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ЗМІСТ  
річного плану роботи  

Вступ (підсумки роботи за 2021-2022 н. р.) 

Розділ І. Освітнє середовище закладу освіти. 
1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 
1.2. Формування сприятливого до навчання освітнього простору. 
1.3. Формування сприятливого до навчання освітнього простору. 

Розділ ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти. 
2.1 Відкритість, прозорість системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 
2.2. Внутрішній моніторинг результатів навчання учнів. 
2.3. Формування відповідальності за результати навчання, здатність до самооцінювання здобувачів освіти. 

Розділ ІІІ. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. 
3.1 Планування педагогічної діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу. 
3.2. Підвищення професійного рівня педагогічної майстерності педагогічних працівників. 
3.3. Співпраця із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти. 
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності. 

Розділ IV. Управлінські процеси. 
4.1.Стратегія розвитку та система планування діяльності закладу. 
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 
4.3. Кадрова політика закладу та забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників. 
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці 
учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою. 
4.5. Реалізація політики академічної доброчесності. 

Розділ V. Фінансово-господарська діяльність. 
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ВСТУП  
Підсумки роботи за 2021-2022 н. р. 

Ліцей №17 м. Львова Львівської міської ради – це комунальний заклад, який забезпечує надання якісних освітніх послуг з отримання 
початкової, базової та повної середньої освіти. 

Юридична адреса закладу: : 79044, вулиця Мельника 1/3, тел. 237-21-81. 
Ліцей спрямовує свою діяльність на реалізацію державної  політики в галузі середньої освіти, керуючись основними нормативними  

документам. На 05.09.2021 року в списках ліцею налічувалось 325  учнів. Учні розділені на 17 класів, з них 6 це 1-4 класи, 8– 5-9 класи і 3 – 10-11 
класи. Існує 8 класів з інклюзивним навчанням, де навчаються 9 учнів.  

Ліцей  працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідними днями є субота, неділя та святкові дні. 
Головною метою діяльності ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти, задоволення потреб громади у  догляді та 
оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, а також створення щонайкращих умов для всебічного 
самовияву і розвитку здібностей дітей, утвердження особистості в різних видах діяльності, для активізації мислення і творчої   ініціативи. 

Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетентності передбаченої чинним законодавством України і своїм 
Статутом. 

Діяльність ліцею спрямована на реалізацію основних завдань: 
- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров′я дітей, формування їх особистості; 
- розвиток пізнавальних здібностей і нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 
- виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної  мови, свідомого 
ставлення до себе, оточення та довкілля; 
- розвиток у дітей естетичного сприйняття об′єктів і явищ довкілля, емоційно-цілісного ставлення до навколишнього, творчих здібностей 
засобами різних видів мистецької діяльності. 

Програмне забезпечення освітнього процесу відповідає переліку навчальних видань рекомендованих МОН України. 
В Ліцеї №17 проводиться робота по оптимізації кадрового забезпечення, яка спрямована на здійснення перспективи та прогнозування потреб 

школи у педагогічних працівниках. 
В штатний розпис введено: 

- директор школи; 
- заступник з НВР;( 3 по 0,5 ставки) 
- заступник з виховної роботи (0,75 ставки); 
- педагог – організатор; 
- практичний психолог; 
- завідуючий бібліотекою; 
- головний бухгалтер; 
- педагогічний персонал; 
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- технічний та обслуговуючий персонал. 
Прийом працівників  на роботу здійснюється в порядку визначеному КЗпП України, Законом України, Статутом школи, правилами 

внутрішнього розпорядку, Колективним договором. 
У ліцеї на кінець 2021-2022 навчального року трудовий колектив складається з 62 осіб. З загальної кількості - педагогів 41,   технічного і 
обслуговуючого персоналу -21. 

Добір і закріплення кадрів відбувається з урахуванням психологічної сумісності, симпатій педагогів,  професійно - індивідуальної 
спрямованості. Технічний, обслуговуючий персонал та педагогічні кадри призначає директор ліцею. 

Якісний склад педагогічного колективу школи станом на 01 вересня 2021 року 
Категорія. Звання Кількість педагогів Відсоток 
Спеціаліст 7 17 
Спеціаліст II категорії 2 4,8 
Спеціаліст I категорії 4 9,8 
Спеціаліст вищої категорії 5 12,2 
Спеціаліст вищої категорії  
«Старший вчитель» 

19 46,4 

Спеціаліст вищої категорії  
«Вчитель методист» 

4 9,8 

Дотримуючись принципів загальності, колегіальності, гласності, протягом 2021-2022 року було проатестовано 4 педагога .  
За результатами атестації:  3 підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  підтвердили  звання «старший вчитель», 

1 підтверджено  спеціаліст I категорії. На виконання Постанови КМ України учителі ліцею дбають про своєчасне і постійне підвищення свого 
фахового рівня.  

Педагоги ліцею приділяють увагу підвищенню не тільки фахової майстерності, а оволодівають сучасними технологіями організації 
навчально-виховного процесу. Всі педагоги використовують технічні засоби, володіють навичками роботи з ІКТ. Порівняння показників 
результативності методичної роботи свідчать про динаміку росту професійної майстерності педагогів завдяки підвищенню якості самоосвітньої 
діяльності, проходження курсової перепідготовки, атестації вчителів. 

В ліцеї працюють такі освітянські  спільноти : 
- учителів української мови і літератури,,зарубіжної літератури, історії кер. Калапіщак О.М .- учитель вищої категорії,   
- учителів  фізики та математики, інформатики кер. Александрова Ю.В. - учитель вищої категорії, , старший  вчитель ;   
- учителів природничого циклу  кер. Бєлікова Л.Ф.- учитель вищої категорії, старший  вчитель;   
- учителів іноземної мов  кер. Молебна А.М.- учитель вищої категорії, учитель, , старший  вчитель;    
- учителів початкових класів кер.  Чорна Т.В. .- учитель вищої категорії, старший  вчитель ; 
- учителів художньо-естетичного циклу фізкультури, захисту України,  кер. Успенська О.Л . - учитель вищої категорії, вчитель методист; 
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- класних керівників кер. Гарбузинська І.Ю - учитель вищої категорії; 
- асистентів вчителів кер. Конончук В.П.- учитель спеціаліст. 

Успішно працювали творчі угрупування вчителів, які сприяли  підвищенню професійної майстерності педагогів ліцею.  Вдало 
впроваджується проект НУШ, отримали майже все матеріальне, методичне та комп’ютерне забезпечення, створено відповідний освітній простір.  

Методична робота 

У 2021-2022 н. р. педколектив керувався основними положеннями Конституції України, продовжував працювати над виконанням основних 
статей Законів України «Про освіту», ст.41, 42, Закону України «Про повну загальну середню освіту», положеннями Концепції загальної середньої 
освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти. Значна увага приділялася впровадженню в життя важливого стратегічного рішення: 
затвердженого Кабінетом Міністрів України Розпорядження № 988-р від 14 грудня 2016 року «Про схвалення Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року». Зокрема, була приділена увага 
впровадженню мети Концепції для забезпечення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти за такими напрямами: 

- забезпечення методичного супроводу основних положень Концепції «Нова українська школа»; 
- впровадження Державного стандарту початкової освіти у 1-4-х класах; 
- підготовка та впровадження нових державних стандартів загальної середньої освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для 

успішної самореалізації особистості; 
- -запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, учителя й батьків;  
- підвищення мотивації вчителя шляхом надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання; 
- -запровадження принципу дитиноцентризму; 
- -засвоєння нового змісту освіти й набуття ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості; 
- створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби й технології для навчання учнів, учителів і батьків. 

Педагогічний та учнівський колектив упродовж 2021-2022 навчального року мав достатні успіхи в навчальних досягненнях учнів, які стали 
можливі завдяки розвитку освітнього середовища ліцею.  
Адміністрацією ліцею були створені якісні умови для подальшого розвитку та зростання фахової, професійної майстерності педагогів. На 

основі загальнодержавних документів був укладений перспективний план роботи ліцею, план методичної роботи, плани освітянських спільнот на 
2021-2022 н. р. 

Основними завданнями методичної роботи  у 2021-2022 навчальному році були:  
- якісна реалізація Державних стандартів початкової та середньої освіти; 
- якісна реалізація Концепції  НУШ; 
- організація роботи педколективу з виконання програмно-методичних вимог, інструкцій, наказів органів освіти, якісна реалізація соціального 

замовлення, вимог суспільства щодо освіти; 
- формування предметних та загальнолюдських компетентностей здобувачів освіти; 
- міжпредметна та внутришньо предметна інтеграція змісту освіти; 
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- створення умов для самовдосконалення, самоосвіти педагогів, підвищення їх професійного рівня; 
- застосування сучасних інноваційних форм та методів навчання, впровадження передового педагогічного досвіду; 
- формування в учнів прагнення до самореалізації, якісного засвоєння знань, розвитку творчих здібностей; 
- реаліація проєктів «Освіта для сталого розвитку», «Музейна педагогіка», «Театральна педагогіка», «Львівське рондо». 

Поставлені перед педколективом завдання реалізовувалися шляхом проведення педагогічних рад, методичних семінарів, психолого-
педагогічних тренінгів, участі педагогів у проєктах ЦПРПП м. Львова, проведенні методичних предметних тижнів, організації участі учнів ліцею у 
Всеукраїнських предметних інтернет-олімпіадах «НаУрок», турнірах, конкурсах, змаганнях, організації участі  педколективу у методичній роботі 
різних рівнів, проведенні атестації педагогів ліцею. 

У 2021-20222 н. р. педагогічний колектив працював над реалізацією методичної теми «Реалізація сучасних підходів до навчання та виховання 
у становленні НУШ як умова створення ситуації успіху з метою формування життєво компетентної особистості». Протягом навчального року були 
проведені  тематичні педагогічні ради; 

- 22.11.2021р. «Затвердження Положення про академічну доброчесність Ліцею№17», «Затвердження системи оцінювання здобувачів освіти 
ліцею №17» (протокол №2);  

- 09.12.2021р.  «Ухвалення Меморандуму про співпрацю педагогів, здобувачів освіти, батьківської громади ліцею № 17 ЛМР», «Затвердження 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ліцею №17 ЛМР», «Затвердження Перспективного плану підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників ліцею №17 ЛМР» (протокол № 3); 

- 04.01.2022р. « Підсумки викладання предметів в 1-11 класах за І семестр 2021-2022н.р.», «Підсумки патріотичного виховання за І семестр 
2021-2022н.р.», «Стан викладання фізичної культури в ліцеї», «Рівнева підтримка інклюзивної освіти», «Стан харчування в ліцеї» (протокол 
№4);  

- 22.02.2022р. «Про претендентів на нагородження Золотою і Срібною медаллю, Свідоцтвами з відзнакою», «Про затвердження характеристик 
вчителів, які атестуються в 2021-2022н.р.», «Затвердження звітів вчителів, що атестуються в 2021-2022н.р.» (протокол №5); 

- 12.04.2022р. (з використанням ZOOM-конференції) «Про організоване завершення 2021-2022н.р.», «Про організацію освітнього процесу в 
початковій школі в умовах воєнного часу», «Про особливості ЗНО в 2022р.», «Про хід службового розслідування скарги матері учня 2 класу 
Кон В.В.», «Стан забезпечення підручниками учнів ліцею» (протокол №6);  

- 08.06. 2022р. «Про виконання Освітньої програми у 2021-2022н.р.», «Про переведення учнів 1-8, 10 класів, видача Свідоцтв досягнень та 
табелів», «Нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», «Випуск та нагородження учнів 9-х,11-х класів», 
«Нагородження Золотою та Срібною медалями учнів 11-х класів за підсумками навчання»,  «Про успішність тимчасово зарахованих осіб», 
«Схвалення Положення про педагогічну раду» (протокол №7). 
Всі педради проводились з використанням сучасних педагогічних технологій, ІКТ, інтерактивних форм роботи таких, як «мозковий штурм», 

«дерево рішень», «кубування». Педагоги брали активну участь в обговоренні запропонованих для розгляду педрадами питань та виробленні 
конкретних шляхів для їх реалізації з метою покращення якості навчально-виховного процесу . 

Підвищенню професійного рівня педагогів школи сприяло проведення методичного семінару-практикуму для вчителів початкової коли 
«Впровадження інноваційних форм і методів навчання в освітній процес початкової школи з метою формування всебічно розвиненої особистості в 
умовах становлення Нової української школи» (жовтень 2021р.); методичного семінару «Методики формування компетентностей при дистанційній 
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і змішаній формах організації освітнього процесу» (жовтень 2021р.); «Академічна доброчесність як умова формування ключових компетентностей», 
«Шляхи розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти»  (листопад 2021р.) 

Протягом навчального року вчителі ліцею брали активну участь у проєктах ЦПРПП: у проєкті «Основи дієвої комунікації, або Розмовляємо 
із задоволенням. Авторський тренінг Марти Більської» - вчитель української мови та літератури Терлецька О.М.; у проєктах «Освіта Львова – курс 
на ефективне використання інноваційних педагогічних технологій», «Методичний супровід освіти. Професійний розвиток педагогів» - Новоженова 
Т.В; у проєкті «Львівське рондо» - вчитель мистецьких дисциплін Успенська О.Л., вчитель історії Новоженова Т.В., вчитель польської мови Кава-
Квасінська М.О., вчитель фізики Гужва А.Ю.; у проєкті «Young Leaders program» - вчитель Дем’янова Е.В.; у проєкті «Маленький принц. Львів, що 
любить тварин» - вчитель біології Хлопась Л.Й.; у проєкті «Ліга Чемпіонів учителів фізичної культури м. Львова» - вчителі фізичної культури 
Дейніченко О.В., Стьопкіна Г.В. 

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи було подальше застосування передових педагогічних технологій у навчальному процесі 
шляхом проведення сучасних типів уроків. Серед широкого спектру освітніх технологій, які використовуються вчителями для організації 
навчального процесу, значне місце належить застосуванню інтегрованих, проєктних, ігрових, комп’ютерних технологій навчання. Протягом року 
було проведено 23  відкритих уроків та позакласних заходів з предметів, під час яких педагоги продемонстрували вміле володіння сучасними 
формами та методами організації урочної діяльності, інноваційними та традиційними педагогічними технологіями. Серед численних проведених у 
цьому навчальному році уроків, особливої уваги заслуговують наступні: 

Всеукраїнський урок Доброти «Львів – місто, яке любить тварин», який провели у 1 кл. Чорна Т.В., у 2 кл. Долинська А.О., 3-А кл. Іванів 
У.Б., 3-Б кл. Хуторська Н.О., у 4 –А кл. Кулявець О.М., у 4-Б кл. Сигиневич О.В., у 8-А кл.- Свінчук В.В., у 7-А кл. Хлопась Л.Й.; Александрова 
Ю.В. –урок математики «Стефан Банах - світило Львівської математичної науки» в 11 кл., Васильєва Т.Т. – інтегрований урок дизайну і предмету 
«Я досліджую світ» «Мандруємо Україною» в 3-б кл.; Кулявець О.В –інтегрований урок математики і предмету «Я досліджую світ» «Усе це – мій 
Львів» в 4-А класі; Сивицька О.В. - урок інформатики  «Кібербезпека очима української молоді» в 5-9 кл.;  Хлопась Л.Й. - урок-квест з біології в 6-
А, 6-Б класах «Рослини-символи України»; інтегрований урок-квест з географії, історії, мистецтва в 8-А кл.  «Мандруємо по слідах італійського 
Відродження та Київської Русі  сучасною картою України і Львова» - вчителі Михайловська В.П., Євсєєва О.С., Успенська О.Л.;  Калапіщак О.М., 
Євсєєєва О.С. - інтегрований урок історії України і української літератури в 8-Б класі «Микола Лемик- романтик, що здійснив постріл»; урок-
дослідження з фізики в 8-Б кл. «Екологічні проблеми України та Львова» - вчитель Гужва А.Ю.; урок-круглий стіл з хімії  в 11-А кл. «Видатні хіміки 
- гордість Львівської Політехніки» - вчитель Сняданко Т.М.; урок-екскурсія з географії в 9 кл. «Залізничний транспорт Львівщини. Львівський 
вокзал - перлина Львова»  - вчитель Бєлікова Л.Ф.; урок – практична робота з математики в 5 кл. «Площі в математиці і площі в житті» - вчитель 
Швирьова Н.С.; дистанційний урок в 6-Бкласі  «Сторінками прочитаного твору. Аналіз тесту  за повістю «Сліпий музикант» -вчитель Шумейко 
В.В.; урок-подорож «Давній Єгипет» в 6-А, 6-Б класі – вчитель Новоженова Т.В.; дистанційний урок історії України  в 7-А класі «Монгольська 
навала на українські землі» - вчитель Новоженова Т.В.; урок-подорож в 7-А класі «Видатні міста Польщі» - вчитель Кава-Квасінська М.О.; 
Дем’янова Е.В. - урок-квест в 3 класі - «Музична слава України»; Чернецька О.В., Земцова С.Р. - інтегрований урок англійської мови і зарубіжної 
літератури в 8-Б класі «Сонети Шекспіра – це сповнені любові пісні його серця». 

 Взаємовідвідування уроків збагатило методичну скарбничку педагогів ліцею та дозволило розповсюдити передовий досвід для його 
подальшого застосування. Саме такі уроки відповідали сучасним вимогам педагогічної науки, а учні демонстрували високий рівень пізнавальної та 
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творчої активності. Системна робота зі стимулювання та розвитку творчої педагогічної активності вчителів школи сприяла напрацюванню 
ґрунтовного, творчого методичного матеріалу. 

 Попри зовнішні обставини, в яких працював педколектив у 2021-2022н.р., серед численних позаурочних заходів, необхідно відзначити, 
наступні: у листопаді 2021р. був проведений Тиждень Української писемності. Під час Тижня   проводилися уроки державної мови, тематичні 
виставки дитячих малюнків учнів 1-4 класів «Мальовнича Україна»,  виставка творчих робіт-ілюстрацій до творів українських письменників 
«Барвиста мова» учнів 5-7 класів. Активну участь у радіодиктанті національної єдності взяли учні 9-11 класів та педагоги ліцею. Виконані роботи 
було відправлено на вказану адресу електронними засобами. Вчителі початкових класів провели цікаві уроки-вікторини «Слово до слова – 
народжується мова». Учні давали відповіді на різноманітні питання щодо базових знань з мови, виконували творчі завдання, розв’язували мовні 
ребуси, кросворди. 

З метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу, виховання у молоді поваги до мови і традицій рідного 
народу, підвищення рівня мовної освіти, учні 4–11 класів брали участь у ХХ Міжнародному конкурсі ім. П. Яцика.   20 листопада 2021р. учні ліцею 
взяли участь в ІІ етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Згідно з 
протоколами журі, переможцями визнані  учні Ліцею № 17: Ярізова Анастасія, учениця 7-А класу – ІІ місце (вчитель Гарбузинська І.Ю.); Леськів 
Анастасія, учениця 9 класу – ІІІ місце (вчитель Терлецька О.М.). Учень 7-Б класу – Харкевич Артем, отримав сертифікат British Council з англійської 
мови рівня С1 Advansed (вчитель Чернецька О.В.). 

На високому навчальному, розвиваючому рівні вчителями початкових класів був проведений методичний Кольоровий тиждень в 1-4 класах, 
який провели вчителі Чорна Т.В., Долинська А.О., Іванів У.Б., Хуторська Н.О., Кулявець О.М., Сигиневич О.В.  В ході Тижня вчителі проводили 
тематичні уроки із загальною темою дня: «Сонце», «Вода», «Екологія», «Вітаміни», «Навколишній світ». Всі уроки цього дня за навчальним 
розкладом були підпорядковані наскрізній темі. Під час інтегрованих уроків учні досліджували, аналізували, систематизували, поглиблювали свої 
знання з визначених тем. Практичне відпрацювання матеріалу, що вивчався протягом дня, дозволив учням створити лепбуки, динамічні ігри, 
застосувати отримані знання у виготовленні власних портфоліо. 

Розвитку пізнавальної активності учнів школи, подальшого вдосконалення форм та методів організації навчального процесу, підвищення 
якості знань учнів, сприяло проведення різноманітних за формою та змістом позакласних заходів. З 13 грудня   по 17 грудня  2021р. в ліцеї 
проводився методичний Фестиваль предметів природничо-математичного циклу «Львів і львів’яни» для учнів 1-11 класів. Метою проведення цього 
методичного заходу було створення умов для подальшого  розвитку та підвищення рівня  пізнавальних, творчих здібностей учнів ліцею, формування 
в них вміння працювати з додатковими джерелами інформації, вміння систематизувати знання та представляти їх у різноманітних формах, інтеграція 
предметів, використання ІКТ на на підготовчих етапах до уроків, на уроках та позакласних заходах з предметів як учнями, так і педагогами. 
Вивчення культурної спадщини Львова за багатовікову історію,  внесок львів’ян в загальноукраїнську національну духовну та матеріальну 
скарбницю, ознайомлення зі сучасним розвитком  Львова – було виховною складовою усіх запланованих заходів. Планом передбачалося проведення 
численних уроків, виставок, екскурсій, спрямованих на поглиблення знань та вмінь учнів з математики, фізики, інформатики, хімії, географії, 
біології.  В ході Фестивалю вчителі проводили відкриті уроки у 1-11 кл., конкурси, турніри, дидактичні вистави, вікторини, змагання, тематичні 
виставки, конкурси творчих учнівських робіт тощо. Наскрізною темою була «Інтеграція та інформатизація у навчальному процесі». На високому 
рівні була організована виставка різноманітних творчих робіт з природного матеріалу «Осінній настрій», яскрава  фотовиставка «В об’єктиві наших 
ліцеїстів - природа Львівщини»  учнів 6-7 класів - учасників екологічного гуртка під керівництвом Хлопась Л.Й.; також необхідно відзначити урок-
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конференцію з інформатики в 7-9 кл. «Розвиток ІТ-компаній у Львові» (вч. Сивицька О.В.); екскурсію в музей Івана Труша для учнів 5 кл. «З 
любов’ю до рідного краю» (вч. Михайловська В.П., Швирьова Н.С.), екскурсію для учнів 11-А кл. на кафедру хімії Львівської Політехніки «Вибір 
професії – служіння рідному краю» (вч. Сняданко Т.М.), екскурсію для учнів 11-А кл. по львівських адресах життя і наукової діяльності Стефана 
Банаха,  конкурс газет «Нафта – основа сучасної промисловості. Нафтові родовища Львівщини». Вчителі початкової школи Чорна Т.В., Долинська 
А.О., Іванів У.Б., Хуторська Н.О., Кулявець О.М., Сигиневич О.В. протягом Тижня проводили віртуальні екскурсії «Духовна спадщина Львова», а 
також знайомили учнів з діяльністю видатних львів’ян сучасності. Учні 3-А класу під керівництвом Іванів У.Б. оформили виставку творчих робіт 
«Львів очима дітей»  та відеоролик «Мандруємо Львовом» за участю асистента вчителя Кошичка Є.Г. 

Нажаль,  пандемія коронавірусу, а в подальшому і початок військової агресії проти України, не дозволили в повному обсязі виконати всі 
заплановані на 2021-2022н.р. заходи. 

 Важливим напрямком методичної роботи була організація діяльності педколективу з реалізації Державної програми «Обдаровані діти». 
Станом на 31 травня 2022 р. оновлено та поповнено банк даних «Обдаровані діти Ліцею №17 м. Львова». Так, на високому рівні навчальних успіхів 
досягли 22 учні 5-11 класів.  

В листопаді 2021р. вчителями-предметниками була організована участь учнів 5-11 кл. в інтернет-олімпіадах «НаУрок» з української мови 
(вч. Гарбузинська І.Ю., Калапіщак О.М., Терлецька О.М.), інформатики (Сивицька О.В.), фізики (вч. Гужва А.Ю.), географії (вч. Бєлікова Л.Ф., 
Михайловська В.П.), правознавства (вч.Євсєєва О.С.), історії (вч. Новоженова Т.В., Євсєєва О.С.), англійської мови (вч. Молебна А.М., Чернецька 
О.В., Шиманська Ю.В.), біології  (вч. Хлопась Л.Й.), хімії (вч. Сняданко Т.М.).  Учні 3-Б кл. під керівництвом вчителя Хуторської Н.О. брали 
активну участь у Міжнародному освітньому конкурсі «Олімпік– 2022», олімпіаді «Всеосвіта» з української мови, математики, предмету Я 
досліджую світ та отримували численні призові місця. 

Активна позакласна робота з предметів, яку проводили педагоги ліцею, підвищувала інтерес учнів різних рівнів навченості до 
результативної участі у численних творчих конкурсах: 

- Міжнародний природничий конкурс «Колосок» (координатори: Бєлікова Л.Ф., вчителі початкових класів Іванів У.Б., Хуторська Н.О., 
Кулявець О.М., Сигиневич О.В., Чорна Т.В., Долинська А.О.) – 43 учасника. Серед них: 20 золотих сертифікатів і 10 срібних сертифікатів. 

- Міський Конкурс проєктів «Львіське рондо» - Синічкіна Евеліна, Леськів Анастасія, Чаушьян Тетяна, учениці 9 класу - І місце (вчитель 
Успенська О.Л.); 

- Міський Конкурс проєктів «Львіське рондо» - Галич Тетяна, Подураєва Поліна, Романюк Максим, Удод Ярослав, Ярізова Анастасія, учні 7-
А класу -  І місце (вчителі Новоженова Т.В., Кава-Квасінська М.О., Гужва А.Ю.); 

- Міський екологічний конкурс «Збережемо життя ялинці» - Осипов А.,  учень 6-А кл. Корчевський Б. - учень 6-Б кл., Леонов А. - учень 9 кл., 
Подураєва П., Ярізова А. – учениці 7-А кл. -  І місце (вчителі Знак Н.В., Пономарьов В.П.); 

- Міський конкурс «Моя країна-Україна» - колектив учнів 8-А класу – ІІІ місце (вчитель Євсєєва О.С.); 
- Міський конкурс науково-практичних та реферативних робіт «Хімічні реалії» - Цвіркун Дарія, 9 клас - ІІІ місце (вчитель Сняданко Т.М.); 
- Міський флешмоб «Доброго вечора, ми з України!» - колективи учнів ліцею -  до Дня міста Львова (вч. Дем’янова Е.В.); 
- Флешмоб «У моєму серці – вишиванка» (вч. Дем’янова Е.В.); 
- Шкільна баскетбольна ліга –команда ліцею - І місце (вч. Дейніченко О.В.); 
- Першість області зі стрітболу 3/3 – ІІІ місце (вч. Дейніченко О.В.); 
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- -Міські змагання з міні баскетболу – учні Трофименко В.(1 кл.), Косих І. (4-А), Осипов А. (6-А) – ІІІ місце. (вч. Дейніченко О.В.), 
Отримані учнями високі результати на олімпіадах та конкурсах різних рівнів є результатом плідної, творчої, послідовної, наполегливої 

роботи вчителів - предметників з обдарованими учнями протягом навчального року. 
У 2021-2022 н.р. вчитель ліцею - Пономарьов В.П. (з 2010р.), психолог Волліс Т.Є. (з 2017р.) продовжували працювати керівниками районних 

методоб'єднань вчителів трудового навчання, шкільних психологів відповідно.  
У 2021-2022 н.р. на високому рівні було проведено атестацію педагогічних працівників. Атестації у 2021-2022 навчальному році підлягали 5 

педагогічних працівників: 3– на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 1- на підтвердження 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» 1- позачергово на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», 2 – на 
відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель». Шиманська Ю.В., вчитель англійської мови, відкликала свою заяву.  

З метою постійної самоосвіти, вдосконалення фахового рівня, створення чіткої системи власної професійної діяльності, педагогічні 
працівники, які підлягають атестації у 2021-2022 навчальному році, опрацьовували та реалізували методичні теми у своїй роботі і для вчителів–
предметників освітянських спільнот ліцею у формі презентації представляли власні педагогічні доробки: Александрова Ю.В.- «Розвивальне 
навчання на уроках математики»; Васильєва Т.Т. – «Формування ключових художніх компетентностей та художньої культури учнів в системі 
соціалізації особистості»; Кулявець О.М. «Впровадження інноваційних форм навчання на уроках в початкових класах НУШ»; Сивицька О.В. - 
«Формування інноваційної особистості в умовах інформаційного суспільства». 

За вказаними напрямками науково-методичної діяльності педагогічними працівниками були написані курсові роботи в рамках курсів 
підвищення кваліфікації. За результатами атестації вчителі представлені до нагородження грамотами  відділу освіти Галицького та Франківського 
районів, УО ДГП ЛМР. 

Підвищенню кваліфікаційного рівня вчителів сприяло проходження курсової підготовки вчителів, які атестувались у  2018, 2019, 2020 н.р.,  за 
новою модульною системою. Отримані вчителями знання на різноманітних курсах, дозволили ефективно застосувати різноманітні форми та 
інструменти під час організації дистанційного навчання протягом навчального року через епідемію коронавірусу, а також з 24.02.2022р. В цей 
період систематично та якісно проводилися ZOOM-уроки, використовувалися платформи «Всеосвіта», «На Урок», Viber, що дозволило забезпечити 
належний педагогічний підхід до викладання у нових умовах та отримання достатнього результату знань учнів, про що свідчили підсумкові зрізи 
знань, проведені  у травні 2022р. 

Вчителі Чорна Т.В., Долинська А.О., Іванів У.Б., Хуторська Н.О., Кулявець О.М., Сигиневич О.В.  пройшли курси при ЦПРПП «Критичне 
мислення на уроках  в умовах НУШ».  Вчителі школи, які будуть працювати в 5 класах за програмою НУШ в 2022-2023 н.р., проходили онлайн-
курсову підготовку, розроблену МОН України. В червні 2022р. вчитель Шиманська Ю.В. провела серію майстер-класів для вчителів ліцею з 
використання додаткових можливостей платфом «НаУрок», «Всеосвіта», з роботи на інтерактивній панелі  «Mozabook»,  «Google Meet,  «Classroom». 
Вчителі Александрова Ю.В., Гужва А.Ю. провели майстер-клас із ефективного використання на уроках графічного планшету, дозволить вчителям 
ліцею більш активно використовувати мультимедійні засоби під час проведення робочих уроків. Вчителі Дейніченко О.В., Стьопкіна Г.В. провели 
майстер-клас «Здорова постава» для педагогів. Урочисто відкрито спортивний зал за активної участі: Дейніченко О.В., Стьопкіної Г.В., Дем’янової 
Е.В., Тростинської С.В., Успенської О.Л., Євсєєвої О.С., Калапіщак О.М., Терлецької О.М., Іванів У.Б., Гарбузинської І.Ю.   

Вчителі ліцею протягом навчального року працювали над створенням дидактичного та методичного матеріалу: вчитель Шумейко В.В. 
упорядкувала матеріали для друку «Критичне мислення на уроках. Групова робота»; вчитель Земцова С.Р. упорядкувала для друку збірку 
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літературних диктантів із зарубіжної літератури; вчителі Успенська О.Л., Євсєєва О.С., Новоженова Т.В. на платформі «Всеосвіта», «НаУрок» 
розміщали тести  з різних тем відповідно до предметів викладання.  

Складовою систематичної методичної роботи з підвищення рівня якості викладання та засвоєння учнями навчального матеріалу, протягом 
року було проведено моніторинг якості викладання української мови та літератури, математики у 2-11 кл., фізики, хімії, техніки читання у 1-5 класах 
І семестрі 2021-2022н.р.. Проведено моніторинг адаптації учнів 1, 5 класів до навчального процесу у 2021-2022 н.р. Узагальнено, систематизовано 
та проаналізовано результати діяльності педколективу з учнями 2- 11 класів по  предметах у 2021-2022 н.р.  

Протягом навчального року проводилися засідання предметних освітянських спільнот, на яких розглядалися актуальні питання з викладання 
предметів, підводилися підсумки предметних методичних тижнів, педагоги ліцею  вивчали теоретичну методичну літературу, інструктивні 
матеріали освітянських керівних установ. Всі результати методичної роботи освітянських спільнот  протягом навчального року упорядковані у 
презентаціях. 

Виховна робота 

Виховна система закладу - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. 
Виховну діяльність було спрямовано за принципами: системності, національної спрямованості; гуманізації та демократизації; творчої 

діяльності; самостійності і самореалізації; врахування інтересів, запитів різних категорій учнів. 
Протягом 2021-2022 н. р. з урахуванням карантинних вимог виховна робота  проводилась за такими напрямками : 

- формування особистісних якостей учнів ; 
- громадянське та патріотичне виховання ; 
- естетичне та моральне виховання; 
- інтелектуальний розвиток учнів ; 
- духовний розвиток особистості; шанобливе ставлення до національно-культурних традицій,етики, культури; 
- робота з учнівським самоврядуванням. 

Складовою частиною національно патріотичного виховання є участь      учнів ліцею в конкурсах та святах патріотичного спрямування, в 
поточному навчальному році учні ліцею взяли участь у: 

- патріотичному конкурсі "Сурми звитяг"- учениця 9-А класу Леськів Анастасія (номінація "художнє читання") вчитель Терлецька О.М.; 
- екскурсійному проекті для шкіл міста "Козацькі традиції та січна зброя козацької доби-7-А,7-Б,6-Б вчитель Новоженова Т.В.; 
- міському конкурсі "Моя-країна-моя Україна" учні 8-б класу вибороли гран-прі конкурсу в номінації "Інсталяція" вчитель Калапіщак О.М., 

а учні 8-а класу посіли III місце в номінації "Пісня" вчителі Євсєєва О.С., Успенська О.Л. 
Протягом навчального року були проведені заходи, які присвячені історичному минулому нашої держави, історичним постатям та подіям: 

- до Дня пам"яті жертв Бабиного Яру (5-11 кл.) проведено  тематичні виховні години "Трагедія "Бабиного Яру" (класні керівники 5-11 
кл.,інформаційні хвилі(учителі історії Євсєєва О.С.,Новоженова Т.В.,Литвинова Л.В. хвилиною мовчання вшановано загиблих. 

- до Дня захисника України учнями 7-А,8-Б,10-А кл. створено відеоролики-привітання та подяки оборонцям рідної землі (класні керівники 
Гарбузинська І.Ю., Калапіщак О.М., Земцова С.Р. 
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- виставка бойового спорядження для учнів 1-11 кл. змагання зі стрільби,зустріч з воїном АТО для 10-11 кл. (вчитель Пономарьов В.П.); 
- виставка малюнків "Козацькій славі жити у віках"-5-7 класи (вчитель Васильєва Т.Т.); 
- патріотичний квест "Ми - нащадки козацької слави" 8-11 кл.(Калапіщак О.М.,Євсєєва О.С.,Дем"янова Е.В.,Дейніченко О.В.,Стьопкіна 

Г.В.); 
- книжкова виставка "Наша слава - наша гордість (зав. бібліотекою Галєва Т.Є.); 
- інтегрований урок з історії та української літератури, присвячений Миколі Лемику "Романтик , що здійснив постріл для оборони 

мільйонів"(Євсєєва О.С.,Калапіщак О.М.); 
- челенжу за хештегом в соцмережах  що для мене-свобода до Дня Гідності та Свободи учні 8-А,8-Б (Калапіщак О.М., Тростинська С.В., 

Дем"янова Е.В.); 
- -учні 1-4 класів брали активну участь у створенні плаката "Моя свобода" (кл.керівники 1-4 кл.); 
- до Дня пам"яті жертв Голодомору 1932-33 рр. учні 1-8 кл. долучилися до акції "Незабудки пам"яті (шкільний парламент,Дем"янова 

Е.В.),створено  інсталяцію пам"яті жертв Голодомору (Калапіщак О.М.., Дем"янова Е.В.), хвилиною мовчання ліцей №17 вшанував 
пам"ять жертв Голодомору,участь в акції "Запали свічку пам"яті,участь у конкурсі малюнків "Пам"ять майбутнього"-2 кл. (Тростинська 
С.В.). 

- до дня української писемності та рідної мови учні 9-11 кл. взяли участь у Всеукраїнському радіодиктанті (онлайн-написання ). 
- вчителями фізичного виховання створено флешмоб "30 років Незалежності-учні 7-8 кл.(Дем"янова Е.В.,Тростинська С.В., Дейніченко 

О.В.,Стьопкіна Г.В.)., також вони взяли участь у флешмобі до Дня міста Львова "Доброго вечора, ми з України". 
Активною була робота в галузі естетичного та морального виховання, учні ліцею  Синичкина Е., Леськів А., Чаушьян Т., Галич Т., 

Подураєва П., Романюк М., Удод Я., Ярізова А. взяли участь у: 
- мистецько-краєзнавчому конкурсі "Львівське рондо" та вибороли  I місце у номінації "Музичний і науковий Львів: події, факти, імена" 

вчитель Успенська О.Л. та I місце за роботу "Історія однієї шпаргалки або життя львів’ян поза екскурсійними маршрутами" вчителі 
Новоженова Т.В., Гужва А.Ю., Кава-Квасіньська М.О.; 

- конкурсі "Збережемо ялинці життя" посіли II місце вчителі Знак Н.В., Пономарьов В.П.; 
- з ініціативи шкільного парламенту проведено конкурс на кращий кабінет,прикрашений до Новорічних свят (І місце 7-А,3-А кл.) 
- учителем Васильєвою Т.Т. було проведено  тематичні арт-акції "З новим роком ", "Я люблю Львів", "День Соборності України". 
- учні ;4-А класу є постійними відвідувачами Львівської дитячої бібліотеки №10. На базі бібліотеки було проведено конкурс "Козацькі 

забави " ,пізнавальну гру "Твістер" (Кулявець О.М.). 
Традиції та звичаї українського народу було продемонстровано на Андріївських вечорницях, які підготували й провели учителі  Терлецька 

О.М. та Дем"янова Е.В. учні 9-11 кл.  
Активною була робота учнівського самоврядування: 

- до Дня боротьби зі СНІДом в ліцеї було проведено інформаційні бесіди 9-11 кл. (Хлопась Л.Й.),старшокласники взяли участь в акції 
"Попереджений. Захищений!".; 

- шкільним парламентом та вчителями Тростинською С.В., Дем"яновою Е.В. організовано  для 1-4 класів свято "Миколай крокує до нас "; 
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Проведено макулатуринг-учні 1-11 кл. (І місце -11-А кл.,ІІ місце -1-А кл.); 
- шкільний парламент брав участь в благодійних акціях "Допоможі Вікторії Полюзі", "Десь на Сході", "Happy Гав для Сірка", "Монетки 

дітям". 

Правовиховна робота 

Правовиховна та правоосвітня робота проводиться як під час викладання навчальних дисциплін, так і під час позаурочної діяльності.  
В 2021/2022 навчальному році педколектив продовжував роботу по профілактиці правопорушень та проявів булінгу. Питання 

профілактики правопорушень та проявів булінгу розглядались на педрадах, нарадах при директорі, у спільноті класних керівників.  В листопаді 
2021 року одним із питань, які розглядались на педраді було  "Створення Кодексу академічної доброчесності". 

В ліцеї створений банк даних: 
- учнів, які пропускають уроки без поважних причин; 
- учнів, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

 В «групі ризику» учнів, які пропускають уроки без поважних причин знаходиться один учень –  учень 1-го класу Вишневський Максим-
Микита. Цей учень був відвіданий вдома класним керівником Чорною Т.В. , заступником директора Євсеєвою О.С. та психологом школи Волліс 
Т.Є. Інформація щодо стану навчання та виховання цього учня, а також  відносин, що склалися у сім’ї була скерована у соціальні служби та 
служби у справах дітей.  

Розроблені заходи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокому   поводженню з дітьми, заходи з питань організації 
правоосвітньої та правовиховної роботи , заходи щодо профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, заходи щодо контролю відвідування 
учнями школи. 
Розроблені Кодекс академічної доброчесності і Меморандум співпраці між усіма учасниками освітнього процесу.                                                                                                                   

До проведення традиційних тижнів правових знань залучались спеціалісти  Нової поліції, працівники  ювенальної превенції, юридичних 
навчальних закладів та соціальних служб. 

В ліцеї проводились тижні правових знань: 08-13 жовтня 2021р., 6-10 грудня 2021 року , Міжнародний день боротьби проти насильства, а 
також тижні безпеки життєдіяльності в листопаді 2021 року і в квітні 2022 року онлайн. В травні 2022 року була запроваджена психолого – 
підтримуюча  програма «Діти та війна. Навчання технік зцілення». 

Під час проведення тижнів правових знань та безпеки були проведені такі виховні заходи та обговорені наступні теми: 
- відео лекторій «Правда про наркотики» з використанням відеоматеріалів ГО «Нарконон» вч. Євсєєва О.С.; 
- лекція-тренінг «Чим насправді шкідливе паління» вч. Хлопась Л.Й.; 
- онлайн – уроки «Небезпеки інтернету» вч. Сивицька О.В., Шиманська Ю.В.; 
- акція до Всесвітнього Дня боротьби із СНІДом  «Червону стрічку носять небайдужі» вч. Хлопась Л.Й.; 
- гра-тренінг «Як розказати про насильство» Волліс Т.Є.; 
- інтерактивна бесіда « Хто такий булер? Чому небезпечно мовчати про випадки насильства?» Волліс Т.Є.; 
- тренінг «Поведінка жертви та булера або як розпізнати булінг» Волліс Т.Є.; 
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- тренінг «Мої права завершуються там, де починаються права іншої людини. Або як долати конфлікти» Волліс Т.Є.; 
- інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» «Корупція, Доброчесність і Права людини» вч. Євсєєва О.С., Литвинова Л.В.; 
- Магічні уроки Доброчесності і Законності кл. керівники. 

Одним з напрямків роботи є боротьба із шкідливими звичками учнів.  Традиційним у ліцеї є  конкурс плакатів та стіннівок «Учні обирають 
здоровий спосіб життя».  Активну роботу по профілактиці шкідливих звичок серед учнів проводили класні керівники  6-9 –х класів Шиманська 
Ю.В., Гарбузинська І.Ю, Шумейко В.В., Терлецька О.М. 

Соціальний захист учасників освітнього процесу 

Значна увага приділялася роботі щодо соціального захисту учасників освітнього процесу. Так, станом на 05.09.2021 року було розроблено 
соціальний паспорт , який було оновлено у січні 2022 року.   До дітей пільгових категорій та до їх родин здійснюється індивідуальних підхід. На 
контролі знаходиться питання забезпечення одягом, шкільним приладдям, харчуванням дітей даних категорій. За потребою надається матеріальна 
допомога.  

Однією з умов в адміністративній роботі є створення сприятливих умов для збереження та зміцнення здоров’я здобувачів  освіти.  

Кількісний склад пільгового контингенту 
Діти-сироти 3 
Діти без батьківського піклування 3 
Діти із малозабезпечених сімей 3 
Діти-інваліди 14 
Діти із багатодітних сімей 28 
Діти учасників АТО 7 
Діти з числа внутрішньо-переміщених осіб 4 
Діти у важких побутових обставинах 1 
Всього  63 

 Для забезпечення соціальної підтримки у закладі працювала  психологічна служба (практичний психолог ,педагог - організатор). 
Забезпечено виконання Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Закону України «Про охорону дитинства». Не залишалися 
поза моєю увагою і діти, які залишилися без батьківського піклування: 

У режимі ліцею велике значення надається організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я  дітей. 
У  ліцеї передбачено: 

- зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; 
- розширення сфер послуг для дітей і батьків; 
- удосконалення різноманітності раціону харчування ( меню за Є. Клопотенком); 
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- виховання культури прийому їжі; 
- пропаганда здорового способу життя. 

 У закладі режим харчування дітей тісно пов’язаний із режимом дня. 1-4 класи харчуються після 1-го та 2-го  та 3-го уроків (відповідно до 
затвердженого графіку харчування). Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі. Харчування 1-4 класів, 5-11класів  та  дошкільного  
підрозділу організовано на основі циклічного перспективного меню. Перспективне меню складається з урахуванням сезонності (на осінній і зимово-
весняний періоди року) та наявність сезонних продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків.  Питання організації 
харчування знаходиться на контролі ради ліцею, батьківської ради та адміністрації. 

Охоплено безкоштовним гарячим харчуванням  107 дітей 1-4 класів - 100%,  з малозабезпечених сімей -  3 , дітей - сиріт та  позбавлених 
батьківської опіки згідно судових рішень -   6, з багатодітних сімей – 28, дітей учасників АТО – 7.  

Матеріально-технічний стан харчоблоку задовільний. Заклад освіти забезпечений робочими холодильниками, морозильними камерами, холодною 
та гарячою проточною водою, електричними плитами, розподільним інвентарем, який промаркований та використовується за призначенням.  

Кухонної та столової посуди є недостатньо. Молочні та м’ясні продукти зберігаються в окремих  холодильниках, забезпечене товарне сусідство.  
У цьому навчальному  році проведено роботу щодо покращення матеріально-технічного стану харчоблоку. Так  за рахунок  проектних коштів 

придбано пароконвектор. Планується додаткове придбання посуду. 

Організація інклюзивного навчання 

Відповідно до абзацу 1 частини 3 ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови КМУ від 15.08.2011 р. №872 «Про 
затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», наказу МОН України від 23.07.2013 р №1034 в 
навчальному закладі створено вісім інклюзивних класів згідно висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та заяв 
батьків. Для учнів з особливими освітніми потребами складені індивідуальні навчальні плани за типовими освітніми програмами  для дітей з ООП 
і розклад уроків з урахуванням індивідуальних особливостей. Для кожного учня складена індивідуальна програма розвитку, яка забезпечує 
індивідуалізацію навчання. Тривалість уроків не відрізняється від тривалості уроків для інших учнів. Згідно з висновку ІРЦ для учнів передбачено 
корекційно - розвиткові заняття, зокрема заняття з ритміки, заняття з практичним психологом і заняття з соціально-побутового орієнтування. В 
кожному інклюзивному класі працюють асистенти вчителів. 

Впродовж року здійснювався  соціальний супровід інклюзивного навчання. В ліцеї навчалося 9 дітей,  для яких створені інклюзивні класи, 
працювала команда психолого-педагогічного супроводу, асистенти учителів. На базі ліцею створено ресурсну кімнату, в якій проводяться 
корекційні заняття практичним психологом та асистентами вчителів.  
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ЗАВДАННЯ  
на 2022-2023 навчальний рік 

Протягом 2022-2023 навчального року педагогічний колектив Ліцею продовжить працювати над вирішенням завдань із вдосконалення роботи за 
напрямком "Реалізація сучасних підходів до навчання і виховання у становленні НУШ як умова створення ситуації успіху з метою формування життєво 
компетентної особистості". 

З метою реалізації стратегічного напрямку діяльності з формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу, модернізації змісту 
та структури освітнього середовища, педагогічний колектив буде працювати над практичним вирішенням наступних завдань: 

- організації роботи педагогічного колективу з реалізації концепції НУШ в умовах динамічного розвитку; 
- запровадження додаткових заходів щодо формування мовних і культурних компетентностей учнів; 
- продовження роботи щодо виявлення та розвитку природних задатків учнів шляхом створення умов для їхньої самореалізації; 
- запровадження заходів щодо забезпечення безпечного, здоров'язберігаючого та здоров'яформуючого освітнього процесу; 
- впровадження нових форм освітнього процесу на основі використання інноваційних технологій; 
- підготовки педагогічних кадрів до роботи на засадах компетентнісного підходу за новим змістом програм; 
- стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку педагогів та задоволення потреби в їх професійній самореалізації; 
- реалізацією проєктів "Освіта для сталого розвитку", "Музейна педагогіка", "Театральна педагогіка". 
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Циклограма роботи Ліцею 

№ НАПРЯМКИ РОБОТИ 
ЗА МІСЯЦЯМИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
 

1 Педради Д  З3   З1  З2  Д Д 

2 Наради при директорі + + + + +  + + + + + 

3 Наради при заступнику  З1 З1 З2   З1  З2 З1  

4 Методичні семінари, тренінги   Мт      Мт   

5 Психологічні семінари, тренінги    Тр    Тр    

6 Засідання методичної ради +    +  +   +  

7 Клуб педагогічної майстерності  +   +   +  +  

8 Засідання Освітянських спільнот +    +   +  +  

9 Засідання атестаційної комісії  + +  +  + + +   

10 Предметні тижні, фестивалі циклу За окремим планом   

11 Уроки академічної доброчесності  + + + + + + + + +  

12 Предметні олімпіади   + + +  +     

13 Позакласна робота з предметів За окремим планом 

14 Звіти щодо підвищення кваліфікації   +  +   +    
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№ НАПРЯМКИ РОБОТИ 
ЗА МІСЯЦЯМИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
 

15 Внутришньоішкільний контроль 

 – Організація роботи шкільних 
підрозділів Д    Д  Д  Д Д  

 – Стан викладання предметів  Фізкульт
ура 

Факульта
тиви 

Українсь
ка мова і 
літерат., 
хімія, 
Захист 

України 

Польська 
мова, 

нім.мова 

Біологія, 
основи 

здоров’я 

Англ. 
Мова, 
геогр, 

природоз
навство  

Інформ. 

Математ
ика, 

зарубіжн
а, 

учнівське 
самовряд
ування 

  

 – Класно узагальнюючий контроль  З1-3 З1-3 З1-3 З1-3  З1-3 З1-3 З1-3   

 – Перевірка документації  Пл Жл Щд Жл  Пл Жл   Жл 

16 Реалізація Заходів щодо формування 
мовних компетентностей +   +   +  +  + 

17 Охорона життя і здоров’я учнів  +   +   +   + 

18 Реалізація плану виховної роботи   +  +   +  +  

19 Тижні правових знань   +  +   +    

20 Робота груп профілактики 
правопорушень та узалежнень  +  +    +  +  

21 Робота з батьками  +     +   +  

22 Обладнання навчальних кабінетів +         + + 
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Графік внутришнього контролю 

№ ЗМІСТ КОНТРОЛЮ 
ЗА МІСЯЦЯМИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ФОРМА 

УЗАГАЛЬНЕННЯ 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
 

1 Аналіз календарних  
планів учителів З1, З2     З1, З2     Нарада при заступнику 

2 Аналіз календарних  
планів кл. керівників З3     З3     Нарада при заступнику 

3 Аналіз планів 
Освітянських спільнот З1З3     З1З3   З1  Нарада при заступнику 

4 Стан викладання 

 ― української мови  
і літератури ДК   ДК     ДК  Наказ Ліцею 

 ― зарубіжної  
літератури        З1   Наказ Ліцею 

 ― англійської мови    ДК  З1   ДК  Наказ Ліцею 

 ― польської мови  
німецької мови    З1       Наказ Ліцею 

 ― математики ДК   ДК    З4 ДК  Наказ Ліцею 

 ― інформатики       З4     

 ― фізики, астрономії    ДК     ДК  Наказ Ліцею 

 ― хімії    ДК     ДК  Наказ Ліцею 

 ― історії            

 ― права            

 ― географії, економіки      З2     Нарада при заступнику 
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№ ЗМІСТ КОНТРОЛЮ 
ЗА МІСЯЦЯМИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ФОРМА 

УЗАГАЛЬНЕННЯ 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
 

 ― природознавства      З2      

 ― біології     З2      Нарада при заступнику 

 ― основ здоров'я     З2       

 ― фізкультури З4       З4   Наказ Ліцею 

 ― Захисту України   З1        Наказ Ліцею 

 – трудового навчання            

 ― образотворчого  
мистецтва            

 ― музичного  
мистецтва            

 ― факультативів,  
інд. занять   З2    З2    Нарада при заступнику 

5 Класно-узагальнюючий 
контроль 

1-ші, 
5-ті 2-й 10-й 8-і 9-й 4-і 7-і 6-й   Аналітична довідка 

6 Організація роботи 1–
5-х класів НУШ  З1      З1   Нарада при заступнику 

7 Виконання навчальних  
планів і програм    З1     З1  Наказ Ліцею 

8 Робота ГПД           Нарада при заступнику 

9 Робота предметних 
гуртків      З3     Наказ Ліцею 

10 Охорона життя і 
здоров’я учнів З4   З4   З4   З4 Звітність, нарада при 

директорі, наказ Ліцею 

11 Організація харчування  З3   З3    З3  Аналітична довідка 
Наказ Ліцею 
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№ ЗМІСТ КОНТРОЛЮ 
ЗА МІСЯЦЯМИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ФОРМА 

УЗАГАЛЬНЕННЯ 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
 

12 
Індивідуальне 
навчання, інклюзивна 
освіта 

З2   З2   З2  З2  Наказ Ліцею 

13 
Тематичний 
узагальнюючий 
контроль 

           

14 Перевірка документації 

 ― класних журналів З1–3   З1–3     З1–3 З1–3 Наказ Ліцею 

 ― учнівських зошитів  З1     З1    Нарада при заступнику 

 ― учнівських 
щоденників   З3     З3   Аналітична довідка 

Наказ Ліцею 

15 Робота з кадрами Д     Д   Д  Нарада при директорі 

16 Робота з батьками Д   Д  Д  Д  Д Нарада при директорі 

17 Робота учнівського 
самоврядування       З3    Нарада при заступнику 

18 Реалізація планів 
виховної роботи    З3      З3 Нарада при директорі 

19 Стан учнівських 
підручників Б   Б     Б  Нарада при заступнику 

20 Обладнання 
навчальних кабінетів З1–3      З1–3    Аналітична довідка 

21 Робота групи з обліку 
дітей шкільного віку З3       З3   Наказ Ліцею 

22 Контроль відвідування 
учнями Ліцею З1–3 З1–3 З1–3 З1–3  З1–3 З1–3 З1–3 З1–3 З1–3 Наказ Ліцею 
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Розділ І. Освітнє середовище закладу освіти. 

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 

№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
1. Безпечність та комфортність для навчання та праці приміщення і території ліцею. 

1.1 Установлено:   
- аварійне пожежне освітлення; 
- провідниковий Інтернет в навчальні кабінети ліцею; 
- санвузол та душові в укритті; 
- пароконвектор в їдальні; 
- питний фонтанчик для учнів 1-4 класів. 

Встановити та облаштувати: 
- гардероб в укритті; 
- кабінет інформатики для початкової школи; 
- кабінет англійської мови; 
- мобільні зони відпочинку в коридорах ліцею; 
- кабінети 5-х класів НУШ одинарними столами 

і стільцями. 

 
Жовтень 2022 
Лютий 2023 
 
Лютий 2023 
 
Квітень 2023 

 

1.2 Здано в експлуатацію: 
- спортивний зал. 

Здати в експлуатацію систему опалення. Червень 2023  

1.3 Проведено капітальний ремонт: 
- укриття; 
- сходової клітини у вестибюлі лцею. 

Провести капітальний ремонт та модернізацію 
бібліотеки. 

Грудень 2022  

1.4 Оформлено проєктно – кошторисну документацію 
на капітальний ремонт опалення. 

   

1.2. Освітнє середовище,  вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації. 

№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
 
1.1 Розроблено і введено в дію:   

- Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру 
та взаємоповагу між учасниками освітнього 
процесу; 
- Положення про Академічну Доброчесність. 

- Продовжити роботу по ознайомленню з 
правилами поведінки, добитися100% 
ознайомлення з ними. 

Упродовж 
року 

Учасники 
освітнього 
процесу 

1.2 Проведено: 
- Семінари, виховні години та практикуми щодо 

протидії булінгу та насильству; 
- Тижні правових знань; 

Провести: 
- Семінари, виховні години та практикуми 

щодо протидії булінгу та насильству; 
- Тижні правових знань. 

Упродовж 
року 

Учасники 
освітнього 
процесу 
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№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
- Практикум по запобіганню корупції. 

1.3 Здійснювалось спостереження педагогічними 
працівниками за дотриманням правил поведінки 
вихованців. 

Здійснювати спостереження педагогічними 
працівниками за дотриманням правил поведінки 
вихованців. 

Упродовж 
року 

 Учасники 
освітнього 
процесу 

1.3. Формування сприятливого до навчання освітнього простору. 

№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
1. 1.Облаштування приміщень та території ліцею з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування. 

1.1 Облаштована  ресурсна кімната для проведення 
корекційних занять і забезпечення соціально-
побутових потреб. 

Облаштувати: 
-  зони відпочинку у класних кімнатах та 

коридорах для учнів старших класів; 
- дооблаштувати  ресурсну кімнату для 

проведення корекційних занять дидактичними 
матеріалами та обладнанням 

- реконструювати будівлю ліцею для потреб 
дітей з ООП (пандуси, тощо) 

 
Квітень 2023 
 
Упродовж 
року 
 
Упродовж 
року 

 

1.2 Приведено у відповідність до санітарних норм 
висоту парт і стільців. 

Привести у відповідність до санітарних норм 
освітлення навчальних кабінетів. 

Упродовж 
року 

 

1.3 Пристосована туалетна кімната для використання 
дітьми з порушеннями з особливими освітніми 
потребами 

   

1. Створення мотивуючого освітнього середовища 
2.1 Створено мотиваційне освітнє середовище для 

здобувачів освіти початкової школи. 
Створити мотиваційне освітнє середовище для 
здобувачів освіти по вікових категоріях 

Серпень-
Вересень 2022 

 

2.2 Створено куточки безпеки в кожному навчальному 
кабінеті. 

   

2. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-культурно комунікації учасників освітнього процесу. 
3.1 Забезпечено: 

- Відповідність організації інклюзивного навчання 
нормативним вимогам та сучасним викликам; 

Розробити: 
Положення про організацію моніторингу 
навчальних досягнень дітей в умовах 
інклюзивного навчання; 

 
Грудень 2022 
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№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
- консультування батьків дітей з ООП з особливостей 

навчання і розвитку дитини; 
- аналіз психофізичного розвитку учнів з ООП, 

соціальних умов розвитку. 
3.2 - Організована система підвищення кваліфікації 

асистентів вчителів; 
- Створена освітянська спільнота асистентів 
вчителів ліцею 

Розвинути систему участі асистентів вчителів, 
членів команди ППС у семінарах-тренінгах 
щодо роботи з дітьми з ООП. 

Упродовж 
року 

 

Розділ ІI . Система оцінювання здобувачів освіти 

2.1 Відкритість, прозорість системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 

№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
2.1. Оприлюднено критерії, правила і процедури 

оцінювання здобувачів освіти та діяльності 
педагогічних працівників  ліцею № 17 ЛМР  

Педагогам під час уроків постійно доводити до 
відома учнів критерії оцінювання відповідних 
форм роботи. 

Упродовж 
року 

 

2.1. Частка педагогічних працівників застосовують 
систему оцінювання, спрямовану на реалізацію 
компетентнісного підходу. 

Досягти: 
- 100% застосування педагогами системи 
оцінювання, спрямованої на реалізацію 
компетентнісного підходу; 
- Збільшення частки здобувачів освіти, які 
вважають оцінювання результатів їх навчання у 
закладі  справедливим і об’єктивним 

 
Травень 2023 
 
 
Травень 2023 

 

2.2. Внутрішній моніторинг результатів навчання учнів.  

№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
2.2. Здійснювався: 

- моніторинг навчальних досягнень учнів; 
- аналіз семестрового та річного оцінювання з 
предметів інваріантної складової робочого 
навчального плану; 

Створити: 
- систему корегування результатів навчання 
відповідно до результатів  здійснених 
моніторингів. 
- дієві графіки консультацій для  учнів, які 
мають прогалини в знаннях; 

 
Упродовж 
року 
 
Жовтень 2022- 
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№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
- узагальнення матеріалів у довідках, які потім 
обговорюються на засіданнях педагогічної ради, 
предметних освітянських спільнот.  
 Відслідковувалася: 
- робота з обдарованими учнями, їх участь в 
олімпіадах, всеукраїнських творчих конкурсах; 
- робота  з учнями, які мають прогалини в знаннях; 

 - системну практику взаємодопомоги учнів з 
високим рівнем знань тим, хто потребує такої 
допомоги. 
Розробити: 
-Положення про моніторингові дослідження 
учнівської та педагогічної діяльності; 
- систему спостережень, в якій прослідковується 
індивідуальний поступ кожного учня. 

Упродовж 
року 
 
 
Грудень 2022 
 
Упродовж 
року 

 Частка педагогічних працівників 
застосовують систему оцінювання, спрямовану на 
реалізацію компетентнісного підходу. 

-  

Досягти: 
- 100% застосування педагогами системи 
оцінювання, спрямованої на реалізацію 
компетентнісного підходу; 
- збільшення частки здобувачів освіти, які 
вважають оцінювання результатів їх навчання у 
закладі  справедливим і об’єктивним 

 
Травень 2023 
 
 
Травень 2023 

 

2.3. Формування відповідальності за результати навчання, здатність до самооцінювання здобувачів освіти. 

№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
2.3. Проводили: 

- профорієнтаційну роботу з учнями; 
- педагогічні ради, психолого-педагогічні 
консиліуми з питань адаптації учнів 1 та 5 класів; 
- (батьківський всеобуч (в онлайн-середовищі), 
- відвідування і взаємовідвідування уроків з метою 
спостереження за результатами навчальної 
діяльності; 

Передбачити у планах роботи методичних 
об’єднань питання реалізації самооцінювання та 
взаємооцінювання здобувачів освіти під час 

Вересень 2022  

 Створювали: 
- «Портфоліо учнів» початкових класів; 
- листи-опитування для учнів, маршрутні листи 
само оцінювання. 

Створити можливості вибору різнорівневих 
навчальних завдань і напрямів навчальної 
діяльності. 

Упродовж 
року 
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Розділ ІІІ. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. 

3.1 Планування педагогічної діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу. 

№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
1.  Календарно-тематичні 

плани укладались на основі Типових освітніх 
програм з кожного предмету, розглядались і 
погоджувались на засіданнях освітянських 
предметних спільнот закладу освіти та 
затверджувались директором. Учителі самостійно 
визначали обсяг годин на вивчення навчальної теми, 
за потреби змінювали  послідовність вивчення тем у 
календарно-тематичному плані. 

Забезпечити: 
-  всі навчальні кабінети сучасними медіа 

пристроями та / або комп’ютерною технікою; 
- 100 % володіння вчителями сучасними 

комп’ютерними технологіями та освітніми 
платформами. 

 
Грудень 2022 

Директор, 
заступники з 
НВР 

2. Оволодіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями в освітньому процесі. 

Вдосконалити навики роботи вчителів з 
платформою НІТ. 

Вересень 2022 Педагогічні 
працівники 

3. Робота над методичною темою «Реалізація сучасних 
підходів до навчання та виховання у становленні 
НУШ як умова створення ситуації успіху з метою 
формування життєво компетентної особистості».. 

Проаналізувати реалізацію методичної 
проблеми «Реалізація сучасних підходів до 
навчання та виховання у становленні НУШ як 
умова створення ситуації успіху з метою 
формування життєво компетентної особистості». 

Травень 2023 Заступник з НВР 

3.2. Підвищення професійного рівня педагогічної майстерності педагогічних працівників. 

№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
1. 100% вчителів використовували різні форми 

підвищення кваліфікації, проходили атестацію 
згідно графіку та чинного законодавства. 

Взяти участь: 
-  у сертифікації вчителів початкової школи; 
- у проєктах екологічної та енергоефективної 

спрямованості. 

 
Серпень-
Вересень 2022 
Протягом 
року 

 
Педагогічні 
працівники, які 
атестуються. 
Педагогічні 
працівники 

2. Частка педагогічних працівників постійно 
здійснювала інноваційну 
діяльність. Про результати інноваційної діяльності 
вчителі звітували на 

- Забезпечити розміщення та друк методичних 
напрацювань вчителів на різних платформах 
та в методичних журналах. 

Протягом 
року 

Педагогічні 
працівники 
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№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
засіданнях педагогічної ради закладу. 

3. Педагогічна рада закладу затвердила щорічний план 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  
напрями підвищення кваліфікації 
відповідали освітній програмі закладу освіти. 

- Провести атестацію педагогічних працівників 
відповідно до чинного законодавства. 

Березень - 
Квітень 2023 

Атестаційна 
комісія 

3.3. Співпраця із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти. 

№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
1. Розроблено та реалізуються: 

– Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру 
та взаємоповагу між учасниками освітнього 
процесу; 
–  у співпраці з батьками та здобувачами освіти  
Положення про «Академічну доброчесність». 

Розробити спільно з батьками: 
- Положення про моніторингові дослідження 
учнівської та педагогічної діяльності; 
- систему спостережень, в якій прослідковується 
індивідуальний поступ кожного учня. 

Грудень 2022 Педагогічні 
працівники та 
батьківська 
громада 

2. Створена система громадського управління ліцеєм, 
яка складається з батьківської ради та шкільного 
парламенту. 

- збільшити кількість навчальних проєктів, які 
реалізують за допомогою батьків. 
 

Протягом 
року 

Педагогічні 
працівники 
,батьківська 
громада, 
здобувачі освіти 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності. 

№ Підсумки за 2021/2022 н.р. Завдання на 2022/2023 Термін Відповідальні 
1. Розроблено та реалізуються: 

–  у співпраці з батьками та здобувачами освіти  
Положення про «Академічну доброчесність». 

Розробити план роботи комісії з питань 
академічної доброчесності. 

Вересень 2022 Комісія з питань 
академічної 
доброчесності 

2. Проведено опитування педагогічних працівників 
щодо вибору методів запобігання  випадкам 
порушення академічної доброчесності. 

- Розглянути дотримання норм академічної 
доброчесності педагогічними працівниками в 
освітній діяльності; 

- збільшити частку здобувачів освіти, які діють 
на засадах академічної доброчесності. 

Січень 2023 Педагогічна 
рада 
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Управлінська діяльність 
I. Організаційно-педагогічні заходи 

1. Педагогічні ради 

Тематика засідань педагогічної ради Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
"Підсумки роботи Ліцею в 2021-2022 навчальному році. Завдання та плановані 
напрямки роботи Ліцею в 2022-2023 навчальному році" 

IV – серпень – 2022 рік Директор, заступники з 
МР, з ВР 

 

"Розвивальне освітнє середовище як чинник становлення успішної особистості у 
соціумі. " Педрада-консиліум (5 клас) 

I – листопад – 2022 рік Директор, заступники з ОР, 
МР, з ВР 

 

Педрада - педагогічна майстерня "Я –сучасний учитель»"   ІІI – січень– 2022 рік  Директор, заступник з МР  

"Педагогічний флеш-меседж вчителів, що атестуються"   ІІ - лютий -2023рік Директор, заступник з МР 

"Соціалізація здобувачів освіти в сучасному освітньому просторі засобами 
виховного процесу" 

IV – березень – 2023 рік Директор, заступник з ВР  

"Результати навчальної та виховної діяльності педагогічного колективу і 
перспективи роботи Ліцею в 2022-2023 навчальному році" 

IІ – травень – 20223рік Директор, заступники з 
МР, з ВР 

 

2. Методичні семінари / заходи / тренінги 

Тематика засідань (занять) семінару Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
Цикл майстер-класів з актуальних та проблемних питань організації освітнього 
процесу (за окремим планом) 

вересень 2022 року –  
– травень 2023 року 

Директор, заступник з МР  

"Сучасні освітні практичні інструменти вчителя НУШ – запорука успішного 
процесу викладання ХХІ століття" 

IV – жовтень – 2022 рік Директор, заступник з МР  

Флеш- семінар "Навички 4-К: критичне мислення, креативність, комунікація, 
командна робота" 

ІV – квітень – 2022 рік Директор, заступник з МР  

3. Психолого-педагогічні тренінги 

Тематика тренінгів (занять) Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
Тайм-менеджмент (система управління власним часом) перший крок до успіху IІ – грудень – 2022 рік Заступник з МР  
Семінар- практикум "Дитина з особливими освітніми потребами: зрозуміти і 
допомогти»" 

IV – лютий – 2023 рік Заступники з МР, ОР  
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4. Предметні тижні 

Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
Тиждень предметів природничо-математичного циклу IІІ – листопад – 2022 рік Заступник з МР  
Тиждень предметів гуманітарного циклу І – березень – 2023 рік Заступник з МР  

5. Робота батьківського комітету 

Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
Про роботу Ліцею в 2022-2023 навчальному році I – вересень – 2022 рік Директор, голова БК  
Здоровий спосіб життя як чинник вирішення шкільних проблем II – листопад – 2022 рік Директор, голова БК  
Актуальні проблеми якості роботи учня в складі класного колективу III – січень – 2023 рік Директор, голова БК  
Шляхи вдосконалення навчально-матеріальної бази Ліцею IV – березень – 2023рік Директор, голова БК  
Підготовка Ліцею до наступного навчального року I – травень – 2023 рік Директор, голова БК  

6. Батьківські збори 

Тематика батьківських зборів Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
Особливості поточного навчального року в Ліцеї; права і обов’язки учасників 
навчально-виховного процесу; поради батьківським громадам 

IІ – вересень – 2022 рік Заступник з ВР, 
педагог-організатор 

 

Безпека учнів – безпека Ліцею. Основи запобігання жорстокості в побуті і в Ліцеї. 
Формування навичок здорового способу життя учня 

III – жовтень – 2022 рік Заступник з ВР, 
педагог-організатор 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання і державна підсумкова атестація в Ліцеї у 2023 
році і в подальші роки. Напрямки реформування освіти 

II – грудень – 2022 рік Заступник з ОР, 
педагог-організатор 

 

Результати навчальної та розвивальної діяльності учнів у І-му семестрі і 
рекомендації до роботи в ІІ-му семестрі навчального року 

II – січень – 2023 рік Заступник з ВР, 
педагог-організатор 

 

Розвиток творчих здібностей і становлення особистості учня: що очікують учні 
від дорослих учасників навчально-виховного процесу 

III – березень – 2023 рік Заступник з МР, 
педагог-організатор 

 

Державна підсумкова атестація, підсумкове оцінювання, випуск і переведення 
учнів; особливості роботи в наступному навчальному році 

III – квітень – 2023 рік Заступник з ВР, 
педагог-організатор 
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7. Фінансово-господарча діяльність 

Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
Підсумки періоду підготовки Ліцею до нового навчального року IV – серпень – 2022 рік Директор, завгосп  
Організація надання додаткових освітніх послуг IV – серпень – 2022 рік Директор, бухгалтер  
Організація роботи їдальні в 2021-2022 навчальному році I – вересень – 2022 рік Директор, бухгалтер  
Підсумки підготовки Ліцею до опалювального сезону IV – вересень – 2022 рік Директор, завгосп  
Улаштування гардеробу в укритті Ліцею І-IV – жовтень – 2022 рік Директор, завгосп  
Улаштування кабінетулогопеда-дефектолога І-IV – листопад – 2022 рік Директор, завгосп  
Інвентаризація майна і списання непридатного обладнання IV – листопад – 2022 рік Інвентаризацийна комісія  
Організація роботи їдальні в 2022-му році I – січень – 2023 рік Директор, бухгалтер  
Улаштування кабінету інформатики для початкової школи І-IV – лютий – 2023 рік Директор, завгосп  
Улаштування кабінету англійської мови І-IV – лютий – 2023 рік Директор, завгосп  
Улаштування мобільних зон відпочинку в коридорах Ліцею І-IV – лютий – 2023 рік Директор, завгосп  
Інвентаризація майна і списання непридатного обладнання IV – квітень – 2023 рік Інвентарізацийна комісія  
Підготовка до проведення в Ліцеї необхідних ремонтних робіт I – травень – 2023 рік Директор, завгосп  

8. Інструктивні наради при директорі 

Тематика нарад Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
1. Організація навчального і виховного процесу в Ліцеї 
2. Оформлення основної документації 

I – вересень – 2022 рік 
IІ – вересень – 2022 рік 

Директор, 
заступник з МР 

 

1. Організація роботи щодо профілактики правопорушень школярів 
2. Заходи щодо попередження дитячого травматизму в Ліцеї 

I – жовтень – 2022 рік 
III – жовтень – 2022 рік 

Заступник з ВР, 
заступник з МР 

 

1. Рівень роботи з охорони праці та техніки безпеки в Ліцеї 
2. Робота класного керівника з учнями у СЖО 

II – листопад – 2022 рік 
IV – листопад – 2022 рік 

 Заступник з МР, 
заступник з ВР 

 

1. Робота груп продовженого дня 
2. Рівень профілактичної роботи в класах перед канікулярним періодом 

IІ – грудень – 2022 рік 
IІІ – грудень – 2022 рік 

Заступник з МР, 
заступник з ВР 

 

1. Підсумки роботи Ліцею в І-му семестрі навчального року 
2. Забезпечення Ліцею учнівськими підручниками. Робота бібліотеки. 

I – січень – 2023 рік 
IІI – січень – 2023 рік 

Директор, 
зав. бібліотекою  

 

1. Забезпечення безпеки життєдіяльності учнів Ліцею. Охорона праці. 
2. Стан роботи з обдарованими дітьми 

I – лютий – 2023 рік 
IІI – лютий – 2023 рік 

Директор, 
заступник з МР 

 

1. Робота з учнями у СЖО: співпраця зі шкільним психологом II – березень – 2023 рік Шкільний психолог,  
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Тематика нарад Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
2. Стан навчально-матеріальної бази та навчальних приміщень Ліцею IV – березень – 2023рік заступник з МР 
1. Підсумки чергової атестації учителів Ліцею 
2. Стан роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників 

ІІ – квітень – 2023 рік 
IV – квітень – 2023 рік 

Заступник з МР, 
заступник з ОР 

 

1. Стан підготовки та проведення ДПА / ЗНО 
2. Ведення основної документації учителями і класними керівниками 

I – травень – 2023 рік 
III – травень – 2023 рік 

Заступники з МР, з ОР, 
директор 

 

1. Підсумки ДПА / ЗНО – 2023. Методичної та виховної роботи 
2. Підсумки роботи господарського персоналу в навчальному році 

IІ – червень – 2023 рік 
IІІ – червень – 2023 рік 

Заступник з МР, 
завгосп 

 

9. Наради при директорі (методичні) 

Тематика нарад Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
1. Про роботу з охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку 
2. Про стан адаптації учнів 1-х і 5-х класів 

IІІ – вересень – 2022 рік 
IV – вересень – 2022 рік 

Заступник з ВР 
Заступник з МР 

 

1. Стан підготовки проведення ДПА / ЗНО у випускних класах Ліцею 
2. Стан роботи з безпеки життєдіяльності та профілактики травматизму 

I – грудень – 2022 рік 
II – грудень – 2022 рік 

Заступник з ВР 
Заступник з МР 

 

1. Про стан моніторингу якості навчальних досягнень учнів 
2. Про роботу учнівського парламенту 

I – лютий – 2023 рік 
IV – лютий – 2023 рік 

Заступник з МР 
Заступник з ВР 

 

1. Планування роботи Ліцею та комплектація педпрацівників 
2. Робота класних керівників щодо організації літнього відпочинку учнів 

I – травень – 2023 рік 
IV – травень – 2023 рік 

Заступник з МР 
Заступник з ВР 

 

10. Інструктивні наради при заступниках директора 

Тематика нарад Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
1. Підсумки огляду підготовки навчальних кабінетів до навчання 
2. Організація індивідуального, інклюзивного  навчання в Ліцеї 

I – серпень – 2022 рік 
IІ – серпень – 2022 рік 

Директор, 
заступник з ОР 

 

1. Організація роботи з контролю охоплення навчанням учнів Ліцею 
2. Організація роботи з атестації педагогічних працівників у Ліцеї 

I – вересень – 2022 рік 
IІ – вересень – 2022 рік 

Директор, 
заступник з МР 

 

1. Організація позакласної навчальної та виховної роботи в Ліцеї 
2. Організація наукової роботи учнів та проведення предметних олімпіад 

I – жовтень – 2022 рік 
III – жовтень – 2022 рік 

Заступник з ВР, 
заступник з МР 

 

1. Рівень роботи з охорони праці та профілактики травматизму в Ліцеї 
2. Особливості виховної роботи в початкових класах Ліцею 

II – листопад – 2022 рік 
IV – листопад – 2022 рік 

 Заступник з МР, 
заступник з ВР 

 

1. Підсумки роботи вчителів з обдарованими дітьми в І-му семестрі IІ – грудень – 2022 рік Заступник з МР,  
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Тематика нарад Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
2. Організація дозвілля учнів Ліцею в період зимових канікул IІІ – грудень – 2022 рік заступник з ВР 
1. Організація роботи із забезпечення набору в перші класи Ліцею 
2. Стан роботи з основною шкільною документацією 

I – січень – 2023 рік 
IІI – січень – 2023 рік 

Заступник з МР, 
заступники з МР, ОР 

 

1. Організація повторення і підготовки до державної підсумкової атестації 
2. Робота з учнями у СЖО: профілактична робота в Ліцеї 

I – лютий – 2023 рік 
IІI – лютий – 2023 рік 

Заступник з МР, 
заступник з ВР 

 

1. Стан організації профільного навчання на новий навчальний рік 
2. Організація планування роботи Ліцею на новий навчальний рік 

II – березень – 2023 рік 
IV – березень – 2023рік 

Директор, 
заступник з МР 

 

1. Стан роботи з правового виховання учнів Ліцею 
2. Підсумки чергової атестації педпрацівників Ліцею 

ІІ – квітень – 2023 рік 
IV – квітень – 2023 рік 

Заступник з ВР, 
заступник з МР 

 

1. Особливості проведення чергової державної підсумкової атестації 
2. Особливості роботи Ліцею в наступному навчальному році 

ІІ –травень – 2023 рік 
IV – травень – 2023рік 

Заступник з МР, 
заступник з ОР 
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II. Робота Ліцею як цілісної системи 

1. Організація діяльності навчального закладу 

№ Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
1 Попередній розподіл педагогічного навантаження на 2022-2023 

навчальний рік 
ІI – серпень – 2022 рік Директор  

2 Укладання режиму роботи Ліцею ІI – серпень – 2022 рік Директор  
3 Складання розкладу уроків ІI – серпень – 2022 рік Заступник з ОР  
4 Поновлення актів-дозволів на роботу майстерень, спортзалу, кабінетів ІІI – серпень – 2022 рік Директор  
5 Складання тарифікаційних списків учителів ІІI – серпень – 2022 рік Заступник з ОР  
6 Технічний огляд навчальних приміщень ІІI – серпень – 2022 рік Завгосп  
7 Педрада: "Аналіз роботи Ліцею за попередній. та завдання на новий 

навчальний рік" 
IV – серпень – 2022 рік Адміністрація  

8 Комплектування класів IV – серпень – 2022 рік Адміністрація  
9 Огляд готовності Ліцею до нового навчального року IV – серпень – 2022 рік Адміністрація  
10 Затвердження графіків чергування вчителів і класів по Ліцеї I – вересень – 2022 рік Заступник з ВР  
11 Затвердження тарифікації I – вересень – 2022 рік Адміністрація  
12 Робота груп обліку дітей шкільного віку I–ІI – вересень – 2022 рік Заступник з ВР  
13 Організація роботи у 1, 5, 10-х класах I–ІI – вересень – 2022 рік Адміністрація  
14 Організація безкоштовного харчування I–ІI – вересень – 2022 рік Заступник з ВР  
15 Затвердження календарних планів, планів виховної роботи; планів 

роботи ОС, бібліотеки, психолога;, факультативів, гуртків, секцій 
I–ІI – вересень – 2022 рік Адміністрація  

16 Збір інформації про працевлаштування випускників ІІ – вересень – 2022 рік Заступник з ВР  
17 Уточнення списків соціально незахищених учнів III – вересень – 2022 рік Заступник з ВР  
18 Створення атестаційної комісії III – вересень – 2022 рік Заступник з ВР  
19 Тиждень безпеки дорожнього руху III – вересень – 2022 рік Заступник з МР  
20 Звітність про випадки травматизму за канікулярний період IV – вересень – 2022 рік Заступник з ОР  
21 Призначення керівників ОС, створення тематичних творчих груп IV – вересень – 2022 рік Адміністрація  
22 Організація груп профілактичної роботи IІІ–IV – вересень – 2022 рік Заступник з ВР  
23 Засідання батьківського комітету Ліцею I – жовтень – 2022 рік Директор  
24 Вивчення стану відвідування Ліцею учнями групи ризику та слабо 

встигаючими учнями 
ІI – жовтень – 2022 рік Заступник з ВР  
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№ Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
25 Методичний семінар: "Сучасні освітні практичні інструменти вчителя 

НУШ – запорука успішного процесу викладання ХХІ століття" 
ІІІ – жовтень – 2022 рік Адміністрація  

26 Участь в роботі районних осінніх шкіл IV – жовтень – 2022 рік Адміністрація, голови ОС  
27 Тиждень профілактики та безпеки життєдіяльності в Ліцеї I – листопад – 2022 рік Адміністрація  
28 Тематичне засідання ОС класних керівників II – листопад – 2022 рік Заступник з ВР  
29 Забезпечення формування бази даних випускників Ліцею 2023 року І–ІІ – листопад – 2022 рік Заступник з МР  
30 Педрада: " Розвивальне освітнє середовище як чинник становлення 

успішної особистості у соціумі. Педрада-консиліум (5 клас)" 
І – листопад – 2022 рік Адміністрація  

31 Вивчення стану виконання Заходів з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності та пожежної безпеки в Ліцеї 

ІV – листопад – 2022 рік Адміністрація  

32 Стан виконання Заходів щодо роботи з обдарованими дітьми в  Ліцеї І – грудень – 2022 рік Заступник з МР  
33 Педагогічний тренінг: "Тайм-менеджмент (система управління 

власним часом) перший крок до успіху" 
ІІ – грудень – 2022 рік Заступник з МР  

34 Вивчення стану роботи щодо відвідування Ліцею учнями класів І–ІІ – грудень – 2022 рік Заступник з ВР  
35 Вивчення стану виконання навчальних планів і програм ІІІ – грудень – 2022 рік Адміністрація  
36 Організація участі педколективу в роботі Зимових методичних шкіл ІV – грудень – 2022 рік Заступник з МР  
37 Організація зимового дозвілля учнів Ліцею ІІІ–ІV – грудень – 2022 рік Заступник з ВР  
38 Затвердження календарного планування вчителів та класних 

керівників на ІІ-й семестр 
І–ІІ – січень – 2023 рік Адміністрація  

39 Проведення правового всеобучу педколективу І–ІІ – січень – 2023 рік Адміністрація  
40 Внесення змін у розклад уроків і факультативів, графіки чергувань І–ІІ – січень – 2023 рік Адміністрація  
41 Педрада - педагогічна майстерня "Я –сучасний учитель»"   ІІІ – січень – 2023 рік Адміністрація  
42 Вивчення стану роботи педколективу з учнями початкового рівня 

навченості 
ІV – січень – 2023 рік Адміністрація  

43 Стан напрацювання методик розвантаження навчальних програм І – лютий – 2023 рік Адміністрація  
44 Педагогічний тренінг: Дитина з особливими освітніми потребами: 

зрозуміти і допомогти" 
ІІ – лютий – 2023 рік Адміністрація  

45 Виконання Заходів з попередження соматичних та інфекційних 
захворювань в Ліцеї 

ІІІ – лютий – 2023 рік Адміністрація  

46 Організація підготовки до ДПА / ЗНО в Ліцеї ІV – лютий – 2023 рік Адміністрація  
47 Організація роботи з повторення і узагальнення навчального 

матеріалу 
І – березень – 2023 рік Заступник з МР  
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№ Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
48 Організація роботи з попередження травматизму в початковій Ліцеї ІІ – березень – 2023 рік Адміністрація  
49 Узагальнення роботи школи майбутнього першокласника ІІІ – березень – 2023 рік Заступник з МР  
50 Педрада "Соціалізація здобувачів освіти в сучасному освітньому 

просторі засобами виховного процесу " 
ІV – березень – 2023 рік Адміністрація  

51 Укладання списків Державних атестаційних комісій І – квітень – 2023 рік Адміністрація  
52 Організація підготовки до ДПА та участі у проведенні ЗНО ІІ – квітень – 2023 рік Заступник з ОР  
53 Організація військово-польових зборів учнів 11-х класів ІІІ – квітень – 2023 рік Адміністрація  
54 Підготовка плану літнього оздоровлення учнів Ліцею ІV – квітень – 2023 рік Заступник з ВР  
55 Методичний флеш- семінар «Навички 4-К: критичне мислення, 

креативність, комунікація, командна робота» 
ІІІ– квітень – 2023 рік Адміністрація  

56 Організація завершення навчального року І–ІІ – травень – 2023 рік Директор  
57 Організація навчальної практики та навчальних екскурсій І–ІІ – травень – 2023 рік Заступник з МР  
58 Підготовка до ЗНО / ДПА 2023 року І–ІІ – травень – 2023 рік Заступник з ОР  
59 Організація літнього оздоровлення учнів І–ІІ – травень – 2023 рік Заступник з ВР  
60 Проведення ДПА в 4-х і 11-му класах Ліцею ІІІ – травень – 2023 рік Адміністрація  
61 Звіт про випадки травматизму ІІІ – травень – 2023 рік Заступник з ОР  
62 Проведення ЗНО / ДПА учнів 11-го класу ІV – травень – 2023 рік Директор  
63 Педрада: Про підсумки ЗНО / ДПА і випуск 11-го класу ІV – травень – 2023 рік Адміністрація  
64 Проведення навчальної практики учнів 5–8,10-х класів І–ІІІ – червень – 2023 рік Заступник з МР  
65 Проведення Державної підсумкової атестації учнів 9-х класів І–ІІІ – червень – 2023 рік Директор  
66 Звітність Ліцею про роботу за окремими напрямками І–ІІІ – червень – 2023 рік Адміністрація  
67 Педрада: Про переведення до наступного класу учнів І-ї ступені І – червень – 2023 рік Адміністрація  
68 Педрада: Про переведення до наступного класу учнів ІІ–ІІІ-ї ступені ІІ – червень – 2023 рік Адміністрація  
69 Педрада: Про підсумки ДПА і випуск з Ліцею учнів 9-тих класів ІІІ – червень – 2023 рік Адміністрація  
70 Підсумки роботи Ліцею в 2022-2023 навчальному році. Щорічний звіт 

директора Ліцею 
ІV – червень – 2023 рік Директор  

71 Звіт про підсумки роботи ОС та МР в навчальному році ІV – червень – 2023 рік Заступник з МР  
72 Підсумки роботи батьківського комітету ІV – червень – 2023 рік Директор  
73 Проведення ремонтних робіт і заходів з підготовки Ліцею до нового 

навчального року 
ІV – червень – 2023 рік Директор  
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2. Підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педколективу 

№ Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
1 Участь педколективу в традиційних серпневих конференціях, засіданнях 

ОС, інструктивних нарадах 
ІІІ-IV – серпень – 2022 рік Заступник з МР  

2 Уточнення списків вчителів-предметників, які проходитимуть курси 
підвищення кваліфікації 

ІІІ-IV – серпень – 2022 рік Заступник з МР  

3 Вироблення ОС рекомендацій щодо: програм НУШ; організації 
повторення предметів; критеріїв оцінювання; ведення класних журналів 

I – вересень – 2022 рік Заступник з МР  

4 Організаційне засідання методичної ради Ліцею: Завдання на новий 
2022-2023 навчальний рік 

ІI – вересень – 2022 рік Заступник з МР  

5 Діагностичні контрольні роботи з математики, української  мови в 5–11-
х класах 

ІІI – вересень – 2022 рік Заступник з МР  

6 Дослідження уроків учителів, які працюють в 5-х класах Ліцею ІІІ–IV – вересень – 2022 рік Адміністрація  
7 Уточнення списків учителів, які атестуватимуться у поточному 

навчальному році 
IV – вересень – 2022 рік Заступник з МР  

8 Нарада при директорі "Адаптація учнів 5-х класів до навчання у Ліцеї ІІ 
ступені" 

IІ– жовтень – 2022 рік Заступник з МР  

9 Засідання атестаційної комісії ІІ – жовтень – 2022рік Заступник з МР  
10 Шкільний етап організації і проведення предметних олімпіад ІІІ – жовтень – 2022рік Заступник з МР  
11 Методичний семінар: "Сучасні освітні практичні інструменти вчителя 

НУШ – запорука успішного процесу викладання ХХІ століття" 
IV – жовтень – 2022 рік Заступник з ОР  

12 Організаційне засідання атестаційної комісії при Ліцеї I – листопад – 2022 рік Заступник з МР  
13 Участь у конкурсах ім. Т.Шевчена, знавців української мови ім. П. 

Яцика 
II – листопад – 2022 рік Заступник з МР  

14 Тиждень предметів природничо-математичного циклу ІІІ – листопад – 2022 рік Голови ОС   
15 Тематичні засідання ОС вчителів-предметників ІV – листопад – 2022 рік Заступник з МР  
16 Вивчення системи роботи педпрацівників, які атестуються у 2022 році І–ІV – листопад – 2022 рік Заступник з МР  
17 Участь шкільних учнівських команд у ІІ етапі предметних олімпіад І–ІV – листопад – 2022 рік Заступник з МР  
18 Тематичне засідання Методичної ради Ліцею І – грудень – 2022 рік Заступник з МР  
19 Педагогічний тренінг"Тайм-менеджмент (система управління власним 

часом) перший крок до успіху" 
ІІ – грудень – 2022 рік Заступник з МР  

20 Методична допомога ОС вчителям другої кваліфікаційної категорії ІІІ – грудень – 2022 рік Заступник з МР  
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№ Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
21 Засідання атестаційної комісії щодо вивчення системи роботи 

педагогічних працівників 
ІV – грудень – 2022 рік Заступник з МР  

22 Участь шкільних учнівських команд у ІІ етапі предметних олімпіад І–ІV – грудень – 2022 рік Заступник з МР  
23 Участь вчителів Ліцею в засіданнях районних і міських методичних 

об’єднань 
І – січень – 2022 рік Заступник з МР  

24 Методична допомога ОС вчителям першої кваліфікаційної категорії ІІ – січень – 2023 рік Заступник з МР  
25 Шкільний етап предметних олімпіад в початкових класах ІІІ – січень – 2023рік Заступник з МР  
26 Засідання шкільних ОС щодо результатів участі учнів Ліцею в 

предметних олімпіадах 
ІV – січень – 2023 рік Заступник з МР  

27 Презентація досвіду роботи вчителів, які атестуються в поточному 
навчальному році на засіданнях районних ОС 

І–ІV – січень – 2023 рік Заступник з МР  

28 Звіти вчителів у ОС про роботу над методичними завданнями І – лютий – 2023 рік Заступник з МР  
29 Педагогічний тренінг: "Дитина з особливими освітніми потребами: 

зрозуміти і допомогти" 
ІІ – лютий – 2023 рік Заступник з МР  

30 Систематизація атестаційних матеріалів ІІІ – лютий – 2023 рік Голови ОС  
31 Засідання атестаційної комісії: узагальнення матеріалів ІV – лютий – 2023рік Заступник з МР  
32 Узагальнення системи та досвіду роботи вчителів, які атестуються в 

поточному навчальному році 
І–ІV – лютий – 2023 рік Адміністрація  

33 Анкетування учасників НВП: робота вчителів, які атестуються І – березень – 2023 рік Адміністрація  
34 Атестація вчителів Ліцею "на робочому місці" ІІ – березень – 2023 рік Атестаційна комісія  
35 Тиждень предметів гуманітарного циклу ІІІ – березень – 2023рік Голови ОС  
36 Засідання атестаційної комісії ІV – березень – 2023 рік Директор  
37 Стан виконання Заходів щодо роботи з обдарованими дітьми в Ліцеї І – квітень – 2023 рік Заступник з МР  
38 Узагальнююче засідання атестаційної комісії ІІ – квітень – 2023 рік Заступник з МР  
39 Методичний флеш- семінар «Навички 4-К: критичне мислення, 

креативність, комунікація, командна робота» 
ІІІ – квітень – 2023 рік Заступник з МР  

40 Моніторингове дослідження сформованості освітнього середовища ІV – квітень – 2023рік Заступник з МР  
41 День відкритих дверей для батьківської громади Ліцею І – травень – 2023 рік Адміністрація  
42 Анкетування щодо планування роботи на 2023-2024 навчальний рік ІІ – травень – 2023 рік Заступник з МР  
43 Проведення Методичного ярмарку ІІІ – травень – 2023 рік Заступник з МР  
44 Проведення традиційного "Свята відмінників" ІV – травень – 2023 рік Заступник з МР  
45 Підсумки результативності викладання предметів І–ІІІ – червень – 2023 рік Заступник з МР  
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№ Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
46 Підсумки застосування онлайн-технологій в освітньому процесі І–ІІІ – червень – 2023 рік Адміністрація  
47 Завдання самоосвіти вчителів на канікулярний період І–ІІІ – червень – 2023 рік Заступник з МР  
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3. Виховна робота педколективу та позаурочна діяльність учнів 

№ Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
1 Відзначення Дня Незалежності України IV – серпень – 2022 рік Адміністрація  
2 Олімпійський тиждень в Ліцеї II – вересень – 2022 рік Голова ОС    
3 Декада профілактики ДТП "Діти на дорозі" ІІ–III – вересень – 2022 рік Заступник з ВР  
4 Організація виборчої кампанії учнівського самоврядування III – вересень – 2022 рік Заступник з ВР  
5 Заходи до Дня людей похилого віку IV – вересень – 2022 рік Заступник з ВР  
5 Святкування Дня вчителя в Ліцеї I – жовтень – 2022 рік Парламент Ліцею  
6 Тиждень правових знань в Ліцеї ІІ – жовтень – 2022 рік Заступник з ВР  
7 Свято осені в початкових класах Ліцею IІІ – жовтень – 2022 рік Голова ОС  
8 Тематичні заходи "Слава Героям України" ІІІ–ІV – жовтень – 2022 рік Заступник з ВР  
9 Участь у патріотичних заходах "Зродились ми з великої години" ІІІ–ІV – жовтень – 2022 рік Заступник з ВР  
10 Заходи толерантності та профілактики булінгу І-ІI – листопад – 2022 рік Заступник з ВР  
11 Святкування річниці утворення ЗУНР в Ліцеї I – листопад – 2022 рік Заступник з ВР  
12 День української писемності та мови II – листопад – 2022 рік Голова ОС   
13 Відзначення Дня пам'яті жертв Голодомору ІІІ – листопад – 2022 рік Заступник з ВР  
14 Заходи до Дня Гідності і Свободи / за окремим планом ІІІ–ІV – листопад – 2022 рік Заступник з ВР  
15 Традиційна колективна творча справа "Щедрий вівторок" І–ІV – листопад – 2022 рік Заступник з ВР  
16 День Української Армії: тематичні виховні заходи І – грудень – 2022 рік Адміністрація  
17 Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом І – грудень – 2022 рік Заступник з ВР  
18 Заходи до Міжнародного дня прав людини ІІ–ІІІ – грудень – 2022 рік Заступник з ВР  
19 Традиційна благодійна акція "Десь на Сході" ІІ–ІІІ – грудень – 2022 рік Заступник з ВР  
20 Соціальні заходи учнівського самоврядування ІV – грудень – 2022 рік Заступник з ВР  
21 Святкові заходи Різдвяного циклу в Ліцеї ІV – грудень – 2022 рік Заступник з ВР  
22 Участь у районних і міських заходах "Різдвяні канікули" І – січень – 2023 рік Заступник з ВР  

  23 Тематичні заходи до Дня Злуки й Дня Героїв Крут І-ІІ– січень – 2023 рік Заступник з ВР  
24 Заходи до Дня Соборності України ІІІ–ІV – січень – 2023 рік Заступник з ВР  
25 Заходи Вшанування Героїв Небесної Сотні / за окремим планом ІІ – лютий – 2023 рік Заступник з ВР  
26 Літературно-мистецькі заходи до Дня рідної мови ІV – лютий – 2023 рік Заступник з ВР  
27 Шевченківські дні в Ліцеї І–ІІ – березень – 2023 рік Заступник з ВР  
28 Тиждень правових знань в Ліцеї ІІ – березень – 2023 рік Заступник з ВР  
29 Участь в екологічних заходах, присвячених зустрічі птахів ІV – березень – 2023 рік Вчителі біології  



 39 

№ Основні напрямки роботи Терміни проведення Відповідальні Відмітки 
30 Акція "Весняна толока". Благоустрій шкільних територій І – квітень – 2023 рік Вчителі ліцею  
31 Заходи до річниці Чорнобильської катастрофи ІІІ – квітень – 2023 рік Заступник з ВР  
32 Заходи Великоднього тижня ІІІ – квітень – 2023 рік Заступник з ВР  
33 Відзначення Дня Матері в Ліцеї І – травень – 2023 рік Заступник з ВР  
34 Заходи  щодо відзначення Днів Пам'яті і Примирення І – травень – 2023 рік Заступник з ВР  
35 Заходи Тижня безпеки дорожнього руху ІІІ – травень – 2023 рік Заступник з ВР  
36 Заходи Дня Вишиванки в Ліцеї. Код нації ІV – травень – 2023 рік Заступник з ВР  
37 Організація роботи літньного табору І–ІІІ – червень – 2023 рік Заступник з ВР  
38 Літнє оздоровлення учнів із соціально незахищених категорій І–ІІІ – червень – 2023 рік Заступник з ВР  
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III. Система контролю за роботою Ліцею 

1. Організація внутрішнього контролю 

№ Основні напрямки контролю Терміни проведення Відповідальні Узагальнення ( + / ‒ ) 
1 Проведення заходів присвячених Дню знань і 

першому тематичному урокові 
IV – серпень – 2022 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  

2 Накази з питань організації освітнього процесу та 
профілактичної роботи в Ліцеї 

I–II – вересень – 2022 рік Адміністрація Нарада при директорі  

3 Організація роботи за оновленими програмами 
початкової та старшої школи 

I–II – вересень – 2022 рік Адміністрація Нарада при директорі  

4 Стан ведення класних журналів I–II – вересень – 2022 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
5 Організація роботи у 1-х класах I – вересень – 2022 рік Адміністрація Нарада при директорі  
6 Створення атестаційної комісії III – вересень – 2022 рік Заступник з МР Наказ  
7 Підсумки роботи з організації і проведення літнього 

оздоровлення учнів 
IV – вересень – 2022 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  

8 Стан роботи з обліку дітей шкільного віку III–IV – вересень – 2022 рік Адміністрація Нарада при директорі  
9 Стан організації класного колективу п’ятого класу I – жовтень – 2022 рік Заступник з МР Нарада при директорі  
10 Стан відвідування занять учнями ІI – жовтень – 2022 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
11 Стан ведення обов’язкових учнівських зошитів ІІІ – жовтень – 2022 рік Адміністрація Нарада при директорі  
12 Стан техніки читання з англійської мови III–IV – жовтень – 2022 рік Заступник з МР Нарада при директорі  
13 Стан організації харчування учнів IV – жовтень – 2022 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
14 Стан ведення учнівських щоденників ІІ – листопад – 2022 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
15 Стан роботи ГПД ІІ – листопад – 2022 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
16 Стан ведення журналів ІІІ – листопад – 2022 рік Адміністрація Нарада при директорі  
17 Стан роботи вчителів початкових класів за 

оновленими програмами 
ІV – листопад – 2022 рік Заступник з МР Нарада при директорі  

18 Стан ведення основної документації IІI – грудень – 2022 рік Адміністрація Нарада при директорі  
19 Стан виконання навчальних програм IV – грудень – 2022 рік Заступник з МР Наказ Ліцею  
20 Стан обліку відвідування учнів у Ліцеї IV – грудень – 2022 рік Заступник з ВР Наказ Ліцею  
21 Стан роботи навчальних кабінетів I – січень – 2023 рік Адміністрація Нарада при директорі  
22 Стан ведення документації I – січень – 2023 рік Адміністрація Наказ Ліцею  
23 Підсумки роботи педколективу в І-му семестрі ІI – січень – 2023 рік Адміністрація Наказ Ліцею  
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№ Основні напрямки контролю Терміни проведення Відповідальні Узагальнення ( + / ‒ ) 
24 Реалізація планів виховної роботи ІI – січень – 2023 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
25 Стан організації харчування учнів IІІ – січень – 2023 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
26 Стан роботи учнівського самоврядування IV – січень – 2023 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
27 Стан ведення документації предметних гуртків IV – січень – 2023 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
28 Підсумки роботи в І-му семестрі IV – січень – 2023 рік Директор Нарада при директорі  
29 Стан роботи комп'ютерних класів ІI – лютий – 2023 рік Адміністрація Нарада при директорі  
30 Стан ведення учнівських щоденників ІI – лютий – 2023 рік Заступник з ВР Нарада при заступнику  
31 Стан проведення виховних годин IІІ – лютий – 2023 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
32 Стан відвідування занять учнями випускникних класів 

Ліцею 
IV – лютий – 2023 рік Адміністрація, БК Нарада при директорі  

33 Моніторинг стану базового рівня знань 
слабовстигаючих учнів 

I–II – березень – 2023 рік Адміністрація Нарада при директорі  

34 Стан ведення обов'язкових зошитів I – березень – 2023 рік Заступник з МР Нарада при заступнику  
35 Стан забезпечення безпеки життєдіяльності в школ ІI – березень – 2023 рік Заступник з ОР Нарада при заступнику  
36 Стан роботи з соціально незахищеними учнями IV – березень – 2023 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
37 Стан підготовки випускників до ДПА / ЗНО II – квітень – 2023 рік Заступник з МР Нарада при директорі  
38 Стан організації харчування учнів у Ліцеї III – квітень – 2023 рік Заступник з ВР Наказ Ліцею  
39 Стан ведення документації IV – квітень – 2023 рік Адміністрація Нарада при директорі  
40 Організація літнього відпочинку учнів I–II – травень – 2023 рік Заступник з ВР Нарада при директорі  
41 Підсумки правоосвітньої і виховної роботи в Ліцеї I–IІ – травень – 2023рік Заступник з ВР Наказ Ліцею  
42 Стан ведення документації III–IV – травень – 2023 рік Адміністрація Наказ Ліцею  
43 Виконання навчальних плані і програм III–IV – травень – 2023 рік Заступник з МР Наказ Ліцею  
44 Стан роботи з учнями соціально незахищених 

категорій 
III–IV – травень – 2023 рік Заступник з ВР Наказ Ліцею  

45 Стан проведення державної підсумкової атестації в 9, 
11-х класах Ліцею; рівень роботи атестаційних 
комісій 

I–II – червень – 2023 рік Адміністрація Нарада при директорі  

46 Підсумки роботи Ліцею в 2022-2023 та планування 
роботи Ліцею на 2023-2024 навчальний рік 

IІІ – червень – 2023 рік Директор Нарада при директорі  
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2. Контрольні діагностичні роботи 

№ Основні напрямки контролю Терміни проведення Відповідальні Узагальнення ( + / ‒ ) 
1 Контрольні роботи в 5–11-х класах з української мови, 

математики 
ІІI – вересень – 2022 рік Заступник з МР Наказ Ліцею 

Нарада при заступнику 
 

2 Контрольні роботи в 5–11-х класах з української мови, 
математики, фізики, хімії, англійської мови 

I – грудень – 2022 рік Заступник з МР Наказ Ліцею 
Нарада при заступнику 

 

3 Контрольні роботи в 5–11-х класах з української мови, 
математики, фізики, хімії, англійської мови 

I–II – травень – 2023 рік Заступник з МР Наказ Ліцею  

3. Стан викладання навчальних дисциплін 

№ Основні напрямки контролю Терміни проведення Відповідальні Узагальнення ( + / ‒ ) 
1 Стан організації роботи у 1–5-х класах НУШ Ліцею ІІІ-ІV – вересень – 2022 рік Заступник з МР Наказ Ліцею  
2 Стан проведення уроків фізкультури        IІІ  – вересень -2022 рік Заступник з МР Нарада при заступнику  
 Стан проведення факультативів        ІІІ – жовтень -2022 рік Заступник з ОР Накз  Ліцею  
3 Стан викладання української мови і літератури, ЗУ І – листопад – 2022 рік Заступник з МР Наказ Ліцею  
4 Стан організації харчування в ліцеї IІІ листопад – 2022 рік Заступник з ВР Наказ Ліцею  
5 Стан викладання польської і німецької мови ІI – грудень – 2022 рік Заступник з МР Наказ Ліцею  
6 Стан викладання предмету біологія, основи здоров’я ІV – січень – 2023 рік Заступник з ОР Наказ Ліцею  
7 Стан викладання англійської мови, геогр., природоз.  ІІ – лютий – 2023 рік Заступник з МР Нарада при директорі  
8 Стан роботи предметних гуртків IІІ – лютий – 2023 рік Заступник з ВР Наказ Ліцею  
9 Стан викладання інформатики ІІ – березень – 2023 рік Заступник з ОР Наказ Ліцею  
10 Стан роботи учнівського самоврядування, заруб.літ. ІV – березень – 2023 рік Заступник з ВР Наказ Ліцею  
11 Стан викладання математики  І – квітень – 2022 рік Заступник з НВР Наказ Ліцею  
12 Стан роботи ГПД в Ліцеї ІІІ – квітень – 2022 рік Заступник з МР Наказ Ліцею  
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4. Класно-узагальнюючий контроль 

№ Основні напрямки контролю Терміни проведення Відповідальні Узагальнення ( + / ‒ ) 
1 Класно-узагальнюючий контроль, стан виховної роботи 

у 1-х та у 5-х класах 
IІІ – вересень – 2022 рік Заступник з МР, 

заступник з ВР 
Аналітична довідка  

2 Класно-узагальнюючий контроль, стан виховної роботи 
у 2-му класі 

I – жовтень – 2022 рік Заступник з МР, 
заступник з ВР 

Аналітична довідка  

3 Класно-узагальнюючий контроль, стан виховної роботи 
в 10-му класі 

I – листопад – 2022 рік Заступник з МР, 
заступник з ВР 

Аналітична довідка  

4 Класно-узагальнюючий контроль, стан виховної роботи 
у 8-х класі 

I – грудень – 2022 рік Заступник з МР, 
заступник з ВР 

Аналітична довідка  

5 Класно-узагальнюючий контроль, стан виховної роботи 
в 9-му класі 

ІІІ – січень – 2023 рік Заступник з ОР, 
заступник з ВР 

Аналітична довідка  

6 Класно-узагальнюючий контроль, стан виховної роботи 
в 4-х класах 

ІV – лютий – 2023 рік Заступник з ОР, 
заступник з ВР 

Аналітична довідка  

7 Класно-узагальнюючий контроль, стан виховної роботи 
у 7-х класах 

IІІ – березень – 2023 рік Заступник з МР, 
заступник з ВР 

Аналітична довідка  

8 Класно-узагальнюючий контроль, стан виховної роботи 
у 6-х класах 

I – квітень – 2023 рік Заступник з МР, 
заступник з ВР 

Аналітична довідка  
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IV. Колегіальна діяльність з керівництва Ліцеєм 

Серпень 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

 ― Попередній розподіл 
педагогічного навантаження 
на 2021-2022 навчальний рік 
(Директор) 
― Укладання режиму роботи 
Ліцею (Директор) 

― Поновлення актів-дозволів 
на роботу майстерень, 
спортзалу, кабінетів 
(Директор) 
― Складання розкладу уроків 
(Заступник з ОР) 
― Складання тарифікаційних 
списків учителів (Заступник з 
ОР) 
― Технічний огляд 
навчальних приміщень 
(Адміністрація) 

― Бесіди з новоприбулими 
вчителями (Директор) 
― Педрада: Аналіз роботи 
Ліцею за попередній та 
завдання на новий навчальний 
рік (Директор) 
― Комплектування класів 
(Заступник з ОР) 
― Огляд готовності Ліцею до 
нового навчального року 
(Адміністрація) 

Методична  
робота 

 - Ознайомлення з 
Методичними рекомендаціями 
МОН щодо викладання 
основних предметів у 2022-
2023н.р. 

― Участь педколективу в традиційних серпневих конференціях, 
засіданнях ОС (Заступник з МР) 
― Уточнення списків вчителів-предметників, які 
проходитимуть курси підвищення кваліфікації (Заступник з 
МР) 

Виховна  
робота 

   ― Організаційні батьківські 
збори в 1-х-11-х класах. 
(Адміністрація) 

Внутрішній  
контроль 

   ― Організація заходів і 
тематичного уроку до Дня 
знань (Адміністрація) 



 45 

Вересень 

Колегіальна 
управлінська 

діяльність 
І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

- Організація роботи у 1, 5, 10-х класах (Адміністрація) 
- Організація безкоштовного харчування (Заступник з ВР) 
- Затвердження календарних планів, планів виховної роботи, 
ОС, бібліотеки, психолога; розкладів уроків, факультативів, 
гуртків, секцій (Адміністрація) 

― Тиждень безпеки 
дорожнього руху (Заступник з 
ВР) 
― Створення атестаційної 
комісії (Заступник з МР) 

- Звітність про випадки 
травматизму за канікулярний 
період (Заступник з ОР) 
- Призначення керівників 
ОС, створення тематичних 
творчих груп (Адміністрація), 
Тематичні засідання ОС 

― Затвердження графіків 
чергування вчителів і класів по 
Ліцеї (Заступник з ВР) 

― Збір інформації про 
працевлаштування 
випускників (Заступник з ВР) 

― Уточнення списків учнів 
соціально незахищених 
категорій (Заступник з ВР) 

― Робота груп обліку дітей шкільного віку (Заступник з ВР)  

Методична  
робота 

― Вироблення ОС 
рекомендацій щодо: програм 
НУШ; організації повторення 
предметів; критеріїв 
оцінювання; ведення класних 
журналів (Заступник з МР) 

― Організаційне засідання 
методичної ради Ліцею: 
Завдання на новий 2022-
2023навчальний рік 
(Заступник з МР) 

― Дослідження уроків учителів, які працюють в 5-х класах 
Ліцею (Адміністрація) 
― Діагностичні контрольні 
роботи з математики, 
української мови в 5–11-х 
класах (Заступник з МР) 

― Уточнення списків 
учителів, які атестуватимуться 
у поточному навчальному році 
(Заступник з МР) 

Виховна  
робота 

― Облік охоплення 
навчанням дітей (Заступник з 
ВР) 

― Декада профілактики ДТП "Діти на дорозі" (Заступник з ВР) ― Вибори учнівського 
самоврядування (Заступник з 
ВР) 

― Олімпійський Тиждень в 
Ліцеї (вчителі фізичного 
виховання) 

 

― Заходи Незалежності України (Заступник з ВР) 

Внутрішній  
контроль 

― Стан ведення класних журналів (Адміністрація) ― Стан роботи з обліку дітей шкільного віку (Заступник з ВР) 
― Накази з питань організації освітнього процесу та 
правоосвітньої роботи в Ліцеї (Адміністрація) 
― Організація роботи за оновленими програмами початкової та 
старшої школи (Адміністрація) 

― Класно-узагальнюючий 
контроль, стан виховної 
роботи у 1-х та 5-х класах 
(Заступник з МР, Заступник з 
ВР) 

― Стан викладання 
фізкультури в Ліцеї 
(Заступник з НВР) 
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Жовтень 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

― Засідання батьківського 
комітету Ліцею (Директор) 

― Вивчення стану 
відвідування Ліцею учнями 
групи ризику та слабо 
встигаючими учнями 
(Заступник з ВР) 

― Проведення правового 
всеобучу педколективу 
(Адміністрація, голови ОС) 

― Участь в роботі районних 
осінніх шкіл (Адміністрація) 

Методична  
робота 

― Нарада при директорі 
"Адаптація учнів 5-х класів до 
навчання у Ліцеї ІІ ступеню" 
(Заступники з МР, ОР, ВР) 

― Засідання атестаційної 
комісії (Заступник з МР) 
― Засідання школи молодого 
вчителя (Заступник з МР) 
 

― Шкільний етап організації і 
проведення предметних 
олімпіад (Заступник з МР) 

― Методичний семінар: 
"Сучасні освітні практичні 
інструменти вчителя НУШ – 
запорука успішного процесу 
викладання ХХІ століття" 
(Заступник з МР) 

Виховна  
робота 

― Святкування Дня Вчителя в 
Ліцеї (Учнівський парламент) 

― Тиждень правових знань в 
Ліцеї (Заступник з ВР) 
 

― Свято осені в початкових 
класах Ліцею (Голова ОС поч. 
класів) 

 

― Тематичні заходи "Слава Героям України" (Заступник з ВР) 
― Участь у патріотичних заходах "Зродились ми з великої 
години" (Заступник з ВР) 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

― Класно-узагальнюючий 
контроль, стан виховної 
роботи в 2-му класі Ліцею 
(Заступник з МР, Заступник з 
ВР) 

― Стан відвідування занять 
учнями Ліцею (Заступник з 
ВР) 
 

― Стан організації роботи у 1–4-х класах НУШ Ліцею школи 
повного дня (Заступник з МР) 
― Стан ведення обов'язкових 
учнівських зошитів (Заступник 
з МР) 

― - Стан проведення 
факультативів  (Заступник о 
ОР) 
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Листопад 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

― Тиждень профілактики та 
безпеки життєдіяльності в 
Ліцеї (Адміністрація) 

― Педрада: "Розвивальне 
освітнє середовище як чинник 
становлення успішної 
особистості у соціумі. 
Педрада-консиліум (5 клас)" 
(Адміністрація) 

― Тематичне засідання ОС 
класних керівників (Заступник 
з ВР) 

― Вивчення стану виконання 
Заходів з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності та 
пожежної безпеки в Ліцеї 
(Адміністрація) 

― Забезпечення формування бази даних випускників Ліцею 
2022 року (Заступник з МР) 

Методична  
робота 

― Вивчення системи роботи педпрацівників, які атестуються у 2023 році  (Заступник з МР) 
― Участь шкільних учнівських команд у ІІ етапі предметних олімпіад (Заступник з МР) 
― Організаційне засідання 
атестаційної комісії при Ліцеї 
(Заступник з МР) 

― Участь у конкурсі знавців 
української мови ім. П.Яцика 
(Заступник з МР) 

― Тиждень предметів 
природничо-математичного 
циклу (Голови ОС Заступник з 
МР) 

Участь у конкурсі ім. 
Т.Шевчена(Заступник з МР) 

Виховна  
робота 

― Заходи толерантності та профілактики булінгу (Заступник з 
ВР) 

― Заходи до Дня Гідності і Свободи / за окремим планом 
(Заступник з ВР) 

― Святкування річниці 
утворення ЗУНР в Ліцеї 
(Заступник з ВР, кл. 
керівники) 

― День української 
писемності та мови (Заступник 
з ВР, вчителі української 
мови) 

― Вшанування Дня пам'яті 
жертв голодоморів (Заступник 
з ВР) 

 

― Традиційна колективна творча справа "Щедрий вівторок" 

Внутрішній  
контроль 

― Класно-узагальнюючий 
контроль, стан виховної 
роботи в 10-му класі Ліцею 
(Заступник з МР, Заступник з 
ВР) 

― Стан викладання 
української мови та літератури 
(Заступник з МР) 

― Стан ведення журналів 
(Адміністрація) 

- Стан організації харчування 
всіх категорій учнів Ліцею 
(Заступник з ВР) 
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Грудень 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

Тематичні засідання ОС 
вчителів-предметників 
(Заступник з МР) 

― Вивчення стану охорони 
праці та безпеки 
життєдіяльності на уроках 
трудового навчання 
(Адміністрація) 

Засідання атестаційної комісії 
(Адміністрація) 

Вивчення стану виконання 
навчальних планів і програм 
(Адміністрація) 

Методична  
робота 

― Участь шкільних учнівських команд у ІІ етапі предметних олімпіад (Заступник з МР) 
― Засідання школи молодого 
вчителя (Заступник з МР) 

― Педагогічний тренінг 
"Тайм-менеджмент (система 
управління власним часом) 
перший крок до успіху ОС " 
(Заступник з МР) 

― Методична допомога за 
планом ОС (Заступник з МР) 

― Засідання атестаційної 
комісії щодо вивчення 
системи роботи 
педпрацівників (Заступник з 
МР) 

Виховна  
робота 

― День Української Армії: 
тематичні виховні заходи 
(Адміністрація) 
― Заходи Всесвітнього дня 
боротьби із СНІД (Заступник з 
ВР) 

― Заходи до Міжнародного дня прав людини (Заступник з ВР) 
― Традиційна благодійна акція Ліцею "Десь на Сході" 
(Заступник з ВР) 

― Соціальні заходи 
учнівського самоврядування 
(Парламент) 
― Святкові заходи Різдвяного 
циклу в Ліцеї (Педагог-
організатор) 

Внутрішній  
контроль 

― Стан викладання польської 
та німецької мови (Заступник з 
МР) 

― Стан ведення обов'язкової 
документації (Адміністрація) 

― Класно-узагальнюючий 
контроль, стан виховної 
роботи у 8-х класах Ліцею 
(Заступник з МР, Заступник з 
ВР) 

― Стан виконання навчальних 
планів і програм (Заступник з 
МР) 
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Січень 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

― Затвердження календарного планування вчителів та класних 
керівників на ІІ-й семестр (Адміністрація) 
― Внесення змін у розклад уроків і факультативів, графіки 
чергування на ІІ-й семестр (Адміністрація) 

― Проведення правового 
всеобучу педколективу 
(Адміністрація, голови ОС) 
 

-Педрада - педагогічна 
майстерня "Я –сучасний 
учитель»" (Адміністрація) 

Методична  
робота 

― Презентація досвіду роботи вчителів, які атестуються в поточному навчальному році на засіданнях районних МО 
― Участь вчителів Ліцею в 
засіданнях районних і міських 
ОС (Заступник з МР) 

Засідання школи молодого 
вчителя (Заступник з МР) 

― Методична майстерня 
вчителів, які атестуються у 
2023р. (Адміністрація, голови 
ОС) 
 

― Засідання ОС щодо 
результатів участі учнів Ліцею 
в предметних олімпіадах 
(Заступник з МР) 

Виховна  
робота 

― Заходи до Дня Соборності України (Заступник з ВР) ― Тематичні виховні години 
до Дня Злуки і Дня Героїв 
Крут (Заступник з ВР) 

 
― Участь в районних і міських 
заходах "Різдвяні канікули" 
(Заступник з ВР) 

― Засідання ОС класних 
керівників (Заступник з ВР) 

Внутрішній  
контроль 

― Підсумки роботи 
педколективу в І-му семестрі 
(Директор) 

- Стан ведення документації 
предметних гуртків 
(Заступник з ВР) 

― Класно-узагальнюючий 
контроль, виховна робота в 9-
му класі Ліцею (Заступник з 
МР, Заступник з ВР) 
 

― Стан роботи учнівського 
самоврядування (Заступник з 
ВР) 
― Стан викладання біології та 
основ здоров’я (Заступник з 
ОР) 
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Лютий 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

Тиждень профілактики та 
безпеки життєдіяльності в 
Ліцеї (Адміністрація) 

― Вивчення системи роботи 
педпрацівників, які 
атестуються у 2023 році  
(Адміністрація) 
 

Участь шкільних учнівських 
команд у ІІІ етапі предметних 
олімпіад (Заступник з МР) 

― Організація підготовки до 
ЗНО та державної підсумкової 
атестації в Ліцеї 
(Адміністрація) 

Методична  
робота 

― Засідання школи молодого 
вчителя (Заступник з МР) 

― Психолого-педагогічний 
тренінг: "Дитина з особливими 
освітніми потребами: 
зрозуміти і допомогти" 
(Заступники з МР, ОР) 

― Систематизація 
атестаційних матеріалів 
(Голови ОС,  Заступник з МР) 

― Засідання атестаційної 
комісії: узагальнення 
матеріалів (Заступник з МР) 

Виховна  
робота 

 ― Заходи Вшанування Героїв 
Небесної Сотні / за окремим 
планом (Заступник з ВР, 
класні керівники) 

 ― Літературно-мистецькі 
заходи до Дня рідної мови 
(Заступник з ВР) 

Внутрішній  
контроль 

― Класно-узагальнюючий 
контроль, стан виховної 
роботи у 4-х класах Ліцею 
(Заступник з ОР, Заступник з 
ВР) 

― Стан викладання біології 
(Заступник з МР) 

― Стан викладання 
англійської мови (Заступник з 
МР) 
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Березень 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

―  ― Організація роботи з 
попередження травматизму в 
початкових класах Ліцею 
(Адміністрація) 

― Узагальнення роботи школи 
майбутнього першокласника 
(Заступник з МР) 

― Педрада "Соціалізація 
здобувачів освіти в 
сучасному освітньому 
просторі засобами виховного 
процесу " (Адміністрація) 

Методична  
робота 

― Тиждень предметів 
гуманітарного циклу (Голови 
ОС, Заступник з МР) 

― Атестація вчителів Ліцею 
"на робочому місці" 
(Атестаційна комісія) 

― Анкетування учасників 
НВП: робота вчителів, які 
атестуються (Адміністрація 

― Засідання атестаційної 
комісії (Директор) 

Виховна  
робота 

 ― Тиждень правових знань в 
Ліцеї (Заступник з ВР) 

 ― Участь в екологічних 
заходах, присвячених зустрічі 
птахів (Заступник з ВР, вч. 
біології) 

― Заходи "Шевченківські дні в Ліцеї" (Вчителі української 
мови і літератури) 

Внутрішній  
контроль 

Стан роботи предметних гуртків (Заступник з ВР) ― Класно-узагальнюючий 
контроль, виховна робота у 7-х 
класах Ліцею (Заступники з 
ОР, з ВР) 

― Стан забезпечення безпеки 
життєдіяльності в Ліцеї 
(Заступник з НВР) 
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Квітень 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

― Укладання списків 
Державних атестаційних 
комісій (Адміністрація) 

― Організація підготовки до 
ДПА та участі у ЗНО 
(Заступник з ОР) 

― Організація військово-
польових зборів учнів 11-х 
класів (В.Пономарьов)  

― Підготовка плану літнього 
оздоровлення учнів Ліцею 
(Заступник з ВР) 

― Робота психолога зі слабовстигаючими учнями (Адміністрація) 

Методична  
робота 

- Засідання школи молодого 
вчителя (Заступник з МР) 

- Узагальнююче засідання 
атестаційної комісії 
(Заступник з МР) 

- Тематичний Тиждень 
початкової школи (Заступник з 
МР, голова ОС) 

― Методичний флеш- семінар 
«Навички 4-К: критичне 
мислення, креативність, 
комунікація, командна 
робота» (Заступник з МР) 

Виховна  
робота 

― Акція "Весняна толока". 
Благоустрій шкільних 
територій (Учнівський 
парламент, Заступник з ВР) 

Заходи Великоднього тижня 
(Адміністрація) 

― Заходи річниці 
Чорнобильської катастрофи 
(Заступник з ВР) 
― Заходи Великоднього 
тижня (Заступник з ВР) 

― Участь у заходах акції 
"Серце до серця" (Заступник з 
ВР) 
 

Внутрішній  
контроль 

― Класно-узагальнюючий 
контроль, виховна робота в 6-
му класі Ліцею (Заступник з 
МР, Заступник з ВР) 

― Стан викладання 
математики в класах Ліцеї 
(Заступник з НВР) 

― Стан організації роботи у 1–
5-х класах НУШ Ліцею 
(Заступники з МР, ОР) 
―  

― Стан роботи учнівського 
самоврядування (Заступник з 
ВР) 
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Травень 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

― Організація завершення навчального року (Директор) 
― Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та 
державної атестації (Заступник з ОР) 
― Організація літнього оздоровлення учнів (Заступник з ВР) 

― Проведення ДПА в 4-х і 11-
му класах Ліцею 
(Адміністрація) 
― Звіт про випадки 
травматизму (Заступник з 
НВР) 

― Проведення ЗНО / ДПА 
учнів 11-го класу (Директор) 
― Педрада: Про підсумки 
ЗНО / ДПА і випуск 11-го 
класу (Адміністрація) 

Методична  
робота 

- Анкетування щодо 
планування роботи на 2023-
2024 н.р. (Заступник з МР) 

― Діагностування рівня 
навченості у 5–11-х класах 
Ліцею (Заступник з МР) 
―  

― Організація навчальної 
практики та навчальних 
екскурсій (Заступник з МР) 
―  

― Підсумки методичної 
роботи в Ліцеї (Заступник з 
МР) 
 

Виховна  
робота 

― Відзначення Дня Матері в 
Ліцеї (Заступник з ВР)  

- Заходи Днів Пам'яті і 
Примирення (Заступник з ВР) 

― Заходи Тижня безпеки 
дорожнього руху (Заступник з 
ВР, класні керівники) 

― Дні Вишиванки в Ліцеї. Код 
нації (Заступник з ВР) 
 

Внутрішній  
контроль 

― Діагностування рівня навченості у 5–11-х класах Ліцею 
(Заступник з МР) 
― Організація літнього відпочинку учнів (Заступник з ВР) 

― Підсумки право освітньої та виховної роботи в Ліцеї 
(Заступник з ВР) 
― Стан ведення документації (Адміністрація) 
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Червень 

Колегіальна  
управлінська  
 діяльність 

І Тиждень ІІ Тиждень ІІІ Тиждень ІV Тиждень 

Організаційна  
робота 

― Проведення навчальної практики учнів 5–8,10-х класів (Заступник з МР) 
― Проведення Державної підсумкової атестації учнів 9-х класів (Директор) 
― Звітність Ліцею про роботу за окремими напрямками (Адміністрація) 

― Підсумки роботи Ліцею в 
навчальному році (Директор) 
― Підсумки роботи ОСта МР 
в навчальному році (Заступник 
з МР) 
― Підсумки роботи літнього 
табору (Заступник з ВР) 
― Підсумки роботи 
батьківського комітету () 
― Проведення ремонтних 
робіт, підготовка до нового 
навчального року (Директор) 

― Педрада: Про переведення 
до наступного класу учнів 
початкової школи 
(Адміністрація) 

― Педрада: Про переведення 
до наступного класу учнів ІІ–
ІІІ-ї ступені (Адміністрація) 

― Педрада: Про підсумки 
Державної  атестації і  випуск 
з Ліцею учнів 9-х класів 
(Адміністрація) 

Методична  
робота 

― Підсумки результативності викладання предметів (Заступник з МР) 
― Підсумки застосування онлайн-технологій в освітньому процесі (Адміністрація) 
― Завдання самоосвіти вчителів на канікулярний період (Заступник з МР) 

Виховна  
робота 

― Організація роботи літнього табору (Заступник з ВР) 
― Літнє оздоровлення учнів, які потребують соціального захисту (Заступник з ВР) 

Внутрішній  
контроль 

― Проведення Державної підсумкової атестації в 9-х класах 
Ліцею; рівень роботи Державних атестаційних комісій 
(Адміністрація) 

― Планування роботи Ліцею 
на 2023-2024 навчальний рік 
(Директор) 
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Додаток 1: Графік курсової перепідготовки та атестації  
педагогічних працівників Ліцею на 2023-2027 роки  

№ Прізвище ім'я по батькові 
Рік атестації 

2023 2024 2025 2026 2027 
 

1 Александрова Юлія Валентинівна       
2 Бенч Назар Олегович      
3 Васильєва Тетяна Тихонівна      
4 Волліс Тетяна Євгеніївна      
5 Гарбузинська Ірина Юріївна      
6 Герасименко Олена Володимирівна      
7 Гужва Анна Юріївна      
8 Дем’янова Ельвіра Василівна      
9 Долинська Анна Олександрівна      
10 Євсєєва Олена Сергіївна      
11 Земцова Світлана Романівна      
12 Знак Надія Володимирівна      
13 Іванів Уляна Богданівна      
14 Ільченко Любов Романівна      
15 Кава-Квасінська Мар'яна Орестівна      
17 Калапіщак Ольга Миколаївна      
18 Кімак Оксана Романівна      
19 Конончук Вікторія Валеріївна      
20 Кулявець Олександра Михайлівна      
21 Кунь Олена Валеріївна      
22 Литвинова Лариса Володимирівна      
23 Луньова Ірина Ярославівна      
24 Луценко Ірина Анатоліївна      
25 Міщенко Аманда Олександрівна      
26 Михайловська Віра Петрівна      
27 Молебна Ганна Михайлівна      
28 Накс Марія Олександрівна      
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№ Прізвище ім'я по батькові 
Рік атестації 

2023 2024 2025 2026 2027 
 

29 Науменко Галина Петрівна      
30 Новоженова Тетяна Вікторівна      
31 Пономарьов Валерій Петрович      
32 Посунько Марина Анатоліївна      
33 Процик Володимир Ігорович      
34 Рога Тетяна Павлівна      
35 Свінчук Володимир Володимирович      
36 Сигиневич Олена Василівна      
37 Стьопкіна Галина Валентинівна      
38 Таюжин Тетяна Ігорівна      
39 Телюк Роксоляна Степанівна      
40 Терлецька Ольга Михайлівна      
41 Тростинська Стефанія Всеволодівна      
42 Хрипко Ольга Богданівна      
43 Хуторська Наталя Олександрівна      
44 Чернецька Олена Віталіївна      
45 Чорна Тетяна Володимирівна      
46 Швирьова Наталія Сергіївна      
47 Шиманська Юлія Володимирівна      
48 Шумейко Вікторія Володимирівна      

 


