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 Р О З Д І Л    І 

 
АНАЛІЗ  РОБОТИ 

Новоселицького ліцею №3 за 2021/2022 навчальний рік, основні  

завдання та пріоритетні напрямки освітнього процесу на 2022/2023  

навчальний рік 

 

Освітня   діяльність  Новоселицького ліцею №3 у 2021/2022 навчальному  

році  здійснювалася  відповідно  Конституції України,   Законів України  «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статуту, перспективного,  

річного  планів  роботи,  національної  стратегії  розвитку освіти,  

спрямовану  на  реалізацію  державних  і  регіональних    програм  у  галузі  

освіти  та  інших  чинних  законодавчих,  нормативних  документів.  

Головним  завданням  школи  є  створення умов для забезпечення 

доступу громадян до якісної освіти,  її відповідності  потребам  особистості, 

вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх 

громадян.  

У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив школи працював 

над реалізацією педагогічної теми: “Виховання і розвиток особистості, 

збагаченої знаннями про природу і людину, готової до творчої діяльності  і  

моральної  поведінки», над заключним V етапом науково-методичноїтеми: 

«Використання сучасних освітніх технологій для забезпечення сприятливих 

умов розвитку життєвих компетентностей учнів» та виховної теми: 

«Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, 

гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в 

суспільстві». 

1.1. Мережа класів та контингент учнів 

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо 

збереження і розвитку шкільної мережі.  

На початку 2021/2022 навчального року у школі було відкрито 23 класи, із 

них 1-4-х - 9 класів, 5-9-х – 11 класів, 10-11-х – 3 класи. Мова навчання – 

українська. Профіль навчання в старшій школі: 10-11-й класи – українська 

філологія.  

Станом на 05.09.2021 кількість учнів становила 628 осіб (в т.ч. у 

Строїнецькій філії).Середня наповнюваність учнів у класах складала – 19,6 

осіб.Упродовж року із школи вибуло 14 учнів у зв’язку зі зміною місця 

проживання, прибуло 26 учнів. Кількість учнів на кінець навчального року 

становила - 625 учнів. 

1.2. Стан працевлаштування випускників 
 

 На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про 

освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та 

працевлаштування випускників 9-х та 11-го класів, з метою контролю за 

охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків 



шкільного віку в закладі була запланована спільна робота з відділом освіти 

Новоселицькоїміської ради, центром зайнятості населення. 

 Така робота проводилася як з учнями так і з батьками: 

 ліцей забезпечений законодавчими та нормативними документами, які 

передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту; 

 під час освітнього процесу та в позаурочний час проводилася 

профорієнтаційна робота з учнями; 

 удосконалено співпрацю з центром зайнятості населення;  

 на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати 

професію, вміло знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та 

прийоми пошуку роботи, допомагали уникати помилок, оволодівати 

навичками правильно:  

- використовувати джерела, що містять інформацію про навчальні 

заклади та наявність вакансій;  

- складати резюме і листи до роботодавців, об’яви про пошук роботи; 

- оформляти анкети та інші документи для вступу до вищих навчальних 

закладів та прийому на роботу; 

- підготуватися до співбесіди з роботодавцем, щоб успішно її пройти; 

 здійснено психо-діагностичне обстеження дітей щодо вибору професій; 

 психолог та класні керівники обговорювали з батьками на класних зборах 

нюанси роботи з дітьми щодо вибору професій, навчального закладу. 
 

В ліцеї робота була спрямована на всебічне охоплення випускників 

повною загальною середньою освітою, здійснювався контроль за навчанням, 

в наявності документи, що підтверджують подальше навчання та 

працевлаштування випускників. 

1.3. Робота з кадрами 

Упродовж року навчальний заклад в основному був забезпечений 

кадрами.  

У 2021/2022 навчальному році у ліцеї працювало 42 педагогічних 

працівника, у тому числі 1 директор, 1 заступника з навчально-виховної 

роботи, 2 заступника з виховної роботи, 1 педагог-організатор, 1 практичний 

психолог, 5 асистентів учителя,  2 учителя, що перебувають у соціальній 

відпустці.  

Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за 

кваліфікаційними категоріями: 

1 Вища категорія 27 64% 

2 І категорія 9 22% 

3 ІІ категорія 2 2% 

4 Спеціаліст 5 12% 

5 «Учитель-методист» 12 29% 

6 «Старший учитель» 10 24% 

7 «Відмінник освіти» 7 16% 

У школі упродовж 2021/2022 навчального року працювало: 



 вчителів, що отримують пенсію  – 6 осіб; 

 педагогічних працівників, що знаходяться у відпустці по догляду    за 

дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством – 

2 особи (БабинВ.В., РуснакВ.І.). 

Таким чином, в школі проводилась системна робота по забезпеченню 

освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з 

соціального захисту учителів. У наступному навчальному році слід посилити 

роботу з питань: 

- 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до 

фаху; 

- працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу; 

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів; 

- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи 

педагогів. 

   1.4.  Упровадження мовного законодавства 

У 2021/2022 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися 

практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення 

статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 

Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо 

забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного 

законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою.  

Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного 

колективу закладу освіти були: 

 створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на 

духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно 

свідомих громадян; 

 забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом 

духовної культури українського  народу з метою розкриття та розвитку їх 

природних здібностей; 

 залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу; 

 створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим 

впливом україномовного середовища; 

 здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного 

мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості. 

 заклад освіти проводить набір дітей в 1-й клас лише з українською мовою 

навчання;    

 школа працює за  навчальним планом з українською мовою навчання  з 

вивченням англійської мови;                             

 при складанні навчального плану в поточному навчальному році були 

використані додаткові години з варіативної складової на вивчення: 

української мови у 5-11 класах,   “Українознавство” у 5-9-х класах; 

 державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та 

варіативної складової  навчального плану закладу освіти; 



 учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає; 

 всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою 

на належному рівні  та постійно працюють над підвищенням культури 

українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи; 

 діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з 

державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною 

мовою; 

 державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, 

виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання; 

 тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються 

українською мовою; 

 інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів 

здійснюється державною мовою; 

 у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, 

український колорит; 

 в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки, постійно 

діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів; 

 з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї 

етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до 

рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: 

конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо. 

Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо 

впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід 

продовжити розпочату роботу і звернути особливу увагу на раціональність 

розподілу годин української мови у варіативній складовій  навчального 

плану. 

1.5. Впровадження ІКТ 

Відповідно до Закону України “Про Національну програму 

інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про 

першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних 

технологій”,   Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 

23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину»,пріоритетними напрямками 

діяльності ліцею у 2021/2022 навчальному році щодо впровадження ІКТбули: 

 упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

процес; 

 використання освітніх платформ ZOOM, «Googlmееt», «Всеосвіта», «На 

урок», месенджерів«Viber», «Telegram» для розвитку дистанційного навчання 

в умовах карантинних обмежень під час поширення коронавірусної інфекції 

та дії воєнного стану в Україні; 

 формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, 

забезпечення їх інформаційних потреб; 



 удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього 

процесу; 

 оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних 

інформаційних технології   в управлінській діяльності. 

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, 

заступники директора, педагог-організатор, практичний психолог, 

бібліотекар та вчителі-предметники. Кваліфікація користувачів задовільна. 

Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології 

електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна 

пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. 

Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО.   

 У школі функціонують 2 комп’ютерних класи, мультимедійне 

обладнання, усі кабінети та приміщення школи підключено до мережі 

Інтернет. Процес упровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому 

навчальному році значно активізувався. Більшість учителів упродовж року 

провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. 

Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій 

через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-

класів з ІКТ. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, 

підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували 

мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки 

вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в 

електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні 

завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно 

використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних 

тижнів, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із 

використанням комп’ютерних презентацій. Моніторинг використання 

інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через 

безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників. 

Упродовж 2021/2022 навчального року здійснено наступні заходи щодо 

інформатизації  та комп’ютеризації школи: 

 продовжено роботу щодо постійного оновлення веб-сайту школи; 

 заохочується навчання вчителів-предметників щодо використання 

комп’ютера; 

 вводиться в практику роботи проведення уроків та позакласних заходів 

вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій; 

 приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення 

кабінету інформатики  у відповідність до нормативів, вимог та державних 

стандартів; 

 отриманий раніше мультимедійний проектор використовується  для 

забезпечення більш високої якості проведення уроків, позакласних заходів, 

педагогічних рад, нарад, семінарів, конференцій тощо. 



Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження 

ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою 

не всіма педагогічними працівниками. 

Тому у 2022/2023 навчальному році слід продовжити: 

 навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо 

інструментами дистанційного навчання; 

 забезпечення більш широким колом електронних навчальних 

посібників для використання у освітньому процесі; 

 забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у 

електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА». 

 

1.6. Реалізація освітньої програми та  навчального плану 

 за 2021/2022навчальний рік 

У 2021/2022 навчальному році освітній процес ліцею був організований 

відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, 

навчального плану і річного плану роботи школи. 

Відповідно до річного плану в грудні 2021 року та в травні 2022 року 

адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних 

планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались  

особливості закінчення 2021/2022 навчального року та результати різних 

видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного),  а 

також характеру контролю (попереднього, поточного,перспективного). 

Навчальний план закладу на 2021/2022 навчальний рік було складено на 

підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України «Про 

навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2021/2022 

навчальний рік»  

   Навчальний план ліцею на 2021/2022 навчальний рік складено: 

- для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки№ 1272 від 

08.10.2019;  

- для 3-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки № 1273 від 

08.10.2019; 

- для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки № 405 від 20.04.2018;  

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України № 408 від 20.04.2018;  

  Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові 

години на  вивчення предметів,   на предмети та курси за вибором, 

спецкурси, факультативи. 



Предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану 

викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством 

освіти і науки України для використання   в  закладах загальної середньої 

освіти у 2021/2022 навчальному році. 

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені 

співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені 

підсумкові звіти. 

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-

11-х класах у межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на 

навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та 

фактична кількість використаних годин) практично співпадає, а саме: 

 у 1-11-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному 

обсязі, відхилень від навчальних програм не виявлено, хоча значна частина 

навчального матеріалу викладалась дистанційно (з використанням освітніх 

онлайн-платформ); 

 обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, 

що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: 

усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою 

відповідно до специфіки навчальних предметів; 

 кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт 

(дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, 

дотримана; 

 варіативна складова навчального плану закладу освіти на 

2021/2022навчальний рік  в 1-11-х класах виконана. 

Виконання навчальних програм за 2021/2022 навчальний рік 

проаналізовано   та узагальнено в наказі по школі від 27.05.2022 №45-од.  

Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані 

повністю.     Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо: 

 проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт; 

 оцінювання результатів освітньої діяльності учнів; 

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були 

охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники 

директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з 

наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, 

побажаннями й рекомендаціями.  

 Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних 

досягнень наступних предметів: 

 І семестр  -  англійська мова, предмет “Захист України”; 

 ІІ семестр –біологія, трудове навчання, образотворче мистецтво та 

музичне мистецтво; 

Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по ліцею. 

Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану 

повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу 



увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової  

навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у 

ліцеї. 

1.7. Підсумки роботи ГПД 

 У минулому році працювали 5 груп подовженого дня, які відвідувало 153 

учнів 1-4 класів. Групи працювали за рахунок бюджету. Для роботи ГПД 

було надано навчальні кабінети. Усі діти, які відвідували ГПД, були охоплені 

гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи. У цілому, роботу 

групи подовженого дня можна визнати задовільною. 

1.8. Забезпеченість підручниками та навчальними програмами 

У 2021/2022навчальному році шкільний компонент був забезпечений не 

повністю навчальними програмами та навчальними підручниками, 

рекомендованими до використання в навчально-виховному процесі 

Міністерством освіти і науки України: 1-4 класи – 100%, 5-9 класи – 90 %,  

10-11 класи –95 %.  

Бібліотечний фонд школи становив: 

 на традиційних і нетрадиційних носіях - 28672 примірника (без 

підручників); 

 фонд підручників – 15662 примірника;  

Для 1-4 класів – 7640 примірник; 

Для 5-9 класів – 5750 примірників; 

Для 10-11 класів – 2272 примірника 

Таким чином, учні школи у 2021/2022навчальному році були не 

повністю забезпечені підручниками,  учні 4-х та 8-го класів отримали нові 

підручники. У наступному році слід продовжити системну роботу по 100%-

му забезпеченню учнів підручниками (з урахуванням збільшення 

контингенту учнів). 

У лютому, травні 2022 року школа взяла участь у конкурсному виборі 

підручників для учнів  9-х, 5-х класів, який проводився Міністерством 

освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти.  

1.9. Впровадження профільного та допрофільного навчання 

         Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес 

Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. В 

школі у 2021/2022навчальному році було організовано роботу щодо 

впровадження допрофільного та профільного навчання. Діяльність 

педагогічного колективу у даному напрямку здійснювалась шляхом  

створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на 

індивідуалізацію навчання, а саме:  

- в 5-9 класах – допрофільна підготовка (індивідуальні та групові заняття з 

української мови, математики, історії України), факультативні курси з 

урахуванням побажань учнів та їх батьків; 



- в 10-11-их класах – філологічний профіль (українська філологія) більша 

кількість відведена на вивчення української мови та літератури, курси за 

вибором та факультативні курси. Профіль вибрано з урахуванням побажань 

учнів та їх батьків. 

Курси за вибором та факультативи викладалися за державними програмами 

з урахуванням регіонального компоненту. 

              У школі проведено ряд організаційно-методичних та управлінських 

заходів щодо забезпечення профілізації старшої школи, а саме: 

 діагностика створення профільних класів відповідно до анкетування 

здобувачів освіти та їх батьків; 

 оформлено  результати попереднього психолого-педагогічного 

спостереження  за схильностями учнів до того чи іншого напрямку; 

 проаналізовано кадровий склад закладу освіти. 

Таким чином,  робота з реалізації робочого навчального плану повністю 

завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на 

раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової 

навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у 

школі. 

1.10. Результати навчальних досягнень учнів 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», керуючись розділом 3 Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371, у 2021-2022н.р. у 

ліцеї продовжено роботу щодо упровадження компетентнісного підходу до 

формування змісту та організації освітнього процесу. Використовуючи 

індивідуальні, групові та дистанційні форми опитування, здійснено поточне 

оцінювання знань здобувачів освіти з предметів інваріантної та варіативної 

складових навчального плану. На підставі результатів опанування здобувачів 

освіти матеріалу тем упродовж їх вивчення з урахуванням поточних оцінок, 

різних видів навчальних, контрольних, письмових та усних робіт та 

навчальної активності учителями-предметниками виставлені тематичні 

оцінки, а на їх основі виставлено оцінки за ІІ семестр, здійснено річне 

оцінювання. Урахована динаміка особистих навчальних досягнень здобувачів 

освіти з предметів упродовж семестру, року, важливість тем, тривалість їх 

вивчення, складність змісту тощо. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

1-2-х класів здійснювалось вербально, учнів 3-4-их класів – за рівневою 

шкалою, у 5-11-их класах – за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних 

досягнень учнів. Навчальні досягнення учнів при вивченні курсів за вибором 

оцінювались за 12-бальною шкалою оцінювання. При вивченні 

факультативних курсів – не оцінювались. Згідно з річним планом роботи 

закладу освіти, з метою вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів та стану 

викладання предметів, в кінці 2021-2022н.р. адміністрацією ліцею було 

проведено аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11-х класів.  

За підсумками 2021/2022навчального року  із 526 учнів 1-11-х класів: 



 116 учні 1-2-х класів оцінені вербально; 

 123 учнів 3-4-х класів оцінено за рівневою шкалою; 

 238 учні 5-11-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною 

шкалою оцінювання навчальних предметів; 

 510 учнів переведено до наступних класів; 

 53 учні 5-8,10-х класів нагороджені Похвальними листами; 

 6 учнів 9-х класів отримали свідоцтво про здобуття базової  

середної освіти з відзнакою (ВарварюкЯ., ГусейноваА., Деркач Т., 

ДобрунікЯ., МеглейК., ПинзарД. ); 

 3 учнів 11-го класу Альбін М., Гульпак А., Симович О. нагороджені 

золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», 2 учнів 11 класу Ністор 

І., Федик К. - срібною медаллю «За  досягнення у навчанні»,  та отримали 

свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  з відзнакою. 

№ Клас 

К-сть 

учнів на 

початок І 

семестру 

К-сть 

учнів на 

кінець 

року 

Рівні 

% 

Успішнос

ті 

 

% 

якості по 

класу, за 

предме 

тами 

% 

якості 

за 

оцінкам

и 

Високий 
Достат

ній 

Серед

ній 

Почат 

ковий 

Н/а 

1.  1-А 33 33 Програму засвоїли всі 

2.  1-Б 30 30 Програму засвоїли всі 

3.  2-А 24 23 Програму засвоїли всі 

4.  2-Б 30 30 Програму засвоїли всі 

5.  3-А 28 29 Програму засвоїли всі 

6.  3-Б 28 29 Програму засвоїли всі 

7.  4-А 23 22 Програму засвоїли всі 

8.  4-Б 24 25 Програму засвоїли всі 

9.  4-В 19 18 Програму засвоїли всі 

Всього: 239 239         

10.  5-А 27 28  4 16 8 - 100% 91% 71% 

11.  5-Б 28 27 5 9 13 - 100% 83% 52% 

12.  6-А 22 22 8 12 2 - 100% 95% 91% 

13.  6-Б 23 23 7 13 3 - 100% 97% 87% 

14.  6-В 20 20 4 10 6 - 100% 96% 64% 

15.  7-А 30 29 3 12 14 - 100% 80% 52% 

16.  7-Б 21 22 4 7 11 - 100% 59% 50% 

17.  8-А 19 18 3 8 7 - 100% 88% 58% 

18.  8-Б 20 19 5 4 10 - 100% 81% 47% 

19.  9-А 16 17 3 9 5 - 100% 92% 53% 

20.  9-Б 13  13  3   4 6 -   100% 79% 54%  

Всього: 239 238 49 104 85  100% 86% 62% 

21.  10-А 16 17 5 3 9 - 100% 90% 47% 

22.  10-Б 18 16 5 4 7 - 100% 93% 56% 

23.  11  21 16 8 7 1 - 100% 99% 94% 



Всього: 55 49 18 14 17  100% 94% 66% 

Разом: 533 526        

Оцінювалося:  
287 

(55%) 

67 

(23%) 

118 

(41%) 

102 

(36%) 
- 100% 90% 64% 

 

Успішність по школі за 2021/2022 навчальний рік складає 100%, % 

якості 64%  в минулому навчальному році – 90%. Якість знань знизилася 

порівняно з минулим навчальним  роком на 26%.  Серед значних недоліків у 

роботі вчителів-предметників слід зазначити, що 36% учнів школи  мають 

середній рівень навчальних досягнень за 12-бальною шкалою. Слід 

розробити кожному вчителеві систему заходів, направлених на підвищення 

ефективності роботи педагогів у напрямку підвищення якості освіти. 

1.11. Інклюзивне навчання 

На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, 

внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 №588), наказу МОНУ від 

08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»,Наказу МОНУ 

від 23.04.2018 № 414, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

11.05.2018 за № 582/32034 «Про затвердження Типового переліку 

спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах 

закладів загальної середньої освіти», листа МОНУ від 05.02.2018 № 2.5-281 

«Роз’яснення щодо тривалості уроків в інклюзивних класах і функціональних 

обов’язків асистента вчителя», Листа МОНу від 30.08.2021 № 1/9-436 

«Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в закладах освіти у 2021/2022 навчальному році», 

висновків Новоселицькогоінклюзивно-ресурсного центру «Про комплексні 

психолого-педагогічні оцінки розвитку дітей» від 21.05.2021 року №ІРЦ-

85950/2021/226934,від 30.08.2021 року №ІРЦ-85950/2021/266468,від 

29.09.2021 року №ІРЦ-85950/2021/281798,заяв батьків та з метою реалізації 

права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем 

проживання їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві у 2021/2022 

навчальному році були створені класи з інклюзивним навчанням: 

2-А клас – 24 учнів в т.ч. учениця із порушенням інтелектуального розвитку 

– ВасилакіВіталінаІгорівна. Класний керівник -  Раца Алла Семенівна. 

5-А клас – 27 учні  в т.ч. учень із порушенням слуху –  Кузик Михайло 

Романович. Класний керівник  -  Дроздовська Світлана Альбертівна. 

7-Б клас – 22 учнів в т.ч. учень із тяжким порушенням мовлення – 

ШуганіГеоргій Георгійович. Класний керівник – Шлапакова Ірина 

Олександрівна. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF/paran2#n2


Для організаційно-методичного забезпечення інклюзивного навчання 

були розроблені «Заходи по організації інклюзивного навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами», видані накази по школі: наказ «Про 

організацію інклюзивного навчання у 2021/2022 навчальному році» від 

31.08.2021 №69-од, наказ «Про створення класу з інклюзивною формою 

навчання та організацію в них освітнього процесу» від 13.09.2021 № 79-од, 

наказ «Про затвердження команди психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами у 2021/2022 навчальному році»від 

13.09.2021 № 78-од. 

Індивідуальні навчальні плани для учнів складено у відповідності до 

Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 

87) та Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти 

затверджених наказами МОН Українивід 21.03.2018 № 268,  від 20.04.2018  

№ 405. 

Для кожного учня з особливими освітніми потребами наказом було 

затверджено склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з 

ООП, до якої на постійній основі були залучені вчителі-предметники, які 

викладають у даному інклюзивному класі, та інші залучені фахівці. Команда 

супроводу в складі постійних учасників та залучених фахівців в активній 

співпраці з батьками учнів з особливими освітніми потребами розробили 

індивідуальні програми розвитку для кожної дитини та систематично 

проводили моніторинг її виконання з  метою коригування та визначення 

динаміки розвитку дитини. Були затверджені адаптовані та модифіковані 

навчальні програми для реалізації інклюзивного навчання. 

Розклад навчальних та корекційно-розвиткових занять для учнів з 

особливими освітніми потребами був затверджений директором школи, 

погоджений  директором НовоселицькогоІРЦ та батьками учнів. 

Навчання учнів здійснювалось з урахуванням особливостей освітніх 

потреб учнів на основі використання особистісно-орієнтованого підходу. 

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами 

здійснювалось згідно критеріїв оцінювання. 

Упродовж 2021/2022 навчального року постійно проводилася 

інформаційно-просвітницька робота та заходи щодо організації взаємодії та 

взаємопорозуміння між учасниками освітнього процесу, формування 

толерантного ставлення до учнів з ООП. 

Учні з особливими освітніми потребами упродовж 2021/2022 

навчального року залучалися  до  різноманітних виховних заходів шкільного, 

міського та обласного рівнів. Результати участі наступні: 

Учень 7-Б класу Шугані Г. став переможцем міського конкурсу малюнків. 

1.12. Результати державної підсумкової атестації 

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 

Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів   України у сфері освіти», статті 17, 

підпункту 14 пункт  3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 



України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і 

науки України №232 від 28.02.2022 року «Про звільнення від проходження 

державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової 

та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 н. р.»,наказу Департаменту 

освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації від 03 травня 

2022 року № 107 «Про звільнення від проходження державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття  повної загальної середньої освіти у 

2021/2022 н.р.»,  учні 4-х, 9-х та 11 класів були звільнені від державної 

підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році.  

З метою якісної організації проведення державної підсумкової атестації 

учнів 11-х класів  у школі були проведені наступні заходи:  

 оформлений стенд “ДПА/ЗНО – 2022” 

 з педагогічними працівниками школи, з учнями та їх батьками було 

проведено у грудні 2021 - січні 2022 року збори, наради, засідання щодо 

вивчення нормативних документів Міністерства освіти  і науки України, 

Департаменту науки і освіти, відділу освіти  про порядок закінчення 

2021/2022навчального року та проведення державної підсумкової атестації. 

1.13. Участь випускників 11-го класу у НМТ 

Упродовж 2021/2022 навчального року з випускниками 11-го класу 

проводилась системна планова робота з питань підготовки і участі у ЗНО-

2022. 16 учнів 11-го класу навчались за профілем «Українська філологія». Усі 

учні вчасно пройшли реєстрацію для учасників ЗНО, а також перереєстрацію 

для учасників НМТ, отримали відповідні документи для допуску до участі у 

НМТ (сертифікати учасників тестування, запрошення на НМТ-2022). ЗНО 

було змінено на  НМТ (національний мультипредметний тест).  НМТ  – це 

тест для вступу на бакалаврський ступінь закладів вищої освіти у 2022 році, 

а в умовах воєнного стану був проведений з 18.07.2022 по 10.08.2022.       

Протягом навчального року вчителями-предметниками була 

організована підготовка учнів до участі у ЗНО-2022. На уроках, а у березні – 

травні дистанційно, проводилось повторення навчального матеріалу, 

розроблялись і впроваджувались в освітній процес різнорівневі тестові 

завдання для учнів, були оформлені відповідні наочні матеріали (стенди) для 

інформаційної підтримки абітурієнтів. У червні-липні вчителі ліцею 

продовжували проводити консультації для учнів з української мови, 

математики, історії України.  

 Таким чином, роботу в ліцеї по підготовці випускників до ЗНО можна 

вважати такою, що відповідає сучасним вимогам. Цього року учні 11-го 

класу складали НМТ з української мови, математики, історії України.   

У наступних роках слід звернути особливу увагу на якість підготовки 

випускників до ЗНО. Більш широко впроваджувати в освітній процес 

різнорівневі тестові технології, дотримуючись Програм підготовки учнів до 

ЗНО з предметів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

Здійснити моніторинг якості освітнього процесу з предметів, де учні 

показали найгірші результати.  



1.14. Методична робота 

У 2021/2022 навчальному році роботу педагогічного колективу було 

спрямовано на творчу реалізацію  V заключного етапу  загальношкільної 

методичної теми “Використання сучасних освітніх технологій для 

забезпечення сприятливих умов розвитку життєвих компетентностей учнів”. 

На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню 

освіту”, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України заклад освіти 

створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права 

кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання 

молоддю повної загальної середньої освіти. Заклад освіти здійснював свою 

діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-

правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх 

закладів. 

Місія методичної роботи у 2021/2022 н. р. полягала у стимулюванні 

професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного 

запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної 

практики (особистісного професійного розвитку). Метою сучасної 

методичної роботи було створення умов для особистісного професійного 

розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях:  

- створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку 

вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, 

соціальних мереж, всеукраїнських освітянських та шкільного сайтів тощо.  

- створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для 

участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для 

задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної 

педагогічної практики; 

- спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну 

структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного 

вчителя ліцею;  

- покращити результат роботи кожного вчителя з обдарованими та 

здібними учнями забезпечення дотримання вимог Державного стандарту 

початкової загальної освіти, базової й повної загальної середньої освіти;  

- опанування особистісно орієнтованих технологій навчання 

педагогічними працівниками ліцею; 

- стимулювання вчителів до самоосвіти, удосконалення фахової 

майстерності, формування конкурентоспроможного педагога, адаптованого 

до нових соціально-економічних умов;  

- створення оптимальних умов для підвищення професійного рівня 

педагогічних працівників навчального закладу, розвитку їхньої творчої 

ініціативи в міжкурсовий період;  

- вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового 

педагогічного досвіду;  



- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовка до 

атестації; 

- пропагування досвіду роботи вчителів ліцею на сторінках фахових 

періодичних видань;  

- впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, 

талановитими, здібними учнями;  

- використання сучасних технології та інструментаріїв моніторингового, 

психологічного супроводу та діяльнісного підходу науково-методичної 

роботи з педагогами. 

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами 

загальноосвітніх шкіл України, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 08.12.2008 року №1119, наказу по школі №74 від 

08.09.2021 р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами 

на 2021/2022н.р.» враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх 

методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, було 

визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були 

пов’язані, взаємодіяли між собою, діяли з єдиною метою - досягнення 

кращих показників навчання і виховання.  

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення 

рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання 

методичної теми школи та реалізовувалась через колективні, групові та 

індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада; професійні 

спільноти вчителів; нетрадиційні форми методичної роботи; інтегровані дні; 

проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, 

підвищення загальноосвітнього рівня школярів; робота з обдарованими та 

здібними дітьми. 

Робота над єдиною методичною темою підняла на більш високий рівень 

теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості 

практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми 

методичної роботи. 

У 2021/2022 навчальному році основними формами методичної роботи з 

педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, 

професійні спільноти вчителів-предметників, професійна спільнота класних 

керівників, інструктивно-методичні наради, творчі групи, методичні студії, 

методичні івенти, курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта. 

Пріоритетні напрямки діяльності школи реалізовувались шляхом 

впровадження сучасних інноваційних технологій, методики активного і 

інтерактивного навчання і виховання учнів, компетентнісного підходу до 

навчання школярів. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання і 

виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних 

працівників ліцею, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, 

здійснення моніторингу якості освіти у закладі. 

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва 

методичною роботою у ліцеї затверджено склад методичної ради, до якої 

входять керівник, його заступник, керівники професійних спільнот. Питання 



форм і методів роботи з обдарованими та здібними учнями, удосконалення 

освітнього процесу на основі сучасних технологій, взаємозв’язку класної і 

позакласної роботи як умови духовного зростання школяра, атестації 

педагогічних працівників, у розвитку творчості вчителів та учнів, 

підвищення якості навчання обговорювалися на засіданнях методичної ради, 

круглих столах.  

Основну роль в реалізації методичних завдань, розробці та 

запровадженні прогресивних форм і методів навчання, проведенні 

систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними 

кадрами, надано шкільним професійним спільнотам.  Упродовж року в ліцеї 

працювали такі професійні спільноти: 

1. Учителівсуспільно-гуманітарного циклу (керівник Твердохліб Р.П.) 

2. Учителів природничо-математичного циклу (керівник Дишкант А.Д.) 

3.Учителів початкових класів (керівник Галак А.Г.) 

 4. Учителівхудожньо-естетичного циклу (керівник Малиновська С.Г.) 

5. Класних керівників (керівник Житарюк Д.М.) 

Професійні спільноти відігравали головну роль в реалізації головних 

завдань  та методичної теми школи. На засіданнях ШПС обговорювались 

питання результатів ДПА, ЗНО, контрольних робіт учнів, надавалась 

методична допомога педагогам, що атестуються тощо. На заключних 

підсумкових засіданнях шкільних професійних спільнот зроблений аналіз їх 

роботи за рік, складені проекти планів роботи на наступний навчальний рік.  

У ліцеї функціонує методичний кабінет, в якому знаходиться методична 

література, нормативно-правова база, наробки прогресивного досвіду 

вчителів ліцею, області, держави, методичні журнали, газети. Цей матеріал 

допомагає учителям у підготовці до уроків, занять самоосвітою. 

Традиційно  в ліцеї проходить фестиваль педагогічної майстерності 

вчителів, де педагоги діляться досвідом своєї роботи, запозичують методичні 

цікавинки у колег.Упродовж грудня – лютого 2021/2022 навчального року 

були проведені відкриті уроки та виховні заходи у педагогів ліцею. 
 

№  ПІБ учителя Предмет Дата Клас Тема уроку 

1 Преутесей А.А. Трудове навчання 10.12.2021 6-А,В Виготовлення 

ялинкової прикраси 

2 Козубовська Г.Ю. Англійська мова 08.12.2021 5-А Подорожі 

3 Сакрієр Є.О. Природознавство 16.02.2022 5-Б  

4 Дишкант А.Д. Основи здоров’я 23.01.2022 8-А  

5 Чиботар О.В. Трудове навчання 14.12.2021 6-Б Захист проекту 

6 Григор І.Р. Виховний захід 23.12.2021 5-і кл. Новорічне свято 

 

Використання різних форм методичної роботи створюють і 

забезпечують оптимальні умови для традиційних і нетрадиційних форм 

обміну досвідом роботи вчителів, що сприяє самовираженню особистості 

вчителя, розкриттю його природних нахилів, застосуванню на практиці 

інноваційних освітніх технологій, знайомству з прогресивним педагогічним 

досвідом. Для підвищення якості роботи методичний кабінет ліцею тісно 



співпрацює з центром професійного розвитку педагогічних працівників, де 

отримує необхідну допомогу щодо організації методичної роботи та 

освітньої діяльності в школі. 

На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу 

педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу 

щодо підвищення педагогічної майстерності  та фахового рівня вчителів.За 

2021 рік здійснювалось планове проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та майже повністю цей план був реалізований  (2 

учителів не пройшли курсову підготовку). 

 Реалізований план проходження атестації педагогічними працівниками. 

Було проатестовано таких педагогічних працівників: 

1. Булига Аліна Павлівна, практичний психолог, присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

2. Григор Ігор Романович, учитель музичного мистецтва, мистецтва, 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

3. Білоус Дмитро Валентинович, асистент учителя Строїнецької філії, 

присвоєно 11 тарифний розряд; 

4. Гульпе Лукія Яківна, асистент учителя Строїнецької філії, присвоєно 

12 тарифний розряд; 

5. Савчук Яна Йосипівна, асистент учителя Строїнецької філії, 

присвоєно 12 тарифний розряд; 

6. Супрович Валентина Дмитрівна, асистент учителя Строїнецької філії, 

присвоєно 12 тарифний розряд. 

7. Банар Майя Євдокимівна, учитель початкових класів, відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  

педагогічного звання «старший учитель»; 

8. Гладка Тетяна Юріївна, учитель української мови і літератури, 

відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»; 

9. Гульпе Лукія Яківна, учитель початкових класів, відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  

педагогічного звання «старший учитель»; 

10. Дишкант Анжела Дмитрівна, учитель біології та основ здоров’я, 

відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»; 

11. Козубовська Ганна Юріївна, учитель англійської мови, відповідає 

раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»; 

12. Савчук Лариса Іванівна, учитель української мови і літератури 

Строїнецької філії, відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню 

«учитель-методист»; 

13. Сакрієр Євгенія Олексіївна, учитель біології та природознавства, 

відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 



категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

 Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  

чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення 

предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-

педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологій таметодик 

щодо організації освітнього процесу. Матеріали атестації узагальнені та 

представлені у вигляді методичної картки та презентації. 

Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну 

та методичну діяльність кожного вчителя, що атестувався. Підсумки 

атестації педагогічних працівників школи у 2021/2022 навчальному році 

відображено у наказі «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 

2021-2022навчальному році» від 07.04.2022  №  27-од. 

 У ліцеї склалася певна система роботи по проведенню предметних 

тижнів, які охоплюють позакласною роботою всіх учнів. Всі матеріали 

тижнів зібрані в методичному кабінеті, а їх проведення – узагальнено 

наказами по ліцею. 

Згідно з річним планом роботи ліцеюу 2021/2022 навчальному році 

проведені всі педради, малі педради, наради при директорі та його 

заступниках.  

Упродовж року в ліцеї здійснювався моніторинговий підхід до якості 

навчальних досягнень учнів, взагалі всього освітнього процесу в закладі, а 

саме: моніторинг результатів ЗНО, моніторинг діяльності шкільних 

професійних спільнот, моніторинг роботи з обдарованими учнями, 

моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови, 

англійської мови, математики. Це давало змогу здійснювати порівняльний 

аналіз різних ділянок роботи, робити певні висновки і вживати необхідних 

заходів. 

У ліцеї були створені необхідні умови для підвищення теоретичного 

професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи 

науково-методичні теми педагогічного колективу та професійних спільнот, 

кожен учитель обрав власну методичну тему, над якою працював, 

впроваджуючи її в практику роботи та вдосконалюючи свою майстерність.  

Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та 

методами навчання, компетентнісному підходу  до викладання навчальних 

предметів, вивченню та застосуванню нових навчальних планів, програм, 

підручників, посібників тощо, удосконаленню форм роботи по 

запровадженню нетрадиційних форм і методів організації освітнього 

процесу, новітніх освітніх технологій та передового педагогічного досвіду.  

В  умовах карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID – 

2019, учителі освоїли і успішно застосовували засоби дистанційного 

навчання і під час воєнного стану (месенджериViber, Telegram, онлайн-

платформи ZOOM, Googlemeet, GoogleClassroom,  «На урок», «Всеосвіта» 

тощо). Це дало можливість успішно виконати всі навчальні програми у 

повному обсязі. 



У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу 

щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-

методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи. 

 Дирекція школи, педагогічний колектив постійно працюють над більш 

досконалим володінням інформаційно-комунікаційними технологіями, 

широко використовують в своїй роботі можливості всесвітньої мережі 

ІНТЕРНЕТ (матеріали офіційних сайтів Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту науки і освіти  Чернівецької обласної державної адміністрації, 

ІППОЧО, відділу освіти Новоселицької міської ради тощо). З 2011  року 

ліцей має свій сайт, де висвітлюються досягнення педагогічного та 

учнівського колективу та проблеми розвитку освіти в закладі. 

 Аналіз стану методичної роботи у 2021/2022 навчальному році в ліцеї 

дає підставу вважати, що процес реалізації педагогічним колективом 

загальношкільної методичної теми здійснювався на належному науково-

теоретичному та методичному рівні. Проте є ще важливі питання, на 

розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля педагогічного колективу в 

наступному навчальному році. 

Підводячи підсумки методичної роботи в ліцеї, слід зазначити, що вона 

сприяла реалізації проблемної теми школи і поставлених завдань перед 

колективом на 2021/2022 навчальний рік, професійному зростанню педагогів, 

підвищенню якості знань, умінь та навичок учнів, активізації роботи з 

обдарованими дітьми та тими, хто потребував постійної уваги і контролю з 

боку закладу, громадськості. 

У наступному 2022/2023 навчальному році слід: 

1. Освітній процес спрямувати на підвищення рівня знань, умінь та 

навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації освітньої 

діяльності, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня, 

роботу з обдарованими дітьми ( в тому числі дистанційно); 

2. Працювати в напрямку забезпечення наступності між початковою, 

основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та 

рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп, враховуючи вимоги 

Державних стандартів початкової і базової та повної загальної середньої 

освіти; 

3. Створити належні умови для поступової адаптації учнів 5-х класів до 

навчання у школі ІІ ступеню (НУШ) та учнів 10-х класів – у школі ІІІ 

ступеню; 

4. Вдосконалювати організаційно-методичну роботу з підготовки та 

участі  випускників 2023 року до ДПА, ЗНО спрямувавши її на високий 

результат; 

5. Працювати в напрямку підвищення рівня професійної майстерності 

та мобільності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти; 

6. Продовжити вивчення та узагальнення ефективного досвіду роботи 

вчителів, організувати роботу педагогів в рамках методичних студій; 



7. Сприяти втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх 

технологій, продовжувати оволодівати інструментами дистанційного 

навчання; 

8. Шкільному методкабінету продовжити створення банку освітніх 

технологій, прогресивного педагогічного досвіду. 

9. Продовжити роботу з моніторингу якості освіти, що сприяє 

результативності роботи педколективу. 

1.15. Робота з обдарованими та здібними учнями 

На підставі річного плану роботи закладу освіти, у серпні 2021 року 

було сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та 

талановитою молоддю ліцею, поновлено банк  даних обдарованих та здібних 

учнів ліцею. 

Протягом 2021/2022 н.р. учні ліцею приймали активну участь у І, ІІ та ІІІ 

етапах Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів. Адміністрацією 

ліцею проаналізовано їх участь і вказано на достатню роботу вчителів з 

виявлення обдарованих дітей. 

70 учнів школи упродовж жовтня 2021 року взяли участь у І етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 22 учнів взяли 

участь у ІІ етапі олімпіад. 12 з них стали переможцями ІІ етапу. 

У 2021/2022 навчальному році у зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні, пов’язаною з російською агресією, ІІІ етап Всеукраїнських 

предметних олімпіад був проведений не з усіх навчальних предметів, проте 7 

учнів ліцею стали призерами, виборовши 8 призових місць: 

 

Також наші учні стали призерами ІІІ етапу таких конкурсів: 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка: 
 

 
 
ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.  П. Яцика: 
 

 

 

 

 

 

№ з/п Клас П.І. Предмет Місце  

1.  8-А Галак Богдана Заруб. література ІІ м 

2.  Лазар Дмитро Фізика ІІІ м 

3.  8-Б Твердохліб Євген  Історія ІІ м 

4.  10-А Волощук Марк  ІКТ ІІІ м 

5.  10-Б Ботнар Ліна Заруб. література ІІ  м 

6.   Укр. мова і літ. ІІ м 

7.  Кока Максим  Математика ІІІ  м 

8.  11 Ністор Ірина Обслуговуюча праця ІІІ  м 

№ з/п Клас П.І. Місце 

1.  5А Ряба Анастасія ІІІ м 

2.  10-Б Ботнар Ліна ІІІ м 

№ з/п Клас П.І. Місце 

1. 5А Ряба Анастасія ІІ м 

2. 6Б РуссуАріна ІІІ м 



Учениця 7-Б класу стала переможницею ІІІ етапу ХХІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості в номінації «Література» 

 

 

 

 

Учні ліцею 2-10 класів (99 учнів) взяли активну участь у міжнародному 

інтерактивному конкурсі з математики «Кенгуру». 

Під час карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID–2019 та 

воєнним станом, робота з обдарованими і здібними учнями проводилась 

дистанційно.  

Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є 

певні недоліки, які слід врахувати і спланувати їх усунення у 2022/2023 

навчальному році: 

- недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до предметних олімпіад  

та конкурсів; 

- не досить ефективно працюють гуртки, секції та факультативи; 

- недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо залучення 

здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі 

Малої академії наук; 

- несистематично проводиться позакласна робота з предметів: вікторини, 

конкурси, КВК, інтелектуальні ігри тощо; 

- не досить організовано проводяться предметні тижні професійних 

спільнот вчителів-предметників; 

- недостатньо масовою була участь учнів у дистанційних конкурсах. 

1.16. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів 

          У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу 

щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-

методичним забезпеченням навчальних кабінетів ліцею. В закладі освіти 

функціонують 22 навчальних кабінетів, з них: 8 кабінетів початкової школи, 

12 предметних кабінетів та класних кімнат, 2 майстерні, 1 спортивна зала.  

Кабінети відповідають нормативним та санітарно-гігієнічним вимогам, 

Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 

601, а саме: 

 естетичний вигляд кабінету; 

 відповідність навчально-матеріальної бази сучасним вимогам; 

 навчально-методичне забезпечення кабінету; 

 систематизація та каталогізація матеріалу; 

 наявність інформаційного забезпечення; 

 національне виховання; 

 готовність до переходу на новий зміст і структуру навчання (профільне 

навчання); 

 організація безпеки життєдіяльності; 

№ з/п Клас  П.І. Місце  

1. 1 7-Б 1 Кіцен Анна І м 



 мова ведення документації; 

 наявність паспорту навчального кабінету; 

 перспективний план поповнення кабінету обладнанням. 

У кабінетах, класних кімнатах учителями та батьками зроблені 

капітальні та ґрунтовні поточні ремонти, після яких кабінети набули новий 

естетичний вигляд, відповідають сучасним вимогам. Складені паспорти 

кабінетів відповідно до сучасних вимог. Окрім того, кабінети забезпечені 

навчально-методичною літературою, в достатній кількості матеріалами для 

реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання, 

матеріалами    для індивідуальної підготовки вчителя до занять та 

підвищення його методичного рівня.  У кожному кабінеті представлені 

матеріали до тематичного оцінювання, різнорівневий дидактичний матеріал, 

творчі роботи учнів, постійні та динамічні експозиції тощо. 

В наступному навчальному році слід продовжити роботу по поповненню 

матеріально-технічної бази кабінетів. 

1.17. Робота бібліотеки  

У 2021/2022 навчальному році робота бібліотеки Новоселицького ліцею 

№3була направлена на залучення читачів до бібліотек, на підвищення 

читацької активності, компетентності. 

       Оскільки шкільна бібліотека є обов’язковою структурною ланкою школи, 

усі стратегічні освітньо-виховні завдання,які повинна вирішувати 

національна школа,трансформуються у завдання і діяльність шкільної 

бібліотеки. 

Оперативне й повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи – 

одна з основних функцій сучасної бібліотеки.  Вона є справжнім центром 

пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні 

учнів. Це сучасний інформаційний центр забезпечення учнівського та 

педагогічного колективів необхідною інформацією. 

У бібліотеці постійно урізноманітнюються форми роботи з читачами, 

практикуються виставки рекомендованої літератури, огляди періодики. 

Вся робота шкільної бібліотеки проводиться відповідно до плану роботи 

школи, у тісному контакті з педагогічним колективом.  

Книжковий фонд бібліотеки нараховує 15662 примірників підручників, 

13010  примірників художньої літератури. 

Крім книжкових надбань, бібліотека укомплектована електронними 

носіями. У цих електронних енциклопедіях розміщені дані з певної науки. 

Одна з характерних рис сучасного бібліотечного обслуговування дітей і 

підлітків – використання нетрадиційних форм масової роботи в шкільних 

бібліотеках. 

Основні напрямки і завдання роботи бібліотеки на 2022/2023 навчальний рік 

Орієнтуючись на національну доктрину розвитку освіти в Україні в ХХІ 

столітті визначила, що головною метою української освіти є створення умов 

для розвитку і самореалізації кожної особистості. 

Виходячи з цього бібліотека визначила наступні завдання: 



- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти; 

- інформаційне забезпечення програмних та факультативних знань, 

самоосвіти школярів; 

- виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до 

пошуку інформації, формування навичок систематизації та особистої оцінки 

інформації; 

- навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів; 

- виховання мислячого, вдумливого, грамотного книго користувача; 

- всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів; 

- створення комфортного бібліотечного середовища; 

- реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні носії 

інформації, так і сучасні мультимедійні технології; 

- тісна співпраця з педагогічним колективом; 

- опрацювання питання «Формування в читачів бібліотеки позитивної 

мотивації до читання». 

1.18. Організація харчування учнів 

Організація харчування учнів ліцеюв 2021/2022 навчальному році була 

спрямована на створення умов для підтримки та збереження здоров’я 

школярів, профілактику захворювань, пов’язаних із порушенням режиму 

прийому їжі. У режимі школи велике значення надавалося організації 

раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану 

здоров’я учнів.  

Основними принципами організації харчування в ліцеї були: 

збалансованість та максимальна різноманітність раціону; адекватна 

технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв, що забезпечує їх 

смакові якості та збереження вихідної харчової цінності; забезпечення 

санітарно-гігієнічних норм, у тому числі дотримання всіх санітарних вимог 

до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, 

приготування та роздачі страв; врахування індивідуальних особливостей 

дітей. 

         З метою поліпшення роботи щодо організації харчування учнів 

протягом року здійснювався контроль за організацією та якістю надання 

послуг  з харчування учнів;  проводився моніторинг харчування учнів школи; 

були  розроблені заходи, які передбачали зміцнення матеріально-технічної 

бази їдальні, розширення сфер послуг для учнів і батьків, удосконалення 

різноманітності раціону харчування, виховання культури прийому їжі, 

пропаганда здорового способу життя.   

Відповідальними  за   організацію   харчування   учнів  у закладі 

загальної середньої освіти, за матеріально-технічний стан харчоблоку 

(їдальні), додержання вимог  санітарного законодавства були директор 

ліцеюКока С.А.та, підприємство комунальної власності, переможець 

відкритих  торгів по закупівлях, послугах  щодо організації та здійснення 

процедур закупівель товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету, 

що забезпечує харчування дітей. Відповідно до наказу директора ліцею від 



03.09.2021№ 70-аг«Про організацію харчування учнів школи у 2021-2022 

н.р.» контроль за організацією харчування учнів здійснює  заступник  

директора з виховної роботи Вакарчук В.І.. До її обов'язків входили:  

координація діяльності з роботою медичної сестри ліцею щодо контролю за 

харчуванням дітей; відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, 

режиму чергування педагогічних  працівників  в обідній залі;  опрацювання 

інформації щодо кількості дітей,  які потребують гарячого харчування (у  

тому числі  дітей  пільгових  категорій);  участь  у  бракеражі готової 

продукції  (за  відсутності  медичного  працівника);  контроль  за 

додержанням  дітьми  правил особистої гігієни та вживанням готових страв,  

буфетної  продукції;  контроль  за   санітарно-гігієнічним станом обідньої 

зали тощо. 

Протягом 2021/2022 навчального року було організоване безкоштовне 

гаряче харчування учнів. У закладі забезпечено такі види харчування: 

- пільгове – для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей військовослужбовців, дітей батьків учасників АТО,  яке 

здійснюється за бюджетні кошти (27.00 грн. у день на дитину). 

Безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено:  

-  учнів з числа дітей–сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (Кузик Володимир 9-А) 

-   дітей з ООП (Василакі Віталіна 2-А, Кузик Михайло 5-А, Шугані 

Георгій 7-Б). 

Всі документи щодо організації харчування учнів оформлюються згідно 

чинного законодавства. В наявності довідки   про одержання допомоги згідно 

з Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

родинам», посвідчення учасника АТО, довідка про опікунство, висновки ІРЦ 

з поміткою про надання в школу та заяви батьків або осіб, що їх замінюють. 

На підставі вище вказаних документів видано накази по школі про 

пільгове харчування учнів: від 03.09.2021№ 69- аг. 

Харчувалося за батьківські кошти учнів 1-4 класів – 149 учнів, 5-11 

класів – 91 учень. Таким чином, у школі створено належні умови для 

забезпечення учнів та працівників закладу якісним гарячим харчуванням. 

Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідали віку, стану здоров’я 

учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх 

шкіл. 

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце 

займає правильна організація та додержання режиму харчування. У ліцеї 

режим харчування учнів тісно пов’язаний із режимом дня. Учні харчуються 

після 2-го та 3-го уроків (відповідно до затвердженого графіку харчування). 

Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі. 

Харчування учнів було організовано на основі циклічного 

перспективного меню, яке обов’язково погоджувалося 

Держпродспоживслужбою. Перспективне меню складалося з урахуванням 

сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявності сезонних 

продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків. 



Питний режим у школі було організовано належним чином.  

Батьки учнів добре поінформовані щодо питань організації харчування, 

якості їжі та санітарного стану їдальні, задоволені якістю приготування їжі. У 

шкільній їдальні оформлено постійно діючий інформаційний стенд для 

батьків та учнів, який містить щоденне меню із переліком страв і їх виходом. 

Медична сестра школи Степанова-Гаврилюк Г.П. здійснювала постійний 

контроль за організацією і якістю харчування, дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог харчоблоку й їдальні, організовувала і контролювала його 

виконання, а також проводила аналіз стану фізичного розвитку і здоров'я 

дітей з урахуванням якості одержуваного ними харчування. Медсестра 

відповідала за якість продуктів, що надходили до харчоблоку, умови їх 

збереження, дотримання санітарного стану харчоблоку та їдальні, складання 

щоденних меню, контролювала закладку продуктів відповідно до норм, 

якість і вихід блюд, що готувалися, дотримання персоналом кухні санітарно-

гігієнічних правил, вела облік виконання норм харчування, проводила 

розрахунок хімічного складу раціонів харчування. 

Виконання грошових норм велося щотижнево. Вартість харчування 

кожного дня може бути різною, але за тиждень середня вартість  становила 

27.00гривень на одного учня і ця норма не порушувалася. 

Питання організації харчування періодично заслуховувалися на 

засіданні ради ліцею, батьківських зборах, педраді, нарадах при директорові, 

засіданнях учнівського самоврядування. 

Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та   

продовольчої  сировини,  готової  продукції  покладається  на постачальника. 

Продукти  харчування  та  продовольча  сировина   надходили   до   

навчального   закладу  разом  із супровідними документами, які свідчили про 

їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки 

санітарно-епідеміологічної експертизи тощо). Терміни придатності продуктів 

та умови зберігання не порушуються. Надходження і рух продуктів 

харчування відображаються у журналі бракеражу сирої продукції. Продукти 

харчування зберігаються у спеціально обладнаних коморах, де забезпечено 

дотримання санітарних норм і правил, у тому числі умови товарного 

сусідства, температурний режим та дотримання термінів їх реалізації. 

        Приміщення для харчування відповідає санітарно-гігієнічним нормам, 

харчовий блок має належне обладнання. Технологічне обладнання, система 

холодного та гарячого водопостачання  перебуває у робочому стані,   

встановлено бойлери для нагрівання гарячої води. Холодильне обладнання 

знаходиться у робочому стані. 

Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку задовільний.  Маркування посуду 

відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Харчоблок забезпечений 

необхідною кількістю посуду, кухонним інвентарем, миючими та 

дезинфікуючими засобами відповідно до санітарних вимог. Їдальня має 

достатню кількість обідніх столів. Проведено ремонт обідньої зали шкільної 

їдальні. Маркування інвентаря відповідає санітарно-гігієнічним нормам.     



Належним чином проводилася робота з питань гігієни харчування. В 

наявності умивальники для миття рук з підведенням гарячої і холодної води, 

мила, електрорушника. Проводиться  щоденне прибирання: підмітання 

вологим способом, миття підлоги, видалення пилу, протирання меблів, 

радіаторів, підвіконь, миття і дезінфекція умивальників.  

Вчителі, класні керівники,  які брали участь в організації харчування 

дітей, добре ознайомлені з питаннями гігієнічного та естетичного виховання 

дітей. Питання раціонального харчування дітей були включені у тематику 

батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюються в 

інформаційних куточках. Проводилася просвітницько-роз’яснювальна робота 

серед учнів та їхніх батьків стосовно здорового способу життя. 

Разом із тим є певні недоліки, які регламентують організацію 

харчування в ліцеї, а саме: чергування вчителів на перервах у їдальні не було 

оптимальним; за харчуванням дітей чітко слідкували не всі класні керівники; 

часткової заміни потребують меблі в обідній залі. 

1.19. Медичне обслуговування, моніторинг стану здоров’я учнів  

та формування здорового способу життя  

У ліцеї створені оптимальні умови для медичного обслуговування учнів 

закладу. Є добре обладнаний медичний кабінет.Медичне обслуговування 

учнів здійснювала висококваліфікована медична сестра Степанова-Гаврилюк 

Г.П.. 

Протягом 2021/2022 навчального року для потреб медичного кабінету 

було закуплено самих необхідних для першої медичної допомоги ліків на 

суму 1100 грн. Щорічно учні 1-х класів школи проходять поглиблений 

профілактичний медичний огляд. Цей огляд забезпечують лікарі центральної 

міської лікарні. Учні 1-11-х проходять обстеження за формою Руф’є. 

За результатами медогляду складені групи здоров’я: основна група – 227 

учні, спецгрупа – 24 учнів, підготовча група – 282 учнів та визначені діти, що 

звільняються від занять фізичної культури –0 учнів. 

Узагальнені результати поглибленого огляду свідчать про досить велику 

захворюваність дітей – 306 учнів (57%). Особливо це стосується хвороб 

органів зору  (52 учнів – 17%), кістково-м’язової системи (2 учні – 0,7%).  

З обстежених дітей: практично здорові – 207 учні (39%), дітей з вадами 

здоров’я – 326 учні (61%). 

Результати медичного огляду учнів доводяться до відома батьків та 

враховуються при проведенні уроків фізичної культури, трудового навчання, 

Захисту України. Спортивні заходи, що проводяться в ліцеї, тільки з 

обов’язковою присутністю медичної сестри. На кожний клас складено листи 

здоров’я. Протягом навчального року проводилась змістовна санітарно-

профілактична робота. 

При організації роботи з медичного обслуговування учнів у 2022/2023 

навчальному році необхідно звернути більше уваги на: 

 медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури, 

особливо на дітей з вадами здоров’я; 



 виділяти більше коштів на покращення матеріальної бази 

медичного кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів. 

З метою профілактики шкідливих звичок у школі   спланована й 

проводилась робота по забезпеченню цікавого дозвілля, робота гуртків, 

факультативів  та секцій за інтересами. Для учнів організовувались і 

проводились тижні профілактики шкідливих звичок, заходи«Я обираю 

здоровий спосіб життя», конкурси, засідання круглих столів, диспути, вечори 

запитань та відповідей, психологічні тренінги, бесіди, дні здоров’я, 

спортивно-масові заходи. У ліцеї оформлено інформаційний куточок, 

санітарні бюлетені. У шкільній бібліотеці організовувались змінні виставки 

літератури на дану тематику.  

Педагогічним колективом ліцею ведеться постійна планомірна робота на 

виконання закону України «Про заходи з попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».   

У планах виховної роботи класних керівників передбачені індивідуальні 

бесіди з профілактики тютюнопаління з дітьми, схильними до 

правопорушень.Значний вклад в антинікотинову пропаганду вніс і конкурс 

плакатів на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя». 

Ведеться планомірна робота з питань протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню 

наркоманії. 

Практичний психолог ліцеюБулига А.П.ознайомила класних керівників з 

методикою роботи та матеріалами з виховання здорового способу життя та 

профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Постійно проводяться заходи, спрямовані на виховання здорового 

способу життя. Профілактична робота з попередження наркоманії та СНІДу 

постійно проводиться і з батьками. 

Для учнів з питань взаємоповаги в сім'ях, стосунків з батьками, 

вчителями, ровесниками надаються індивідуальні консультації, проводяться 

бесіди. 

1.20. Заходи щодо попередження та профілактики злочинів в 

учнівському середовищі 

Відповідно до річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік 

проаналізована робота з попередження та профілактики правопорушень і 

злочинності, наркоманії, СНІДу серед учнів школи. Розроблено і проведено 

організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та 

бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання: 

- максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою 

освітою; 

- відвідування учнями  закладу  навчальних занять; 

- залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку, 

до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час; 

- виконання заходів річного плану роботи ліцею щодо попередження 

правопорушень і злочинності. 



У зв’язку з підвищенням рівня злочинності серед дітей та підлітків, 

збільшенням кількості дітей, які займаються бродяжництвом, вживають 

алкоголь, наркотичні речовини, тютюн, зазнають насильства в сім’ї 

першочерговим завданням школи є максимальне посилення контролю за 

дітьми з девіантною поведінкою, за неблагополучними сім’ями та батьками, 

які мало приділяють уваги вихованню та навчанню своїх дітей. 

У ході перевірки проаналізовано плани виховної роботи класних 

керівників, їх індивідуальну виховну роботу з учнями з девіантною 

поведінкою, а також роботу з неблагополучними сім’ями, проведення заходів 

по зміцненню моральності учнів.   

Класні керівники ведуть чіткий (поурочний) контроль за станом 

відвідування учнями занять. Налагоджено роботу з батьками щодо 

своєчасного інформування адміністрацією ліцею про причини відсутності 

школярів.  

Практичним психологом Булигою А.П. проведено анкетування та 

тестування дітей особливого контролю, розроблено рекомендації для батьків 

та вчителів   роботи з цією категорією дітей.  

Для профілактичної роботи запрошувались працівники кримінальної 

поліції, органів юстиції, лікарі, які проводили співбесіди щодо запобігання 

бродяжництва та злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, 

профілактики шкідливих проявів та звичок. 

Важливу роль у запобіганні і подоланні відхилень у поведінці дітей і 

підлітків відіграє шкільна Рада профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх, на засіданнях розглянуто поведінку, успішність учнів ліцею, 

стан відвідування конкретного класу. Та не дивлячись на це в ліцеї ще 

спостерігались окремі випадки безпричинного пропуску занять, дрібних 

крадіжок, бійок тощо. Це свідчить про недостатній рівень роботи з цією 

категорією школярів, тому в наступному навчальному році дане питання слід 

взяти під особливий контроль.  

У роботі з профілактики правопорушень є чимало недоліків як в 

діяльності класних керівників, так і в школі в цілому. Залишає бажати 

кращого індивідуальна робота класних керівників щодо організації дозвілля 

учнів, які схильні до правопорушень, залученню дітей до занять в гуртках, 

спортивних секціях, до громадського життя класу. Необхідно сприяти 

тісному знайомству з неблагополучними сім’ями, залучати дітей до 

шкільного життя, проводити роботу у мікрорайоні закладу.  

1.21. Робота з батьками 

Упродовж 2021/2022 навчального року з батьками дітей   проводились 

профілактичні бесіди та, по необхідності, надавалася допомога у питаннях 

навчання та вихованні дітей. Організовувалися індивідуальні та групові 

зустрічі з батьками з обміну досвідом у вихованні дітей, бесіди з метою 

вирішення конфліктних ситуацій між дорослими та дітьми. 

У ліцеї проводились заходи по пропаганді здорового способу життя: 

диспут «Шкідливі звички – до чого це веде», години спілкування «Твоє 



здоров′я в твоїх руках», «Здоровий спосіб життя - найкраща профілактика 

алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії», відео-лекторії для батьків про 

шкідливі звички (Про електронні цигарки та ВЕЙПи) та інші.  
Продовжувалась робота щодо удосконалення соціального захисту дітей 

пільгового контингенту. На батьківських зборах постійно зверталась увага 
на майнове право дитини, на відповідальність батьків за життя і виховання 
неповнолітніх.  

Систематичною є робота класних керівників з батьками (або особами, 

які їх замінюють) з питань родинного виховання, профілактики шкідливих 

звичок та правопорушень. З метою просвітницької роботи серед батьків для 

обговорення пропонувались матеріали «Чи знаєте ви свою дитину?», 

«Дитина – рівноправний член суспільства» тощо.  

1.22. Профорієнтаційна робота 

Одним із напрямів роботи соціального педагога є профорієнтаційна 

робота з учнями старших класів. Соціальним педагогом Булигою А.П. 

складено та реалізовано план роботи ліцею щодо професійної орієнтації 

дітей. В межах реалізації даного плану в закладі було проведено: 

 класні та виховні годині щодо профорієнтації учнів; 

 виховний захід «Конкурс знавців професії»; 

 профорієнтаційні екскурсії до навчальних закладів міста, підприємств, 

організацій; 

 тематичну літературну виставку «Я і моя майбутня професія». 

 круглий стіл «Яку я обираю професію». 

Шкільним психологом, соціальним педагогом проводились тренінги і 

заняття з профорієнтації учнів, де висвітлювалися такі питання: 

- Професійне самовизначення підлітків. 

- Конвенція ООН про права дитини. 

- Реалізація права на працю в Україні. 

- З чого починається працевлаштування? 

- Вплив умов праці на здоров’я. 

Профорієнтаційна робота є невід’ємною частиною роботи соціальних 

педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. У 2021/2022 навчальному 

році соціальним педагогом проводились такі заходи: 

Практичні заняття для учнів 1-4 класів «Яким я бачу своє майбутнє»,  

Конкурс малюнків «Вгадай професію» 

Тренінг «Вибір професії або задача з багатьма невідомими» 

Практичні заняття для учнів 5-8 класів, «Визначення навичок 

здібностей»; «Визначення інтересів»; «Визначення критеріїв вибору 

професії»; «Визначення варіантів професійного вибору»; 

«Працевлаштування». 

У ліцеї постійно оновлюється інформація на стендах  вибору професій. 

Учні старших класів, згідно з графіком, відвідують Дні відкритих дверей у 

Новоселицькому центрі зайнятості.   

Старшокласників ліцею відвідували представники вищих навчальних 



закладів міста Чернівці, коледжів з ознайомлювальнимилекціями про свої 

навчальні заклади.  

1.23. Аналіз виховної роботи 

Виховна робота в Новоселицькому ліцеї №3 у 2021/2022 н.р була 

спрямована на виконання Конституції України; Законів України „Про 

освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства»,  «Про 

позашкільну освіту», Національної програми правової освіти та Концепції 

національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року № 1038; 

програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута 

та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 

від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 

7 від 26 вересня 2018 року); Конвенції ООН про права дитини;  наказу МОН 

від 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку 

використання державної символіки в навчальних закладах України»;  листа 

Міністерства освіти і науки України від16.07.2021 №1/9-362 “Деякі питання 

організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок” та іншими нормативно – 

правовими документами.  

На основі цих нормативно-правових документів у школі функціонувала 

виховна система школи як цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності 

виховання, відбувалося моральне становлення учнів, формування в них 

творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася 

система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності 

сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного 

виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє 

формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням 

розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та 

самореалізуватись. 

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, 

створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його 

здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і 

культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, 

належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. 

Головне завдання ліцею – так побудувати виховну діяльність, щоб сама 

її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне 

середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії 

свого народу, національної ідентичності, самобутності. Завдання педагогів 

полягало у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини 

особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем». Не 

менш важливим було повсякденне виховання поваги до Конституції держави, 

законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Важливим 

аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до 



державної мови. Мовне середовище повинно впливати на формування учня- 

громадянина, патріота України. 

Завдання виховної системи: 

• Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, 

життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір 

і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях. 

• Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, 

розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів. 

• Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації 

громадянського виховання. 

• Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та 

розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів 

соціального та благодійного напрямків. 

• Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів. 

• Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють 

формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення 

можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху 

• Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. 

• Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації. 

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи 

навчального закладу та плани роботи класних керівників, які були 

затверджені на засіданні професійної спільноти класних керівників. Ці плани 

охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, 

художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та 

включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, 

міські   заходи щодо втілення національної програми «Діти України», 

«Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», 

«Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходи щодо зміцнення моральності 

та утвердження здорового способу життя та ін. 

Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні 

вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, 

форм, методів та прийомів. 

Принципи виховної системи школи: 

• принцип гуманізації і демократизації виховного процесу; 

• принцип зв’язку виховання з реальним життям; 

• виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності; 

• єдність вимог і поваги до особистості; 

• послідовність, систематичність і єдність виховних впливів. 

Виховна робота реалізується за такими напрямами: 

• Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, 

формування активної життєвої позиції. 

• Виховання правової культури та профілактика правопорушень. 

• Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу 

життя.    



        Виховна робота була спрямована на реалізацію календарних, 

традиційних  свят, конкурсів, заходів щодо втілення «Основних орієнтирів 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»:   

 ціннісне ставлення до себе; 

 ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 

 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

 ціннісне ставлення до праці; 

 ціннісне ставлення до природи; 

 ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних 

ключових ліній: 

- Робота з учнями; 

- Робота з батьками; 

- Індивідуальна робота з учнями; 

- Робота учнівського самоврядування; 

- Військово-патріотичне виховання. 

Виховна робота в І та ІІ семестрі 2021/2022 навчального року була 

направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на 

кожному з вікових етапів, на адаптацію в учнівському колективі, на 

формування демократичного світогляду та ціннісних орієнтирів, на засвоєння 

морально-етичних норм поведінки, на формування усвідомленого вибору 

здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, 

на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові 

до рідної землі, на формування правової культури, негативного ставлення до 

протиправних діянь, на розвиток учнівського самоврядування.  

Протягом року  у  Новоселицькому ліцеї №3, були проведені традиційні 

тематичні дні та тижні: 

- Свято 1-го дзвоника;  

- До «Тижня 30-ї річниці Незалежності України» за участі учнівського 

самоврядування були виготовлені святкові буклети «30 подій,що сформували 

Незалежність України», онлайн – вікторина «З любов’ю до України» 

(переможці нагороджені грамотами); 

- Двотижневик «Увага, діти на дорозі!», заходи присвячені безпеці 

дорожнього руху, направлені на формування основ безпечного поводження 

дітей на дорогах та вулицях міста. Різноманітною за змістом і формою була 

проведена профілактична робота з питань попередження дорожньо-

транспортного травматизму. Класними керівниками були проведені уроки з 

теми «Знання дорожнього руху - безпека вашого життя», бесіди "Я - учасник 

дорожнього руху". Вчителі початкових класів провели захід (гра – вікторина) 

«Знай Правила дорожнього руху». Під час цих заходів учителі 

використовували різноманітні форми та методи роботи з дітьми, такі як: 

перегляд презентацій, формулювання проблемних питань, складання 

пам'яток, відгадування загадок, інсценізації, виконання практичних завдань, 

різноманітні ігри, вікторини. 



- Була організована зустріч учнів з працівниками МНС та національної 

поліції, які проводили з дітьми бесіди «Дотримання правил дорожнього 

рухута правил пожежної безпеки». 

- Була проведена загальношкільна акція «Світлофор», щоденно учні 

послідовно  змінювали колір одягу, відповідно сигналам світлофору.  

- Учні ліцею взяли участь в акції «Пам’ятай знаки дорожнього руху». 

- Участь у  конкурсі «Буковинська зіронька»;  

- До Тижня спорту «Олімпійський тиждень», вчителями фізичної 

культури були проведені спортивні естафети; 

- З нагоди річниці ратифікації Україною Конвенції ООН про права 

дитини 27 вересня 1991 року,для учнів були проведені лекції «Права 

дитини», відповідно до «Конвенції права дитини» - лектором виступив 

ювенальний прокурор Каштилян І.В.;  

- «Тиждень пам’яті захисників України». За участі учнівського 

самоврядування, була проведена акція «Сонях пам’яті»; 

- До Всесвітнього дня миру відбулась загальношкільна акція «Голуб 

миру»; тематичні виховні години на яких учням розповіли, що двадцять вісім 

років тому Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як 

день загального припинення вогню і відмови від насильства. Цей день 

змушує нас не тільки задуматися про мир, але і зробити щось заради нього; 

- День людей похилого віку –була проведена акція «Допомога 

ветеранам», учителям - пенсіонерам; 

-  Святкова лінійка за участі учнівського самоврядування до Дня 

працівників освіти – були виготовлені та презентовані учителям святкові 

передбачення;  

- За участі вчителя історії Дроздовської С.А. відбулися заходи до Дня 

партизанської слави; Урок-реквієм до вшанування пам’яті жертв 

голокосту,подій Бабиного яру(за участі бібліотекаря школи Дорофтей Т.А.) 

- Учні 4-А класу, створили відео-привітання до Дня батька;  

- До дня народження Василя Олександровича Сухомлинського 

відбулися відео-лекторії, бесіди про життя видатного українського 

письменника, педагога-гуманіста;  

- До 155-річчя від дня народження Михайла Сергійовича 

Грушевського, були проведені інформаційні бесіди за участі вчителів історії, 

про життєвий шлях видатного українського історика, письменника, 

громадського і політичного діяча;  

- Участь в аналітично-методичній нараді з питань планування класними 

керівниками виховної роботи з учнями на 2021/2022 н.р.  

- До Дня «Захисника та Захисниць», вчителями фізичної культури були 

проведені «Козацькі забави» та вчителем ЗУ  «Влучний стрілець» (переможці 

нагороджені грамотами); 

- Протягом року учнівським самоврядуванням проводилися веселі 

перерви «Клич друзів – граймо разом!». 

- Проведення загальношкільного конкурсу-виставки «Космічні 

фантазії»(переможці нагороджені грамотами); 



- Були проведені онлайн – дебати між кандидатами на посаду Голови 

ДО «Райдуга»; 

- Відбулися вибори Голови ДО «Райдуга»; визначення переможця та 

складання присяги президентом школи; 

- Вчителями української мови були проведені виховні заходи, 

вікторини, конкурси читців поезії про мову, участь у написанні 

Всеукраїнського диктанту національної єдності; 

- В рамках Всеукраїнської Декади «16 днів проти насилля», були 

проведені  заходи: 

 До Міжнародного Дня боротьби з ліквідацією насильства виховні бесіди 

«Ми проти насилля»,відео-лекторії в групи УС; 

 До Дня боротьби зі СНІДом години спілкування «Не дай СНІДу шанс!», 

акція «Червона стрічка», зустріч зі студентами медичного коледжу,з 

метою інформаційної кампанії про ВІЛ/СНІД; відео-лекторії в групи УС; 

 До Дня боротьби з рабством години спілкування «Протидія торгівлі 

людьми», були виготовлені буклети «Ні торгівлі людьми!»,відео-лекторії 

в групи УС;  

 До Міжнародного Дня людей з обмеженими можливостями виховні 

бесіди, відео-лекторії в групи УС про людей з обмеженими 

можливостями; 

  До міжнародного Дня волонтера бесіди «Хто такі волонтери?», відео – 

лекторій в групи УС; 

 До Міжнародного Дня боротьби з корупцією – антикорупційна гра 

«Що?Де?Коли?», відео-лекторій в групи УС;  

 До Міжнародного Дня прав людини відео – флешмоб «#Я маю право!» , 

відео-лекторій «Мої права та свободи!», виховні бесіди в 3-х класах «Я 

маю право!»;  

 До тижня доброчесності були проведені виховні години «Що таке 

доброчесність», відео-лекторії в групи УС;  

- Відео-привітання від учнів 5-А класу до Всесвітнього Дня доброти.  

- День толерантності та терпимості, учні ознайомились з поняттям 

толерантності, ознаками толерантної людини, мали нагоду відпрацювати у 

конкретних життєвих ситуаціях модель толерантної поведінки. За участі 

учнівського самоврядування була проведена акція «Долонька толерантності», 

інтерв’ю з учнями ліцею «Що таке толерантність?» до Міжнародного Дня 

толерантності. Проведення таких заходів у школі допомагає сформувати в 

учнів правильне уявлення щодо толерантної поведінки, виховувати почуття 

поваги один до одного, до звичаїв, традицій і культури різних народів, 

розвивати комунікативну культуру спілкування та взаєморозуміння. ; 

- Були проведені заходи до Всесвітнього дня дитини, акція (браслети) 

«Бережіть дітей та дитину в собі!», «Щасливий, що я – дитина!» 

- До Дня скорботи та пам’яті з нагоди відзначення роковин  

Голодомору 1932-33 років в Україні «Голгофа народних страждань». Участь 

у Всеукраїнській акції «Засвіти свічку» та акції «Незабудка Пам’яті».  



- До Дня Гідності та Свободи були проведені відео-лекторії.  Усі знову 

перегорнули сторінки історії тих подій, які назавжди змінили життя 

українського народу, згадали подвиги воїнів-захисників, які стали на захист 

інтересів свого народу та Батьківщини. Хвилиною мовчання учні та вчителі 

вшанували пам’ять тих бійців, які загинули за світле майбутнє України. 

- В рамках Тижня профілактики шкідливих звичок була проведена 

зустріч з шкільною медсестрою Степановою-Гаврилюк Г.П. у 5-А та 5-Б 

класах; Виставка малюнків «Здорове харчування»(1-2 класи), «Режим дня на 

карантині»(3класи), «Правила безпеки під час карантину»(4 класи); Виховні 

години «Як зберегти своє здоров’я», «Шкідливі звички та їхній вплив»; 

Анкетування серед учнів щодо виявлення шкідливих звичок; Відео-лекторії 

для батьків про шкідливі звички(Про електронні цигарки та ВЕЙПи); 

- До тижня народознавства були проведені відео-лекторії в групи УС, 

фото-виставка «З бабусиної скрині»(організована бібліотекарем школи 

Дорофтей Т.А.), вчителем українознавства  Гульпе Р.О. був проведений захід 

«Любов до України», онлайн-вікторина, до Дня української хустки фото- 

флешмоб «Українська хустка»;   

- До Дня Збройних Сил України вчителем ЗВ, Кока С.А. були проведені 

змагання «Влучний стрілець»;організована  тематична виставка, з метою 

національно-патріотичного виховання учнів, проведені бесіди, урок мужності 

та відео-лекторії в групи УС; 

- Відбулася загальношкільна виставка-конкурс «Новорічна 

композиція», (Переможці нагороджені грамотами); 

- До Дня Святого Миколая, відбулися святкові привітання зі 

смаколиками для  учнів по класам за участі УС «Святий Миколай приходить 

в гості»; (Св. Миколай вручив подарунки від батьківського комітету та 

школи);  

- Тиждень новорічно-різдвяних свят. Святкування по класам. 

Представлення відео-привітань;   

- Канікули. Відео-лекторії «Дитяча безпека дитини взимку», під час 

якого учні ознайомилися із основними правилами поведінки під час 

ожеледиці, що потрібно робити під час обмороження та багато іншого; 

- Тиждень до Дня Соборності України. Була організована тематична 

виставка,відео-лекторії в групи УС;Кучерявою С.І.  був проведений 

захід«Що означає бути  громадянином»; фото флешмоб «Разом сильніші», 

участь в онлайн вікторині, виховні години; 

- До дня пам’яті героїв Крут – тематичний  відеоряд від учнів 5-А класу; 

- День пам’яті Героїв Небесної Сотні – Акція «Ангел пам’яті»; 

- День Святого Валентина – Тематична виставка, «Пошта Валентина», 

відео-лекторії  в групи УС «Історія свята»; 

- Тиждень шани школи – відео-привітання випускників минулих років; 

- День єдності – тематичні виховні години, браслети «Єдині та 

непоборні» виготовлені УС, створення «Ланцюга єдності»; 

- Великодній тиждень – виховні години, відео-майстер класи малюнків 

та поробок по виготовленню писанки, конкурс малюнків; 



-  630 річниця першої писемної згадки про Буковину – тематичні виховні 

години, віртуальні екскурсії,відео-лекторії в групи УС, конкурс малюнків; 

- Декада громадянської освіти – вчителем громадянської освіти 

Кучерявою С.І. були проведені тематичні заходи у 6-х,7-х,9-х,10-хта 11 

класах: «Віртуальна подорож Європою», інтерактивна онлайн-лекція 

«Україна та Європейський Союз», «Європейський Союз. Цікаві 

факти»,круглий стіл «Україна на шляху до Євросоюзу». Онлайн зустріч з 

доцентом кафедри політології та державного управління ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича, Нечаєвою-Юрійчук Н.В. тема розмови: «Громадяни – 

основадемократичного суспільства»; 

- Всесвітній день вишиванки – участь у флешмобі «Код нації» під гаслом 

«Вишиванка – духовна броня України»; 

- Останній дзвоник онлайн – відео-привітання від УС та вчителів, 

виховні години. 

Зметою національно-патріочиного виховання учнів, вшанування пам’яті 

учасників бойових дій, були проведені: бесіди, уроки мужності, тематичні 

виставки, відео-лекторії, участь у загальношкільних акціях, спортивне свято 

до Дня захисника та захисниці України. 

У навчальному закладі з учнями організовано різноманітні форми 

правового виховання. Одним із аспектів правової діяльності школи є 

профілактична робота щодо попередження скоєння злочинів і 

правопорушень неповнолітніми. З цією метою в школі працює Рада 

профілактики правопорушень, яка розглядає питання порушення 

внутрішньошкільного розпорядку, факти пропуску занять без поважних 

причин.  

Протягом року постійно здійснювався контроль за станом відвідування 

учнями ліцею. Проводилась просвітницька робота з питань санітарно-

гігієнічної вихованості  учнів. З метою попередження випадків травмування 

дітей сплановані та виконані заходи з профілактики ДТП,постійно 

проводяться на базі ліцею інструктажі та виховні бесіди для школярів.  

Одним з важливих напрямків роботи є активна участь учнівського 

самоврядування в житті закладу.  

Класні керівники протягом І та ІІ семестру 2021/2022 навчального року  

працювали відповідно до своїх виховних планів. Велика увага приділялась 

охороні здоров’я та запобіганню дитячого травматизму, правовому та 

національно-патріотичному вихованню. 

Також систематично на виховних годинах, круглих столах учнів 

знайомлять із профілактикою шкідливих звичок, які негативно впливають на 

здоров’я як дітей, так і дорослих. 

Аналізуючи стан виховної роботи ліцею варто сказати, що 

пріоритетними на сучасному етапі є: 

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській 

діяльності та в навчально-виховному процесі закладу; 

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого 

покоління; 



- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості; 

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей. 

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної 

роботи використовуються такі форми: індивідуальні бесіди, винесення 

відповідних питань на засідання педагогічної ради, професійної спільноти 

класних керівників. Але є певні проблеми, над якими потрібно постійно 

працювати – це контроль з боку батьків відвідування учнями навчальних 

занять, щоб діти не пропускали їх без поважних причин. Намагатися 

залучати якомога більше дітей до участі в різних святах, виховних заходах. 

На ці питання буде звернена увага у наступному навчальному році. 

1.24. Діяльність практичного психолога 

Основною задачею соціально-психологічної служби було і залишається  

створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв’язків і 

дружніх відносин між учнем, сім’єю та школою. 

Психологічна служба школи в своїй професійній діяльності керується 

Законом України “Про освіту”, Конвенцією ООН про права дитини, 

Правилами внутрішнього розпорядку школи, «Положенням про психологічну 

службу  України». 

У 2021/2022 навчальному році робота психологічної служби 

Новоселицького ліцею №3 була націлена на реалізацію наступних завдань: 

 здійснення особистісно-орієнтованого підходу до учнів, який передбачає  

розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з 

урахуванням інтересів і нахилів; 

 забезпечення наступності між початковою, основною та старшою 

школами з урахуванням психологічних особливостей та рівня розвитку 

пізнавальної сфери учнів різних вікових груп. Створення належних умов для 

поступової адаптації учнів 1-х, 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню; 

 спрямування роботи на збереження контингенту дітей, що мають 

високий рівень інтелектуального розвитку та забезпечення їх необхідною 

психологічною підтримкою; 

 продовження роботи щодо формування в учнів навичок здорового 

способу життя та його збереження; 

 психологічне супроводження  освітньої діяльності, спрямованої на 

розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності 

індивідуальної роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, 

які потребують постійного педагогічного впливу і корекції. 

 психологічне  забезпечення зростання професійної компетентності 

педагогів на основі впровадження досягнень передового педагогічного 

досвіду та психолого-педагогічної науки; 

 психологічне супроводження  профільного навчання; 

 реалізація індивідуальних запитів педагогів, дітей, батьків щодо 

психологічної допомоги; 



 психологічний супровід дітей із сімей переселенців з різних областей 

України. 

На початку навчального року було проведено обстеження рівня 

готовності першокласників до навчання в школі: у жовтні-листопаді 2021 

року було проведено обстеження учнів 5-х класів щодо адаптації до умов 

навчання в середній школі за комплексом методик. Результати було 

оприлюднено на психолого-педагогічному консиліумі. З учнями 9-их класів 

проводилося вивчення їх навчальних інтересів та побажань щодо подальшого 

навчання тадо вибору профілю навчання. Продовжувалась робота з учнями, 

які потребують поглибленої уваги психолога, а саме: з учнями пільгових 

категорій, ускладненої поведінки, з дітьми з особливостями розвитку, 

обдарованими, з учнями. За результатами діагностики для таких учнів 

складено програми роботи та проводились корекційно-розвивальні заняття, 

бесіди, консультації.  

Практичний психолог регулярно проводила консультації для учнів, 

батьків та вчителів. Найбільш важливими для учнів були теми вибору 

професії, налагодження стосунків з друзями, батьками та вчителями, 

подолання особистісних проблем. Найбільш важливими для батьків були 

теми стосунків з дітьми в сім’ї, особливості розумового та психофізичного 

розвитку, спілкування з однолітками. Найбільш важливими темами для 

вчителів були особливості розвитку та спілкування з важкими учнями, 

створення розвивального середовища на уроці, психологічний клімат у класі. 

       Проаналізувавши результати психологічних досліджень у 2021/2022 

навчальному році, можна виділити актуальні проблеми, які потребують 

вирішення у 2022/2023 навчальному році: 

1. Продовжити психологічний  супровід учнів 1-х класів, вивчати 

адаптацію дітей до шкільного навчання, в разі необхідності проводити 

корекційну роботу. 

2. Вчителям 1-х класів дотримуватися санітарно-гігієнічних, 

психофізіологічних вимог, здійснювати індивідуальний підхід у освітній 

діяльності, розвивати пізнавальну активність дітей. 

3. Здійснювати психологічний супровід  освітнього процесу в 5 класі, 

проводити відстеження розвитку розумової сфери дітей  (в разі необхідності 

проводити корекційно-розвивальну роботу),  процесу адаптації 

п’ятикласників до навчання в школі ІІ ступеня, надавати допомогу вчителям 

щодо  побудови розвивального компоненту уроків. 

4. Під особливий контроль педагогів і батьків взяти дітей з високими 

потенційними можливостями, проводити роботу щодо реалізації цими дітьми 

своїх можливостей. Продовжити психологічний супровід дітей даної 

категорії, проводити тренінгові заняття щодо розвитку впевненості в собі та 

мотивації досягнень. 

5. Психологу здійснювати супровід освітнього процесу в 9 класі, 

надавати допомогу  всім  його учасникам   щодо вибору профілю подальшого 

навчання. 



6. Педагогам при здійсненні освітнього процесу в 9 класі враховувати 

індивідуальні особливості учнів,  розвивати пізнавальну активність, 

намагатись досягти того, щоб учні реалізовували свій інтелектуальний 

потенціал. 

7. У 2022/2023 навчальному році під особливий контроль взяти дітей-

переселенців. 

1.25.  Охорона праці 

 Робота педагогічного колективу ліцею з охорони праці організована 

згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти (26.12.2017  № 1669). 

Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час освітнього 

процесу в ліцеї знаходиться під щоденним контролем адміністрації закладу. 

На початок 2021/2022 навчального року були оформлені всі необхідні 

акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних 

приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл  на експлуатацію харчоблоку, акт 

санітарно-технічного стану закладу. 

На засіданні педагогічної ради (протокол №1від 31.08.2021 року) 

затверджено річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено 

розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції 

з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності 

є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку 

інструкцій з охорони праці. 

У наказі по школі від 27.08.2021 року № 50-аг«Про організацію охорони 

праціу школі у 2021/2022 навчальному році» передбачено відповідальних за 

організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час 

освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого 

травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в 

школі тощо.  

У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань 

охорони праці працівників і учнів закладу. Відпрацьована програма 

вступного інструктажу з охорони праці для працівників  ліцею. 

Організація роботи з охорони праці контролюється директором ліцею. 

Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку 

знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про 

вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за 

організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма 

категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за 

проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й 

правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи 

комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, 

майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням 

наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». У ліцеї створена 

й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така 



система контролю адміністрації ліцею у співпраці з профспілковим 

комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й 

життєдіяльності колективу. 

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні 

договори й угоди» між дирекцією закладу й профспілковим комітетом 

підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо 

організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації 

працівниками ліцею своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. 

До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, 

стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Крім того, було 

розроблено актуальні заходи щодо поліпшення безпеки умов праці на 

робочих місцях. 

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах 

при директорі. 

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я 

працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, 

спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед 

початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці 

є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Закуплені 

вогнегасникиі розташовані в доступних місцях. 

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно 

обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах. 

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення 

здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в школі з 

1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться 

місячники безпеки руху. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й 

здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних 

ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів іззакладу. Розроблено 

інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і 

святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з 

безпеки життєдіяльності.  

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення 

нормального функціонування будівлі закладу. Закуповуються необхідні 

миючи засоби для дотримання належного санітарно-гігієнічного стану ліцею. 

Але поряд з тим простежуються і недоліки у роботі з даного питання, а 

саме: 

- не всі учителі систематично чергують у коридорах під час освітнього 

процесу; 

- не в усіх навчальних кабінетах є аптечки; 

- не в повній мірі виконуються ті норми, що потребують постійного 

фінансування (забезпечення працівників спецодягом та ЗІЗ, закупівля 

миючих засобів, засобів гігієни тощо). 

У наступному 2022/2023 навчальному році слід направити зусилля 

педагогічного колективу та адміністрації ліцею на усунення зазначених 

недоліків. 



1.26.  Безпека життєдіяльності учнів 

      Упродовж  2021/2022 навчального року однією з задач роботи школи була 

робота з охорони життя та здоров'я учнів, попередження дитячого 

травматизму. 

      Робота з питань запобігання дитячого травматизму в школі здійснювалася 

у відповідності до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дорожній рух», Кодексу цивільного захисту України, «Про 

охорону дитинства», Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121 «Про 

невідкладні заходи із забезпечення дорожнього руху», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку 

розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», 

«Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 (назва із змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.11.2006 № 782), «Положення про порядок розслідування нещасних 

випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

31.08.2001 № 616,листів Міністерства освіти і науки України від26.05.2014 

№1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під 

час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних 

матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення 

інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в 

загальноосвітніх навчальних закладах»  та інших нормативно-правових 

документів. 

      З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони 

дитинства, проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки 

життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, запобігання всім видам 

дитячого травматизму у навчальному закладі за 2021/2022 навчальний 

рік.Систему роботи педагогічного колективу школи з попередження 

дитячого травматизму складають: 

• планування та проведення профілактичних бесід з усіх видів дитячого 

травматизму класними керівниками з відповідною їх фіксацією в класних 

журналах та учнівських щоденниках; 

• проведення  вступного інструктажу учнів на початку навчального року; 

•проведення первинних (вересень, грудень, травень) та цільових і 

позапланових інструктажів учнів у разі необхідності; 

• організація позакласних виховних заходів з попередження дитячого 

травматизму; 

• залучення спеціалістів до проведення профілактичної роботи; 

• профілактична робота з батьками щодо попередження дитячого 

травматизму у побуті; 

• призначення відповідальних за безпеку дітей під час освітнього процесу та 

проведення позакласних заходів; 
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• розгляд та аналіз питань попередження дитячого травматизму на засіданнях 

педагогічних рад, нарадах при директорі, засіданнях професійної спільноти 

класних керівників, нарад при заступнику директора по виховній роботі; 

• контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо роботи педагогічного 

колективу з попередження дитячого травматизму. 

      В методичному кабінеті систематизовано законодавчі, нормативні, 

інструктивні документи з питань запобігання дитячого травматизму. 

Інформація з даного питання своєчасно і повністю доводиться до учасників 

освітнього процесу на нарадах при директорі, засіданнях професійних 

спільнот, батьківських зборах тощо. 

З метою ефективної організації роботи з попередження дитячого 

травматизму  в школі видано накази: 

- від 06.09.2021№ 74-аг «Про затвердження заходів профілактику дитячого 

травматизму під час освітнього процесу і в побуті» 

- від 27.08.2021№ 48-аг «Про дотримання правил пожежної безпеки у школі» 

- від 31.08.2021 № 64-аг «Про неухильне виконання вимог техногенної і 

пожежної безпеки» 

-від 09.12.2021№ 95-аг «Про заходи безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу під час зимових канікул, новорічних і різдвяних свят» 

- від 25.05.2022 № 29-аг «Про заходи безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в період літніх канікул у 2022 році»                                                                                                                                                                                                  

Слід зазначити, що в закладі створені безпечні умови для навчання та 

виховання учнів. Учасники освітнього процесу в цілому дотримуються 

санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки під час проведення уроків та 

позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог з учнями 

проводилися інструктажі з техніки безпеки на уроках фізики, 

хімії, інформатики, трудового навчання, фізичного виховання, при 

організації екскурсій, культпоходів, ігор, індивідуальні бесіди тощо. 

Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів та подолання їх 

наслідків, практичної реалізації завдань, визначених у державних 

документах, є впровадження в навчальний процес курсу «Основи здоров'я» 

(5-9 кл.), програма якого визначається практичним спрямуванням, 

передбачає формування основних моделей безпеки під час виникнення 

побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій. 

Під час відрядження учнів на олімпіади, екскурсії, змагання, конкурси 

наказом директора ліцею призначалися вчителі, відповідальні за збереження 

життя та здоров’я цих дітей, контролювалося виконання цих наказів. 

Робота з попередження усіх видів дитячого травматизму проводилась 

класними керівниками систематично. В календарних планах з виховної 

роботи є окремий розділ з попередження дитячого травматизму. Класні 

керівники регулярно проводили бесіди, тематичні класні години з 

профілактики травмування учнів. Усі бесіди та інструктажі фіксувались в 

класних журналах, журналах з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учнів. 
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Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого 

травматизму серед учнів класними керівниками було проведено комплекс 

бесід: 

- правила дорожнього руху; 

- правила протипожежної безпеки; 

- запобігання отруєнь; 

- правила безпеки при користуванні газом; 

- правила безпеки з вибухонебезпечними предметами; 

- правила безпеки на воді; 

- правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з 

джерелами електроструму. 

Крім того, класні керівники провели додаткові бесіди з учнями  з 

попередження всіх видів травматизму перед початком осінніх, зимових, 

весняних та літніх  канікул, оформлені Пам’ятки для дітей та їх батьків. 

Під постійним контролем класних керівників знаходиться відвідування 

школи учнями. Причини пропусків занять негайно з’ясовуються, 

підтримується постійний зв’язок з батьками. 

 Питання профілактики всіх видів дитячого травматизму серед учнів 

обговорювалися на батьківських зборах. Класні керівники залучали 

батьків до проведення екскурсій, культпоходів з метою запобігання випадкам 

дитячого травматизму. 

Велись журнали  реєстрації первинного, позапланового, цільового 

інструктажів з БЖД у навчальних кабінетах і класних кімнатах та кабінетах 

хімії, фізики, інформатики, майстернях з обслуговуючої та технічної праці, 

спортзалі. У вище зазначених приміщеннях розміщені правила техніки 

безпеки, затверджені директором ліцею. 

  Укоридорахзакладу та в навчальних кабінетах розміщені плани евакуації 

учнів на випадок виникнення пожежі, затверджені згідно вимог. Класні 

керівники на виховних годинах нагадували учням про шляхи евакуації із 

приміщення ліцею, план дій у випадках виникнення пожежі, надзвичайних 

ситуацій. 

     Комісія, на чолі із завгоспом школи Лазарюком Р.В., перевіряла наявність 

працюючих електроламп, справність електроприладів, безпечність шкільних 

козирків, кріплення шаф, дошок, спортобладнання. Було замінене скло у 

вікнах, перевірені замки на запасних виходах. 

Та поряд з цим в роботі з питань застереження дитячого травматизму є певні 

недоліки. Так, під час перерв учні  ліцею поводяться травмонебезпечно 

(бігають по коридору, штовхаються), про що неодноразово отримували 

попередження. З цих питань проводилися класними керівниками додаткові 

бесіди. 

1.27.  Управлінська та організаційна діяльність;  залучення 

батьківської громадськості до управління діяльністю закладу 

http://referatu.in.ua/tematika-besid-z-poperedjennya-dityachogo-travmatizmu-i-pravil.html
http://referatu.in.ua/uroku-z-anglijsekoyi-movi-za-temoyu-zdorovij-stile-jittya.html
http://referatu.in.ua/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-zanyate-z-uchnyami.html
http://referatu.in.ua/b-ye-rajkov-zrobiv-bilesh-detalenu-klasifikaciyu-ekskursij-v-y.html


 Упродовж 2021/2022навчального року адміністрацією ліцею 

опрацьовувались, вивчались та аналізувались питання з управлінської, 

організаційної, освітньої діяльності, а саме:  

- управлінська діяльність адміністрації  ліцею та здійснення 

внутрішкільного контролю; 

- організація освітнього процесу, рівень знань, умінь та навичок учнів, 

стан викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компонентів 

базового навчального плану; 

- організація системи методичної роботи та навчально-методичне 

забезпечення педагогічного процесу; 

- стан роботи закладу щодо реалізації  концепції національного  

виховання; 

- організація роботи з охорони праці та попередження дитячого 

травматизму; 

- охорона дитинства та робота з дітьми пільгового контингенту; 

- кадрове забезпечення діяльності закладу освіти: атестація та 

проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації; 

- організація роботи закладів освіти під час карантинних обмежень та 

воєнного стану. 

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості 

на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають 

активними учасниками освітнього процесу. Вони допомагають педагогам та 

учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час 

особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при 

вирішенні таких питань:  

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;  

- зміцнення матеріально-технічної бази;  

- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;  

- формування здорового способу життя;  

- реалізація освітніх програм тощо.   

 Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу 

вчителів, батьків, учнів. У навчальному закладі успішно працює батьківська 

рада, до складу якої входять представники класних батьківських комітетів. 

Батьківський актив обговорює важливі для всіх учасників освітнього 

процесу питання, а саме:  

- залучення до складання річного плану роботи школи;  

- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО;  

- заходи щодо попередження дитячого травматизму;  

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;  

- організація правової та правоосвітньої роботи в школі;  

- вплив сім’ї на середовище дитини;  

- літнє оздоровлення дітей;  

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період 

тощо.  



Нагальні питання виносяться на порядок денний загальношкільних та 

класних батьківських зборів. Співпраці з батьками в ліцеї приділяється 

велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація 

систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, 

свята. 

Робота з направлення діяльності закладу в межі нормативно-правового 

поля була ключовою протягом року, а саме:  

- розроблено функціональні обов’язки директора, заступників 

директора, педагогічних працівників, класних керівників, завідуючих 

кабінетів, спеціалістів, обслуговуючого персоналу; 

- розроблено та прийнято Правила внутрішнього трудового розпорядку 

закладу; 

- розроблені та затверджені функціональні обов’язки працівників 

закладу з питань охорони праці; 

- завершено створення номенклатури справ закладу освіти;  

- проводилась цілеспрямована робота щодо вдосконалення діяльності 

всіх структур закладу згідно  з його Статутом; 

- Колективний договір між адміністрацією школи та профспілковим 

комітетом відповідає сучасним нормативно-законодавчим документам. 

Цілеспрямовано проводилась робота щодо підвищення культури 

управління навчальним закладом,   а саме:  

- зміцнення виробничої дисципліни; 

-  розвитку інформаційного забезпечення всіх учасників освітнього  

процесу.  

 У ліцеї створені та працювали органи самоврядування: рада закладу, 

батьківська рада, батьківські комітети класів, методична рада, шкільна 

дитяча організація. За участю вищезазначених органів вирішувалися 

найбільш важливі питання діяльності закладу, залучення та використання 

поза-бюджетних коштів, розвиток матеріально–технічної бази, організація 

освітнього процесу.  

 Таким чином, у 2021/2022 навчальному році велась системна планова 

робота з даного питання. Але серед недоліків слід назвати труднощі, а саме: в 

забезпеченні 100%-го володіння педагогічними кадрами ІКТ та недостатню 

забезпеченість школи комп’ютерами. У наступному році слід направити 

зусилля на залучення позабюджетних коштів на придбання комп’ютерної 

техніки, що значно підвищить рівень і якість управлінської та організаційної 

діяльності. 

1.28. Фінансово-господарська діяльність 

                  Планово-господарська діяльність ліцею у 2021/2022 навчальному 

році була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов 

навчання та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази 

закладу, осучаснення інтер’єру ліцею та шкільних приміщень. Достатньо 

уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному 



використанню фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування 

ліцею були:  

 державне (місцевий бюджет) – оплата енергоносіїв, харчування дітей 

пільгового контингенту, заробітна плата працівників ліцею. 

 позабюджетні надходження – оренда вільних приміщень (шкільний 

буфет; батьківські пожертви та спонсорська допомога (окремі підприємці та 

депутати). 

При організації планово-господарчої діяльності у 2022/2023 

навчальному році направити зусилля на вирішення таких питань:  

 продовжити роботу з економного та раціонального використання 

енергоносіїв, фінансових ресурсів; 

 посилити роботу з урізноманітнення джерел позабюджетних надходжень; 

 особливу увагу приділити ремонту системи опалення за рахунок 

місцевого бюджету. 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЛІЦЕЮ 

У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Діяльність педагогічного колективу ліцею у 2022/2023 навчальному році 

направити на вирішення пріоритетних напрямків: 

 Продовжити впровадження в освітньому середовищі ліцею Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну освіту», 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», 

наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання 

щодо запровадження Концепції Нової Української школи у 

загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про 

індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, 

листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації 

інклюзивного навчання у закладах освіти»; 

 Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку 

мікрорайону ліцею; 

 Забезпечити у 2022/2023 навчальному році перехід до роботи за новим 

Державним стандартом базової загальної середньої освіти учнів 5-х 

класів ліцею; 

 Організувати інклюзивне та індивідуальне навчання дітей з особливими 

потребами; 



 Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на 

співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитиноцентризму 

(орієнтація на потреби учня); 

 Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних 

сучасній людині для успішної життєдіяльності. Випускник школи 

повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, 

вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми; 

 Створювати умови для формування в учнів громадянської 

відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє 

особисту відповідальність за долю держави, народу.  

 Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для 

навчання та виховання учнів (створити безпечне та комфортне освітнє 

середовище); 

 Удосконалення навчально-матеріальної бази ліцею, впровадження 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, оволодівати і 

застосовувати на практиці інструментарії дистанційного навчання; 

 Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів ліцею, особливо 

при переході з початкової до базової основної школи. 

ЗАВДАННЯ ЛІЦЕЮ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Спрямувати зусилля на реалізацію таких завдань: 

1. Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до 

участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи 

своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з 

соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись 

законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, 

здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів. 

2. Всю навчально-виховну роботу спрямувати на розвиток творчої 

особистості шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з 

учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують 

постійного педагогічного впливу і корекції, скоординувавши його із 

психологічними службами міста. 

3. Продовження роботи по формуванню в учнів навичок здорового способу 

життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку 

дітей пільгового контингенту в пришкільному таборі з денним перебуванням. 

4. Підпорядкування всієї навчально-виховної роботи на формування в 

учнів загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до 

Батьківщини, національних символів та святинь. 

5. Спрямування виховного процесу на покращення змісту правової освіти, 

здорового способу життя та застереження дітей від травматизму. 

6. Забезпечити організацію якісного дозвілля учнів після навчального 

процесу (організація груп подовженого дня або клубів дозвілля за бажанням 

батьків). 

7. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій. 



8. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, 

зміцнення й розвиток виховних функцій закладу. 

9. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, 

дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу 

суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль. 

10. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з 

закладом. 

11. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових 

форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху. 

Налагодити співпрацю з Молодіжною радою ТГ. 

12. Оптимізація змісту і форм виховного процесу. 

13. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального 

середовища на особистість. 

14.Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних 

життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки. 

15.Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними 

особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, 

здатність до взаємодії. 

16.Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих 

проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої 

особистісної недоторканності та безпеки. 

17. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній 

сферах її життєдіяльності. 

18. Забезпечити якісну роботу методичної ради, професійних спільнот та 

творчих груп школи. 

19. Сприяти впровадженню в практику роботи ліцею сучасних освітніх 

технологій, передового педагогічного досвіду вчителів закладу, міста, 

області, держави. 

20. Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, 

оволодівати інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та 

своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою 

(ІСУО). 

21. Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів 

підвищення кваліфікації на 2022/2023 навчальний рік. 

22. У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 

2022/2023 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  

наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами. 

23. Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  

шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних 

олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо. 

24. Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи. 

25. Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання 

зовнішнього незалежного оцінювання. 



26. Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну 

базу ліцею, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські 

пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх 

послуг тощо).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р о з д і л  ІІ 
 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

 

2.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

2.1.1. Приміщення і територія закладу та філії є безпечними та комфортними 

для навчання та праці 

1 

Організувати 

ознайомлення та вивчення 

нормативних документів 

та розпорядчих актів МОН 

України, Департаменту 

науки і освіти 

Чернівецької ОДА, відділу 

освіти Новоселицької 

міської ради про 

підготовку та 

організований початок 

2022/2023 н.р. 

до 31.08.2022 

Директор 

ЗДНВР 

ЗДВР 

 

  

2 

Організувати роботу щодо 

вивчення педагогічними 

працівниками 

рекомендацій 

інструктивно-методичних 

листів МОН України про 

особливості викладання 

базових навчальних 

дисциплін у 2022/2023 н.р. 

та щодо ведення ділової 

документації 

 

 

до 31.08.2022 

 

 

ЗДНВР 

Керівники 

ШПС 

Нарада  

3 
Здійснити облік дітей 

шкільного віку 5-18 років 
до 30.08.2022 ЗДНВР Списки  

4 

Укомплектувати мережу 

класів відповідно до 

потужності закладу на 

2022/2023 навчальний рік 

 

до 01.09.2022 Директор Наказ  



5 

Забезпечити організований 

набір учнів до 1-х, 10-х 

класів 

до 01.09.2022 Директор Наказ  

6 

Контролювати 

працевлаштування 

випускників 9-х класів 

серпень- 

вересень 

ЗДНВР 

Класні 

керівники 

Списки  

7 
Затвердити план роботи 

ліцею на 2022/2023 н.р.                   
серпень Педколектив Педрада  

8 

Затвердити структуру 

навчального року на 

2022/2023 н.р. 

серпень Педколектив Педрада  

9 

Забезпечити 

комплектування закладу 

освіти педагогічними 

кадрами 

до 01.09.2022 Директор Наказ  

10 

Розподілити, погодити з 

профспілковим комітетом                          

та затвердити тижневе 

навантаження 

педагогічних працівників 

на 2022/2023 н.р. 

до 01.09.2022 Директор Наказ  

11 

Оформити осередки  для  

1-их класів відповідно до 

Концепції НУШ 

до 30.08.2022 
Вчителі 1-

их класів 
Осередки   

12 

Створити додаткові місця 

відпочинку для учасників 

освітнього процесу 

Обладнати майданчик 

для здобувачів освіти 

початкової школи 

вересень-

жовтень-  
Завгосп  

Акт   

виконаних 

робіт 
 

13 

Проводити 

попереджувальну роботу 

щодо протидії булінгу 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

ЗДВР, 

практичний 

психолог 

Заходи   

14 

Забезпечити проведення 

медичних оглядів 

працівників та учнів  

закладу до початку 

навчального року 

 

до 01.09.2022  

 

Медична  

сестра 

  



15 

Затвердити правила 

внутрішнього трудового 

розпорядку для 

працівників ліцею на 

2022/2023 навчальний рік  

до 01.09.2022 Директор Правила  

16 

1. Облаштувати укриття для 

учасників освітнього 

процесу відповідним 

інвентарем та життєво 

необхідними засобами 

серпень 
Директор, 

завгосп 

Акт 

перевірки 
 

17 
2. Оновити інформаційні 

стенди з питань організації 

освітнього процесу 

до 31.08.2022 
ЗДНВР 

ЗДВР 
Стенди  

18 

Оформити первинний 

облік дітей шкільного віку, 

класні журнали, журнали 

ГПД 

 

до 03.09.2022 

Секретар 

Класні 

керівники 

  

19 

Створити  групи 

продовженого дня згідно з 

поданими заявами батьків, 

визначити їх персональний 

склад 

до 16.09.2022 
Дирекція 

Вихователі 

ГПД 

Наказ  

20 
Оновити та придбати 

спортивне обладнання вересень 
Вчителі 

фізкультури 

Клопотан

ня 
 

21 

Придбати засоби для 

прибирання та дезінфекції, 

дератизації приміщень 

закладу та філії 

вересень Завгосп 
Клопотан

ня 
 

22 

3. Забезпечити учнів 

підручниками на 

2022/2022 навчальний рік, 

організувати облік та 

збереження підручників 

до 02.09.2022 

Бібліотекар 

Класні 

керівники 

  

22 4.     
 

 

2.1.2. Заклад та філія забезпечені навчальними та іншими приміщеннями з 

відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми 

1 
Закріпити навчальні 

кабінети за класами на 

                                          

до 01.09.2022 
   



2022/2023 навчальний рік Директор Наказ 

2 

Обладнати ресурсну 
кімнату для дітей з 
особливими освітніми 
потребами 

жовтень-

грудень 
Завгосп  

Акт   

виконаних 

робіт 
 

3 

Придбати технічні засоби 

та інструменти контролю 

щодо безпечного 

користування мережею 

Інтернет 

 

Вересень 

 

Вчителі 

інформатики 

 

Клопотання 
 

4 

Поповнити матеріально-

технічну базу навчальних 

кабінетів: математики, 

історії, географії, 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури 

січень-

травень 
Завідуючі 

кабінетами 

Замовлен

ня  
 

5 

Провести профілактичні 

заходи щодо забезпечення 

нормального 

функціонування 

каналізаційних, 

водопровідних та 

вентиляційних шляхів 

                              

до 31.08.2022 Завгосп 
             

Клопотання 
 

2.1.3.  Здобувачі освіти та працівники закладу та філії обізнані з вимогами 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки 

в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх 

1 

Провести інструктажі з  

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної 

безпеки, правил поведінки 

в умовах надзвичайних 

ситуацій з педагогічним, 

учнівським колективом, 

технічним  персоналом 

ліцею 

серпень, 

січень  

Директор  

Класні 

керівники 

  

Журнали 

інструкта

жів 
 

2 

Скласти плани роботи 

щодо реалізації комплексу 

заходів  з  охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил 

серпень 

                    

Директор  

  

План  



поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій 

3 

Забезпечити видання 

наказів:                                     

-про організацію 

чергування адміністрації 

та вчителів ліцею  
-про організацію роботи з 

питань охорони праці у 

ліцеії у 2022/2023 н.р.  

-про організацію роботи з 

протипожежної безпеки у 

ліцеї у 2022/2023 н.р. 

-про підсумки роботи 

педагогічного колективу з 

охорони праці за І семестр 

2022/2023 н.р.  

-про підсумки роботи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності в ліцеї у 

2022/2023 н.р. 

 

серпень 

 

 

 

вересень 

 

січень 

 

серпень 

 

Директор  

ЗДНВР 
Наказ  

 

4 

Провести навчання 

працівників закладу з  

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної 

безпеки, правил поведінки 

в умовах надзвичайних 

ситуацій 

 

відповідно 

до плану 

 

Директор 

Журнал 

обліку 

знань з 

питань 

охорони 

праці 

 

 

5 

Провести обстеження 

території закладу та філії, 

будівель та споруд, 

спортивних майданчиків 

серпень Завгоспи 
Акт-

перевірки 
 

6 

Огляд діяльності 

навчальних кабінетів: 

фізики, хімії, інформатики, 

спортивної зали, 

майстерень 

серпень Завгоспи 
Акт-

повірки 
 

7 
Здійснити повірку 

вогнегасників 
серпень Завгоспи 

Акт-

повірки 
 

8 
Провести  навчальну 

евакуацію 

вересень, 

травень 
Директор 

План  

проведення 
 



9 
Скласти план основних 

заходів з цивільного 

захисту на навчальний рік 

               

січень 

                 

Директор 

                  

План   

10 

Провести нараду з 

питання: “Про дії 

колективу в разі 

отримання сигналів 

цивільного захисту ” 

 

 

вересень,  

січень 

 

                

Директор 

 

              

Протокол  
 

11 

Уточнення схеми 

розміщення педколективу 

та учнів ліцею у сховищі в 

разі отримання сигналів 

цивільного захисту 

 

січень 

 

Вчитель ЗУ 

 

Схеми   

12 

Уточнення списків 

особового складу 

формувань цивільного 

захисту на новий 

навчальний рік 

 

січень 

 

Вчитель ЗУ 

 

Аналіз   

13 

Організація перегляду 

фільмів з питань цивільного 

захисту учням 1-11-х класів 

                     

упродовж 

2022/2023 н.р. 

 

Вчитель ЗУ 

 

 

2.1.4. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі 

здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх 

стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях 

1 

Організувати навчання 

педагогічних працівників з 

питань  надання 

домедичної допомоги, 

реагування, дій в умовах  

воєнного стану 

вересень 
Медична 

сестра 

Порядок 

реагування 
 

2 

Провести навчальні 

заняття для учнів із 

залученням медичної 

сестри щодо надання 

домедичної допомоги,  

реагування на випадки 

травмування або 

погіршення самопочуття 

здобувачів освіти та 

працівників під час 

освітнього процесу 

жовтень 

Класні 

керівники 

Медична 

сестра 

План 

проведення 
 



2.1.5. У закладі та філії створюються умови для харчування здобувачів освіти і 

працівників 

1 

Організувати здорове 

харчування здобувачів 

освіти з урахуванням 

заходів реформування 

харчування, введення 

мультипрофільного 

чотирьохтижневого меню, 

формувати культуру 

харчування та правильних 

харчових звичок 

вересень, 

постійно 

Працівники 

харчоблоків 

 

Класні 

керівники 

 

Наказ  

2 
Забезпечити оформлення 

документації щодо 

впровадження НАССР 

серпень-

жовтень 

 

ЗДВР 
Документи 

 
 

3 
Забезпечити учнів питною 

водою гарантованої якості 

упродовж 

2022/2023 н.р. 
Працівники 

харчоблоків 
  

4 

Cтворити групу контролю 

за якістю харчування дітей 

зі складу вчителів, батьків 

та медичного персоналу 

до 01.09.2022 ЗДВР 
Список 

групи 

контролю 

 

5 
Контролювати 

забезпечення якості 

харчування 
постійно 

Медична 

сестра Журнали  

6 

Провести опитування 

учасників освітнього 

процесу щодо якості 

харчування 

 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

 

ЗДВР 

Протоколи 

батьківськи

х зборів, 

зборів 

учнівськог

о самовря 

дування 

 

2.1.6. У закладі та філії створюються умови для безпечного використання мережі 

Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної 

поведінки в Інтернеті 

1 

Призначити 

відповідального щодо 

контролю за безпечним 

користуванням мережі 

Інтернет 

Вересень ЗДНВР Наказ   

2 Проводити заходи упродовж ЗДНВР План  



медіаграмотності з питань 

безпечного використання 

електронних джерел 

інформації 

2022/2023 н.р. Вчителі 

інформатики 

заходів 

3 

Сформувати в учасників 

освітнього процесу 

розуміння необхідності 

дотримуватися та навички 

користування правилами 

безпечної поведінки в 

Інтернеті 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Класні 

керівники 

Вчителі 

інформатики 

   

4 
Бесіда для учнів та батьків 

«Вплив комп’ютерних ігор 

на особистість дитини» 

Листопад 
Класні 

керівники 
План  

5 

Висвітлювати інформацію 

щодо безпечного 

використання мережі 

Інтернет 

упродовж 

2022/2023 н.р. 
ЗДВР 

Сайт 

Сторінка 

ФБ 

 

 

6 

Провести роз’яснювальну 

роботу з питань 

безпечного використання 

мережі Інтернет з 

батьками. 

 упродовж 

2022/2023 н.р. 

Класні 

керівники 

Протокол 

батьківськ

их зборів 

 

2.1.7.  У  закладі  та філії застосовуються підходи для адаптації та інтеграції 

здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників 

1 

Психологічний супровід 

адаптації учнів 1-их класів 

до навчання у школі І 

ступеню (НУШ) 

вересень 
Практичний 

психолог 

Рекоменда

ції батькам 

учнів 

 

 

2 

Розглянути на нараді 

питання адаптації учнів 5-

их класів до навчання у 

школі ІІ ступеню (НУШ) 

жовтень 
Динамічна 

група Протокол   

3 

Провести заходи щодо 

адаптації педагогічних 

працівників до 

професійної діяльності 

(для молодих фахівців) 

вересень- 

жовтень 
ЗДНВР   

 



2.2.  Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

2.2.1. Заклад та філія планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким 

проявам дискримінації, булінгу в закладі 

1 

Довести до відома учнів, 

батьків та працівників 

ліцею  

1. Правила поведінки, 

права та обов’язки учнів 

ліцею  

2. Порядок реагування на 

доведені випадки булінгу 

(цькування) у ліцеї та 

відповідальність осіб, 

причетних до булінгу 

(цькування).  

3. Порядок подання та 

розгляду заяв про випадки 

булінгу (цькування) у ліцеї  

Вересень 

ЗДВР 

Класні 

керівники 

  

2 

Розробити план заходів 

щодо запобігання проявів 

та протидії булінгу 

(цькуванню) 

вересень ЗДВР 
План 

заходів  

3 

Оприлюднити інформацію 

щодо протидії булінгу 

(цькуванню) на сайті 

ліцею 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Педагог-

організатор 

Сайт 

ліцею   

4 

Забезпечити чергування в 

місцях загального 

користування (їдальня, 

коридор, роздягальня, 

подвір’я ліцею, філії) і 

технічних приміщеннях  

постійно ЗДВР 
Графік 

чергування  

5 

Провести батьківські збори 

та засідання учнівського 

самоврядування з питань 

протидії проявів булінгу 

вересень, 

березень 

ЗДВР  

Класні 

керівники 

Протоколи 

батьківськи

х зборів та 

засідань 

 



(цькуванню) та 

дискримінації 

6 

Проведення 

просвітницьких заходів, 

спрямованих:  

- на профілактику торгівлі 

людьми; 

-  попередження 

насильства в сім’ї ; 

- на профілактику 

ВІЛ/Сніду в Україні; 

- подолання злочинності 

серед неповнолітніх; 

-  на протидію булінгу в 

учнівському середовищі; 

-  інформування  про 

небезпеку в Інтернеті та 

соціальних мережах 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Практичний 

психолог 

Класні 

керівники 

Методичні 

матеріали 

заходів 
 

7 

Залучити до співпраці 

працівників 

правоохоронних органів та 

фахівців 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

ЗДВР  

 

План 

заходів  

8 
Продовжити роботу 

консультпункту 

«Скринька довіри»  

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Практичний 

психолог 
  

9 

Створення бази 

інструментарію для 

діагностування рівня 

напруги, тривожності в 

учнівських колективах 

 

жовтень, 

січень, 

квітень 

 

Психологічна 

служба 

Методичні 

матеріали  

10 

Залучати педагогічних 

працівників ліцею до 

підвищення кваліфікації з 

питань профілактики 

булінгу (цькування) у 

школі  

упродовж 

2022/2023 н.р. 

ЗДНВР  

 

Сертифікат

и курсів   

2.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі та філії 

забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини 

1 
Оновити та оприлюднити 

правила поведінки для всіх 

учасників освітнього 

вересень 

            

ЗДВР 

 

Стенд   

сайт 
 



процессу 

2 

Провести заходи з метою 

ознайомлення учасників  

освітнього процесу з 

правилами поведінки у 

закладі освіти 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Класні 

керівники 

Учнівське 

самоврядуван

ня 

Плани 

заходів  

3 Провести шкільний рейд 

«Урок» 
вересень 

Учнівське 

самоврядуван

ня 

План 

заходів  

4 

Проводити моніторинг 

щодо запізнень і 

відвідування ліцею та філії 

здобувачами освіти  

упродовж 

2022/2023 н.р. 
ЗДНВР 

Журнал 

відвідуванн

я 
 

5 

Провести бесіди щодо 

культури зовнішнього 

вигляду, культури 

спілкування, культури 

мовлення тощо 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

                      

Класні 

керівники 

 

План 

виховних 

заходів 
 

2.2.3. Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу та філії, 

педагогічні працівники протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються 

порядку реагування на їх прояви 

1 

Розробити алгоритм дій 

щодо реагування на прояви 

булінгу. Розмістити 

інформацію на сайті 

вересень 

ЗДВР 

Психологічна 

служба 

Наказ   

сайт 

закладу 
 

2 

Розробити план заходів 

щодо виявлення, 

реагування та запобігання 

булінгу та інших проявів 

насильства: 

- діагностування; 

- інформаційно-

профілактичні заходи; 

формування навичок 

дружніх стосунків 

здобувачів освіти 

вересень 

ЗДВР 

Психологічна 

служба 

Плани 

заходів  

3 

Здійснити моніторинг з 

метою виявлення 

соціально-вразливих груп 

здобувачів освіти 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Практичний 

психолог 

Класні 

керівники 

Соціальний 

паспорт 

класу 

 

 



4 Оформити соціальний 

паспорт закладу та філії 
вересень 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

паспорт 

ліцею 

 

5 

Тримати в актуальному 

стані банк даних про 

внутрішньо переміщених 

осіб  

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Практичний 

психолог Банк даних   

6 
Організувати харчування 

дітей пільгових категорій 
вересень ЗДВР Наказ   

7 

Розробити план  

соціально-психологічного 

супроводу дитини з 

особливими освітніми 

потребами 

вересень 
Практичний 

психолог 

План 

соціально-

психологі

чного 

Супроводу 

 

8 

Співпрацювати з  

соціальними службами та  

правоохоронними 

органами 

упродовж 

2022/2023 н.р. 
ЗДВР 

План 

спільних 

дій 

 

 

2.3.  Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого 

до навчання освітнього середовища 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  Відповідаль 

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

2.3.1. Приміщення та територія закладу та філії облаштовуються з урахуванням 

принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування 

1 
Забезпечити поліпшення 

архітектурної доступності 

закладу та філії 

серпень 
Адміністрація 

ліцею  
Клопотання  

2 
Облаштувати ігрову зону 

для дітей з особливими 

освітніми потребами  

вересень 
 Адміністрація 

ліцею 
 Клопотання  

2.3.2.   У закладі та філії застосовуються методики та технології роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами 

1 

Створити команду 

психолого-педагогічного 

супроводу дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

вересень ЗДНВР Наказ   



2 

Вивчити використання 

технологій, методів 

навчання, викладання, 

пристосування 

навчального матеріалу, 

програм до особистостей 

розвитку дитини у класах, 

де є діти з ООП  

листопад-

грудень 
ЗДНВР   

3 

Розробити індивідуальні 

освітні траєкторії для 

учасників освітнього 

процесу 

вересень 

Команда 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

Індивідуа

льні 

освітні 

траєкторії, 

індивідуа

льні 

програми  

розвитку 

 

4 

Розробити графік 

корекційно-розвиткових 

занять відповідно до 

висновків ІРЦ 

вересень ЗДНВР 

Графік  

корекційно

-

розвитков

их занять 

 

5 

Забезпечити проходження 

асистентами вчителів, 

вчителями проходження 

тренінгів, курсів, семінарів 

з проблем інклюзивного 

навчання  

упродовж 

2022/2023 н.р. 
ЗДНВР 

Сертифіка

ти курсів  

2.3.3. Заклад та філія взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної 

підтримки дітей під час здобуття освіти 

1 

Розробити індивідуальні 

програми розвитку учнів з 

ООП за участі батьків, 

асистента вчителя, 

класного керівника, 

спеціалістів (дефектолога, 

логопеда, реабілітолога, 

соціального педагога, 

практичного психолога) 

  

 

 

 

жовтень 

 

 

Команда 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

 

 

 

 

Протокол 

засідання,   

ІПР,   

індивідуа

льна 

картка 

учня 

 

 

2 Співпрацювати з 

інклюзивно-ресурсним 
вересень ЗДНВР   



центром щодо організації 

інклюзивного навчання  

3 

Забезпечити 

консультування батьків 

дітей з ООП з 

особливостями навчання і 

розвитку дитини  

упродовж 

2022/2023 н.р. 
ЗДНВР 

Рекоменда

ції для 

батьків 
 

2.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими 

компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя 

1 

Залучити учнів з 

особливими освітніми 

потребами  до участі в 

позакласних та 

позашкільних виховних 

заходах (відповідно до 

планів класних керівників) 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Класні 

керівники 

Портфоліо 

учнів 

 
 

2 

Провести роботу щодо 

виявлення учнів, схильних 

до алкоголізму, 

тютюнокуріння і 

наркоманії та анкетування 

на предмет ставлення 

учнів до шкідливих звичок  

вересень 
Соціальний 

педагог 

Результати

анкетуванн

я 

 

3 

Провести класні години в 

5-11-х класах на теми:  

- « Вплив нікотину, 

алкоголю та наркотиків на 

здоров’я»  

- «Що я знаю про шкідливі 

звички»  

- «Ще раз про алкоголь та 

наркоманію»  

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Класні 

керівники Матеріали  

4 
Провести зустріч  з 

лікарем-наркологом для 

учнів 9-11-х класів  

квітень 
Соціальний 

педагог   

5 

Проводити роботу ради 

профілактики, яка слідкує 

за дотриманням правил 

поведінки і правопорядку 

учнями в урочний час та 

позаурочний час, на 

 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

 

Соціальний 

педагог 

 

План 

роботи 

 



розгляд ради виносити 

питання, пов’язані з цими 

проблемами  

2.3.5. У закладі та філії створено простір інформаційної взаємодії та соціально- 

культурної комунікації учасників освітнього процессу (бібліотека, інформаційно- 

ресурсний центр, тощо) 

1 
Співпрацювати з міською 

бібліотекою   

упродовж 

2022/2023 н.р. 
 Бібліотекар    

2 

Розробити  та провести 

заходи для різних вікових 

категорій груп здобувачів 

освіти з метою 

формування вмінь 

виконувати особисті та 

суспільно-значущі 

завдання за допомогою 

сучасних інформаційних 

засобів 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Бібліотекар 

Класні 

керівники 

Заходи   

3 

Рекомендувати художню 

літературу і періодичні 

видання згідно з віковими 

категоріями кожного 

читача  

постійно Бібліотекар 
Рекоменда

ції для 

учнів 

 

4 Провести аналіз читацьких 

інтересів учнів 
грудень Бібліотекар Довідка   

5 

Інформувати батьків про 

читання книг учнями, 

розповідати про вимоги до 

користування 

підручниками, про 

культуру читання 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Класні 

керівники 

Рекоменда

ції для 

батьків 

 

 

 

 

 

 

 



Р о з д і л  ІІІ 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

3.1. Наявність  відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх навчальних досягнень 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

3.1.1. Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про 

критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень 

1 
Створити  папки «Критерії 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів» 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Учителі-

предметники 
Методичні  

матеріали 
 

2 

Оприлюднити критерії, 

правила та процедури  

оцінювання навчальних 

досягнень 

вересень 

                      

ЗДНВР 

 

Сайт 

ліцею,  

класні 

куточки, 

пам’ятки 

для учнів 

 

3 

Ознайомити здобувачів 

освіти з критеріями, 

правилами та процедурами  

оцінювання навчальних 

досягнень 

до 10.10.2022 
ЗДНВР 

Учителі-

предметники 

Пам’ятки  

3.1.2. Система оцінювання в закладі та філії сприяє реалізації  компетентнісного 

підходу до навчання 

1 

Провести методичну 

нараду «Формувальне 

оцінювання як засіб 

визначення 

індивідуальних досягнень 

кожного учня 5-их класів 

НУШ» 

жовтень ЗДНВР 

 
План  

2 

Обговорити на засіданнях 

професійних спільнот 

(далі ПС) критерії 

оцінювання навчальних 

предметів 

жовтень 

ЗДНВР 

Керівники 

ПС 

 

План  



3.1.3. Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання   

справедливим і об’єктивним 

1 

Провести моніторинг 

інформованості про 

критерії,  правила і 

процедури оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів 

листопад, 

лютий 
Адміністра

ція  

Форма 

спостереже

ння за 

уроком 

 

 

2 

Провести моніторинг 

реалізації 

компетентнісного підходу 

в оцінюванні на уроках  

 

травень Адміністра

ція  

Форма 

спостереже

ння за 

уроком 

 

 

3 

Провести опитування та 

анкетування здобувачів 

освіти про об’єктивність 

оцінювання у школі 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

травень  

Адміністра

ція 

Анкета  

Звіт  
 

 

3.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає 

систематичне відстеження та коригування результатів навчання 

кожного здобувача освіти 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

3.2.1. У закладі та філії здійснюється аналіз результатів навчання             

здобувачів освіти 

1 

- Провести моніторинг 

якості освітнього процесу: 

- Моніторинг навчальних 

предметів у 1-5 класах 

- Моніторинг навчальних 

досягнень учнів 5-11 

класів з української 

    мови,  математики  

- Моніторинг навчальних 

досягнень учнів 5-11 

класів з предметів, які 

підлягають 

внутрішньому контролю  

 

листопад 

грудень 

 

грудень 

квітень 

 

за окремим 

планом  

 

Адміністра

ція 

Наказ 

Протоколи 

педради 

Довідка 

 

 



2 

Розробити план 

індивідуальної роботи з 

учнями, які показали 

низький рівень успішності 

(за потреби) 

 

січень, 

травень 

 

 

Учителі- 

предметники 

 

Плани 

індивідуа

льної 

роботи 

 

3 
- Організація й проведення 

ДПА в 4-х, 9-х, 11-х 

классах 

квітень 

травень 

Адміністра

ція 

План 

підготовки 

й проведе 

ння ДПА, 

наказ, 

протоколи 

педради 

 

3.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання 

1 
- Вивчення особистого 

поступу здобувачів освіти 

5-их класів НУШ 

квітень 

 

ЗДНВР 

Класні 

керівники 

Довідка  

2 
- Провести корекційні 

заняття на розвиток 

пізнавальних процесів 

листопад 

січень 

Практичний 

психолог 

План 

роботи 
 

 

3.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів 

освіти відповідальності за результати свого навчання,  здатності до 

самооцінювання 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

3.3.1. Заклад та філія сприяють формуванню у здобувачів 

освіти відповідального ставлення до результатів навчання 

1 
Створити банк даних 

обдарованих учнів 
 ЗДНВР 

ЗДВР 

Зведена 

інформація 
 

2 

Узагальнити 

результативність роботи 

обдарованої учнівської 

молоді за навчальний рік 

травень 

ЗДНВР 

Учителі- 

предметники 

Зведена 

інформація 
 

3 

Організувати роботу 

гуртків з метою розвитку 

компетентної особистості 

школяра 

грудень 

травень  ЗДВР   

4 Тренінг «Вибір лютий Практичний План  



майбутнього професійного 

шляху в період життєвого 

самовизначення» 

психолог заходу 

5 

Організувати зустрічі з 

представниками 

навчальних закладів (ВНЗ, 

технікумів, ПТУ); 

представниками різних 

професій  

упродовж 

2022/2023 н.р.   

Адміністра

ція         

Класні 

керівники 

              

Візитаційна 

книга 

Рекоменда 

ції 

 

 

6 

Оприлюднювати 

інформацію про 

результати участі 

здобувачів освіти в 

конкурсах, олімпіадах, 

турнірах різних рівнів 

упродовж 

2022/2023 н.р.   

ЗДНВР 

ЗДВР 

педагог-

організатор 

 

Сайт 

сторінка 

ФБ 

 

3.3.2. Заклад та філія забезпечують самооцінювання та взаємооцінювання 

здобувачів  освіти 

1 

Провести марафон 

методичних знахідок 

учителів з питань 

самооцінювання та 

взаємооцінювання 

(показові уроки, майстер-

класи) 

лютий,  

березень 

ЗДНВР 

Вчителі-

предметники, 

вчителі 

початкових 

класів 

План  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р о з д і л  ІV 
 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

 4.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності,  використання сучасних освітніх підходів до організації 

освітнього процесу  з  метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

4.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її 

результативність 

1 

Розробити освітню 

програму закладу на 2021-

2022 навчального року та 

схвалити на педраді  

Опрацювати методичні 

рекомендації щодо 

викладання навчальних 

предметів. 

Розробити календарно-

тематичне планування  

Засідання педагогічної 

ради  

Засідання методичної ради  

Засідання професійних 

спільнот 

серпень 

 

 

 

 

 

 

                    

серпень, 

січень 

 

31.08.2022 

              

   29.08.2022 

 

30.08.2022 

 

 

 

 

ЗДНВР 

 

Керівники  

ПС 

 

Учителі 

 

 

 

 

Освітня 

програма, 

протокол 

педради 

 

Протоколи 

засідань  

 

Календарно 

-тематичні     

     плани 

 

Плани 

засідань   

 

 

 

 

2 

Моніторинг нормативності 

затвердження календарно-

тематичного планування 

учителями  

Моніторинг нормативності 

заповнення сторінок 

класних журналів, 

особових справ  

Предметні тижні (за 

окремим планом)  

02.09.2022  

 

 

                  

09.09.2022 

 

 

                      

 

 

 

 

 

ЗДНВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідки 

 

 

 

 

 

 



 

Підготовка матеріалів для 

проведення І (шкільного) 

етату Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із 

навчальних предметів  

 

упродовж 

вересня 

 

 

Учителі- 

предметники 

 

 

Завдання   

3 

І (шкільний) етап 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних 

предметів (за окремим 

планом)  

Робота динамічної групи з 

адаптації 5-их класів НУШ 

Засідання атестаційної 

комісії 

Предметні тижні (за 

окремим планом)  

Моніторинг стану 

викладання предметів (за 

окремим планом)  

 

упродовж 

жовтня 

                

18.10.2022 

          

упродовж 

жовтня 

ЗДНВР                     

Учителі- 

предметники  
  

                       

Члени  

динамічної 

групи 
 

Директор 
 

 

 

 

 

 

Адміністрація  

                            

Звіти  

 

                                          

                

Матеріали  

 

                                     

Довідки 

 

 

4 

ІІ (міський) етап 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних 

предметів  

Підготовка до участі 

учителів школи у 

професійному конкурсі 

«Учитель року»  

Вивчення стану організації 

позакласної роботи з 

предметів. 

Курси підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників  

Обмін досвідом роботи. 

Взаємовідвідування 

уроків.  

Предметні тижні (за 

окремим планом)  

Моніторинг стану 

упродовж 

листопада 

ЗДНВР  

                    

Учителі 

 

 Адміністрація 

Звіти  

 

Сертифікат

и 

 

Довідки 

 

 



викладання предметів (за 

окремим планом) 

5 

Координування роботи 

вчителів щодо роботи з 

обдарованими  учнями. 

Моніторинг виконання 

навчальних програм  

Участь учителів ліцею у   

професійному конкурсі 

«Учитель року»  

Курси підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників  

Предметні тижні (за 

окремим планом)  

Моніторинг стану 

викладання предметів (за 

окремим планом) 

 

30.12.2022 

 

 

 

 

упродовж 

грудня 

ЗДНВР  

                    

Учителі 

 

Адміністрація 

Нарада  

 

 

 

 

 

 

Звіти  

 

Сертифікати 

 

Довідки 

 

 

6 

Аналіз якості навчальних 

досягнень учнів за І 

семестр.  

Моніторинг ведення 

ділової документації 

вчителя  

Засідання педагогічної 

ради  

Засідання методичної ради  

Затвердження календарно-

тематичного планування 

на ІІ семестр  

до 05.01.2023 

 

до 09.01.2023 

           

05.01.2023 

06.01.2023 

до 10.01.2023 

ЗДНВР  

Директор 

Аналіз 

навчальних 

досягнень 

 

 

Протоколи 

 

Довідки 

 

 

7 

Засідання ШПС  

Методична декада 

Предметні тижні (за 

окремим планом)  

Моніторинг стану 

викладання предметів (за 

окремим планом) 

з 06.02 по 

10.02.2023 

з 20.02 по  

10.03.2023 

упродовж 

лютого 

Керівники 

ШПС 

 

 Учителі 

 

Адміністрація 

Протокол  

 

Звіти  

 

Довідки 

 

 

8 Підведення підсумків 

атестації педагогічних 
  

Директор 

 

 
 



працівників. Творчі звіти 

вчителів.  

Засідання педагогічної 

ради  

Засідання методичної ради  

Підготовка матеріалів для 

ДПА  

21.03.2023 

 

                 

23.03.2023 

 

Атестаційна 

комісія 

 

 

 

ЗДНВР 

 

 

 

 

 

Протоколи 

засідань 

9 

Атестація педагогічних 

працівників комісією ІІ 

рівня відділу освіти НМР  

Підготовка до державної 

підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного 

оцінювання  

Предметні тижні (за 

окремим планом)  

Моніторинг стану 

викладання предметів (за 

окремим планом) 

04.04.2023 

 

 

 

упродовж 

квітня 

 

Атестаційна 

комісія          
ІІ рівня 

 

Директор  

 

 

ЗДНВР 

 

 

 

 

Наказ  

 

                    

Нарада  

 

 

 

Звіти  

 

Довідки 

 

10 

Проведення 

самооцінювання якості 

освітньої діяльності 

закладу 

Засідання педагогічної 

ради  

Засідання методичної ради  

Засідання ШПС  

упродовж 

травня 

                   

31.05.2023               

30.05.2023 

29.05.2023 

 

Адміністра

ція   

 

   Директор  
 

ЗДНВР  
 

Керівники 

ШПС 

Звіт 

 

 

 

Протоколи 

засідань  

 

 

11 
Провести аналіз реалізації 

календарно-тематичних 

планів 

червень ЗДНВР Наказ  

4.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти 

1 
Провести методичні 

заходи (майстер-класи, 

квести, марафони тощо) 

                                     

упродовж 

2022/2023 н.р. 
Учителі  

Розробка 

заходу 
 

4.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби) 



1 

Розробити індивідуальні 

освітні траєкторії для 

здобувачів освіти (за 

потреби) 

серпень 

                          

ЗДНВР 

батьки 

 

Протокол 

педради, 

заяви 

батьків, 

наказ 

 

2 

Надати рекомендації щодо 

використання технології 

змішаного навчання 

(електронні освітні 

ресурси, дистанційне 

навчання) 

упродовж 

2022/2023 н.р. ЗДНВР 

Методичні 

рекоменда 

ції 

 

 

3 
Здійснювати моніторинг 

реалізації індивідуальної 

освітньої траєкторії 

травень ЗДНВР Довідка   

4.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси 

(електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти,           

блоги тощо) 

1 
Забезпечувати 

дидактичний супровід 

освітнього процессу 

  упродовж 

2022/2023 н.р. 

ЗДНВР 

Керівники  

ПС 

Матеріали 

 
 

2 

Надавати рекомендації 

щодо ведення вчителями 

блогів, сайтів тощо (за 

потреби) 

упродовж 

2022/2023 н.р. ЗДНВР 
Рекоменда 

ції 
 

4.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у 

здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку 

1 

Скласти загальношкільний 

план позакласних заходів 

та відзначення пам’ятних 

дат 

серпень 

січень 

ЗДВР 

Класні 

керівники 

План 

заходів 

 

 

2 

Розглянути на засіданні  

ПС класних керівників 

питання «Про роль 

класного керівника у 

формуванні ключових 

компетентностей 

особистості» 

листопад Керівник 

ПС 
Протокол   

4.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі 



1 

Проводити  заняття 

комп’ютерної грамотності  

(опрацювання технологій 

дистанційного навчання та 

ін..) 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

ЗДНВР 

учителі 

інформатики 

План 

роботи 

кабінету 

інформати

ки 

 

2 

Моніторинг використання 

вчителями початкових 

класів інформаційно-

комунікаційних технологій 

в освітньому процесі 

листопад 

грудень ЗДНВР Довідка   

 

4.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

4.2.1.Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний 

професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

1 
Проаналізувати стан 

курсової підготовки у 

закладі освіти 

грудень ЗДНВР 

 

Свідоцтва 

й сертифі 

кати 

 

2 

Затвердити план 

проходження  курсової 

підготовки на наступний 

календарний рік   

грудень ЗДНВР 

 

Рішення 

педради 

 

 

3 

Провести психолого-

педагогічні семінари: 

- «Професійне здоров’я 

педагога як ресурс 

професійно-особистісного 

розвитку» 

- «Сучасний учень і 

взаємодії з ним» 

січень  

квітень 

Практичний 

психолог 
Плани  

4.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть 

участь у освітніх проєктах, залучаються до роботи як освітні експерти 

1 

Розглянути на нараді при 

директорі питання участі 

вчителів-предметників у 

освітніх проєктах 

лютий ЗДНВР 

 
Протокол   



4.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

4.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 

1 
5. Спрямувати роботу ПС на 

вивчення особистісно-

орієнтованого навчання  

листопад 
ЗДНВР 

Керівники 

ПС 

Протоколи   

2 

6. Розглянути на нараді при 

директорі питання 

«Педагогіка партнерства – 

основні ідеї та принципи» 

листопад Адміністрація Протокол  

4.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з 

питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок 

1 

Організувати різні форми 

роботи комунікації з 

батьками: 

- індивідуальні зустрічі, 

бесіди; 

- онлайн-комунікація; 

- інформування батьків 

про критерії оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів 

-  оновлення інформації на    

   сайті закладу освіти та в   

   соціальних мережах 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

ЗДНВР 

 

 Класні 

керівники 

 

Учителі -

предметни 

ки 

 

Інтерактив

на 

інтернет-

платформа 

(Zoom) 

 

вайбер-

групи 

 

Сайт 

ліцею 

 

Соціальні 

мережі 

 

4.3.3  У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, 

взаємонавчання та інших форм професійної співпраці 

1 
Організувати педагогічне 

наставництво (за потреби) 
вересень ЗДНВР 

 
Наказ   

2 

Заслухати на нараді при 

директорі питання з 

організації командної 

роботи щодо оновлення 

освітнього середовища 

закладу освіти (кабінети, 

коридори, матеріально-

 

квітень 

                         

Адміністрація 

 

Протокол 
 

https://lib.iitta.gov.ua/707221/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/707221/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf


технічне забезпечення  

тощо) 

3 
Провести методичний 

марафон творчих 

напрацювань вчителів 

лютий 

березень ЗДНВР   

4 

Тренінг для педагогів 

«Розвиток навичок 

стресостійкості і 

психологічного 

відновлення» 

Березень Практичний 

психолог 
План   

 

4.4. Організація педагогічної діяльності та 

навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

4.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової 

(творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності 

1 

Провести нараду при 

директорі з питань 

впровадження в роботу 

документів про академічну 

доброчесність 

жовтень ЗДНВР 

 
Протокол  

2 
 Моніторинг стану 

дотримання академічної 

доброчесності 

упродовж 

2022/2023 н.р. Адміністрація 

Форма 

спостереже

ння 
 

3 Пройти онлайн-курси з 

академічної доброчесності   

упродовж 

2022/2023 н.р. 
Педагогічні 

працівники 
Сертифікати   

4.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної            

доброчесності здобувачами освіти 

1 
Круглий стіл «Запобігання 

та протидія академічному 

плагіату у ліцеї»  

жовтень ЗДНВР 

 
План  

2 

Розглянути на засіданнях 

шкільних ПС питання 

дотримання академічної 

доброчесності 

січень Керівники 

ПС 
  

3 Книжкова виставка 

«Охорона інтелектуальної 
квітень Бібліотекар  Виставка  



власності та запобігання 

поширенню плагіату», 

присвячена Міжнародному 

дню інтелектуальної 

власності (квітень-травень)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р о з д і л  V 
 

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

5.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності 

закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

5.1.1. У закладі та філії затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на 

підвищення якості освітньої діяльності 

1 
Розробити  проєкт 

стратегії  розвитку закладу 

освіти на 2023 рік 

Грудень 

ЗДНВР 

учасники 

освітнього 

процесу 

Проєкт  

2 

Обговорити проєкт 

стратегії розвитку закладу 

освіти 2023 року на 

педагогічній раді  

Січень 
ЗДНВР 

педагогічні 

працівники 

Протокол   

5.1.2. У закладі та філії річне планування та відстеження 

його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку 

1 

Визначити склад робочої 

групи по підготовці 

розділів проєкту плану 

роботи закладу на 

2022/2023 н.р. 

Квітень ЗДНВР Список  

2 

Внести до річного плану 

закладу освіти  на 

2022/2023 н.р. заходи, 

зазначені в 

перспективному плані 

закладу 

Травень ЗДНВР   

ЗДВР 
Заходи  

3 Проаналізувати  

реалізацію річного плану 
Травень Адміністрація Аналіз   

4 

Скласти графік 

проведення педагогічних 

рад на 2022/2023 

навчальний  рік: 

І засідання 

1. Про підсумки 

освітнього процесу за 

2021/2022 н.р. та завдання 

червень 

 

 

 

серпень 

 

 

ЗДНВР 

 

 

 

 

 

Адміністрація  

 

 

Річний   

план 

 

                          

Наказ 

Протокол 

 



розвитку на 2022/2023 н.р. 

для забезпечення якісної 

освіти 

1. 2.Про затвердження 

освітньої програми на 

2022/2023 н. р. 

2. 3. Про затвердження 

навчальних програм, 

створених на основі 

модельних навчальних 

програм на 2022/2023 н. р. 

3. 4. Про затвердження 

самоаналізу та плану 

роботи ліцею на 2022/2023 

навчальний рік. 

4. 5. Про затвердження плану 

методичної роботи  на 

2022/2023 н.р. 

5. 6. Про оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів 5-их класів у 

2022/2023 навчальному 

році. 

6. 7. Про організацію 

інклюзивного навчання з 

учнями ліцею у 2022/2023 

навчальному році. 

7. 8.  Про навчальну практику 

та екскурсії. 

8. 9. Про затвердження 

навчальних модулів з 

фізичного виховання  на 

2021/2022 н.р. 

ІІ засідання 

1. Про моніторинг 

викладання та рівня 

навчальних досягнень 

учнів в 2-11 класах з 

української мови і 

літератури. 

2. Про виховання дітей та 

учнівської молоді в умовах 

нових стандартів освіти. 

3. Про булінг в освітньому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Наказ 

Протокол 

 

 

 

 



середовищі, чинники його 

виникнення та існування, 

способи запобігання в 

класних колективах.  

4. Про наступність 

початкової та основної 

школи. (Про підсумки 

класно-узагальнюючого 

контролю у 5-их класах).  

5. Про впровадження 

реформи системи 

харчування в закладі.  

6. Про використання 

лабораторного 

обладнання, наочності, 

мультимедійного 

обладнання, комп’ютерної 

техніки та програм на 

уроках та позаурочний час. 

(звіт вчителів) 

7. Про хід виконання 

рішень педради №_ від 

________ 

ІІІ засідання 

1. Про виконання плану 

роботи ліцею за І семестр 

2022/2023 н.р.  

 2. Про підсумки 

моніторингу якості освіти 

за І семестр 2022/2023 н.р.  

3. Про стан відвідування 

навчальних занять в І 

семестрі.  

4. Про вибір предмета на 

державну підсумкову 

атестацію у 9-их класах. 

5. Про застосування 

педагогічних технологій 

роботи з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами з метою 

активізації пізнавальної 

діяльності та формування 

навичок психосоціальної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Наказ 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



адаптації учнів. 

6. Про план підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників на 2022 рік. 

  

ІV засідання  

1. Про моніторинг 

викладання і рівень 

навчальних досягнень з 

географії  учнів 6-11 

класів. 

2. Роль учнівського 

самоврядування в 

Новоселицькому ліцеї №3 

як реальної виховної сили 

в умовах демократизації 

школи. 

3. Національно-

патріотичне виховання 

вихованців дошкільного 

підрозділу Строїнецького 

НВК – філії засобами 

української народної гри. 

4. Про вплив оцінки на 

емоційний стан учнів. 

5. Про хід виконання 

рішень педради №_ від 

_________ 

 

V засідання 

1. Про атестацію 

педагогічних працівників  

2. Про моніторинг 

викладання і рівень 

навчальних досягнень з 

фізичної культури  учнів 

2-11 класів. 

3. Про підготовку завдань 

для проведення  ДПА 

учнів 4 та 9 класів у 

2022/2023 навчальному 

році. 

4. Про соціальний захист 

дітей та дітей пільгових 

категорій.  

 

 

 

             

лютий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 



 

VІ засідання 

1. Про закінчення 

навчального року в 1-4, 5-

8, 10, 9,11 класах. 

2. Аналіз виконання 

навчальних програм і 

планів за 2022/2023 н. р. 

3. Про затвердження 

списку претендентів на 

нагородження золотими та 

срібними медалями та 

нагородження 

Похвальними листами 

учнів. 

4. Про переведення учнів 

1-10 класів. 

VІІ засідання 

1.Про випуск учнів 11 

класів. 

2. Про підсумки державної 

підсумкової атестації 

здобувачів освіти. 

3. Про нагородження 

випускників 11 класів 

медалями та Похвальними 

грамотами. 

 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

Наказ 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Наказ 

Протокол 

 

5.1.3. У закладі та філії здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності 

на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти 

1 

Проаналізувати виконання 

положення  про 

внутрішню систему 

забезпечення якості освіти 

травень 

                       

ЗДНВР 

 

Протокол  

2 Провести самооцінювання 

діяльності ліцею  
травень 

Адміністрація

Учасники 

освітнього 

процесу 

Звіт   

3. 
Провести опитування 

учнів, батьків, педагогів 
травень Адміністрація Анкети  

5.1.4. Керівництво закладу та філії планує та здійснює заходи щодо утримання в 



належному стані будівель, приміщень, обладнання 

1 
Проаналізувати  стан 

матеріально-технічної бази 
травень Адміністрація Протокол  

2 Розробити план зміцнення 

матеріально-технічної бази  
червень Адміністрація 

План, 

клопотання 

до 

засновника 

 

 

5.2.  Формування  відносин  довіри, прозорості, дотримання  етичних  

норм 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

5.2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного 

середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх 

батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру 

1 

Здійснювати реєстрацію 

звернень громадян у Книзі 

реєстрації звернень 

громадян відповідно до 

форми ведення та повноти 

запису  

постійно Секретар 
Журнал 

реєстрації 
 

2 

Організувати роботу зі 

зверненнями громадян 

відповідно до наступної 

системи:  

- дотримання термінів 

розгляду звернень, 

клопотань громадян 

(згідно із Законом)  

- забезпечення громадян 

правом прийняття 

особистої участі у розгляді 

звернень, скарг  

- забезпечення права 

громадян відповідно до 

ст.18 Закону  

- здійснювати надання 

відповідей відповідно до 

чинного законодавства  

- визначати причину 

повторних звернень, 

упродовж 

2022/2023 н.р. 
Адміністрація 

Журнал 

реєстрації 
 



усувати недоліки у разі їх 

виявлення терміново 

- здійснювати розгляд 

питання про роботу із 

зверненнями громадян на 

нарадах  

3 
Оформити звіт про 

звернення громадян за 

календарний рік 

грудень Секретар  Звіт   

5.2.2.  Заклад  освіти  оприлюднює  інформацію про 

свою діяльність на відкритих  загальнодоступних ресурсах 

1 

Своєчасно оновлювати 

змістовне наповнення 

сайту відповідно до ст.30 

Закону України «Про 

освіту» та шкільної 

сторінки в мережі фейсбук 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

ЗДНВР 

ЗДНВР 

Педагог-

організатор 

Сайт 

фейсбук 
 

 

5.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

5.3.1. Керівник  закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих 

педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої 

програми 

1 
Виставити оголошення 

про наявність/ відсутність 

вакансій (за потреби) 

упродовж 

2022/2023 н.р. 
Адміністрація Сайт    

2 

Налагодити контакти з 

педагогічними закладами 

вищої освіти. 

Співпраця з Малою 

Буковинською Академією 

Наук 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

ЗДНВР 

 
  

3 
Сформувати кадровий 

склад відповідно до 

специфіки закладу 

                     

серпень-

вересень 

Адміністрація Список   

4 Погодити тарифікацію 

педагогічних працівників з 

                     

серпень-
Адміністрація 

Наказ, 

тарифіка 
 



відділом освіти вересень ційний 

список 

5 
Подати статистичні звіти 

83-РВК, 77-РВК, 

узгодивши його  з ЗНЗ-1 

вересень-

жовтень 
Адміністрація 

Статистич

ні звіти 
 

6 
Сформувати та 

оприлюднити списки 

педагогічних працівників 

вересень-

жовтень 
 Списки  

7 
Забезпечити систематичну 

роботу щодо ведення 

особових справ працівників 

упродовж 

2022/2023 н.р. 
Секретар  

Особові 

справи 
 

8 

Скласти розклад уроків 

відповідно до навчального 

плану, занять, 

факультативів, гуртків та 

погодити з ПК  

до 01.09.2022 

                          

ЗДНВР 

 

Розклад  

9 

Організувати і 

здійснювати роботу щодо 

проведення атестації 

педагогічних кадрів 

з 01.09.2022 ЗДНВР   

10 
Переглянути Правила 

внутрішнього трудового 

розпорядку ліцею 
серпень Адміністрація Правила  

5.3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального та 

морального заохочення мотивує  педагогічних працівників до підвищення якості 

освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення  інноваційної освітньої діяльності 

1 

Розробити власні  систему 

та критерії  стимулювання 

професійної діяльності 

педагогічних працівників 

вересень Адміністрація 

Протокол 

зборів 

трудового 

колективу, 

колективни

й договір 

 

5.3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації                 

педагогічних працівників 

1 
Скласти перспективний 

план курсової підготовки  
листопад, 

грудень 
ЗДНВР План   

2 

Затвердити рішенням 

педагогічної ради 

орієнтовний план курсової 

підготовки 

грудень 
Педагогічна 

рада 
Протокол   



3 

Надати консультаційну 

допомогу педпрацівникам 

у проходженні підвищення 

кваліфікації шляхом 

самоосвітньої діяльності 

(онлайн-платформи тощо) 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

ЗДНВР 

ЗДВР 

Педагог-

організатор 

  

 

5.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, 

прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці 

учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою 

громадою 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

5.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків 

учасників освітнього процесу 

1 

Дотримуватися норм 

Закону України «Про 

освіту» (ст.53-55) 

 

постійно  

Учасники 

освітнього 

процесу 

Статут, 

освітня 

програма, 

Правила 

поведінки 

учасників 

освітнього 

процесу, 

Правила 

внутрішньо

го 

розпорядку 

 

2 

Забезпечити виконання 

основних положень закону 

України «Про захист 

персональних даних»  

постійно Адміністрація   

3 

Проводити бесіди з 

працівниками ліцею щодо 

протидії та подолання 

корупції  

постійно Директор   

5.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням 

пропозицій учасників освітнього процессу 

1 
Залучати учасників 

освітнього процесу до 

прийняття колегіальних 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Протоколи 

педрад, 

нарад, 

 



рішень Ради 

школи, 

самовряду-

вання 

2 

Проводити прийом 

громадян, координувати 

роботу закладу освіти з 

урахуванням пропозицій 

упродовж 

2022/2023 н.р.   
Адміністрація 

Журнали 

реєстрації 
 

5.4.3. Керівництво закладу та філії створює умови для розвитку          

громадського самоврядування 

1 

Забезпечувати якісне 

функціонування різних 

форм громадського 

самоврядування 

(батьківська рада, 

учнівське самоврядування) 

упродовж 

2022/2023 

н.р. 

        

Директор 

ЗДВР 

 

Статут 

закладу 
 

5.4.4. Керівництво закладу та філії сприяє виявленню громадської активності та 

ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади 

1 Підтримувати ініціативи 

громадських організацій 

упродовж 

2022/2023 н.р. Адміністрація 

Накази, 

річний 

план 

роботи 

 

2 Долучатися до участі  у 

заходах громади 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Річний 

звіт про 

діяльність 

закладу 

освіти 

 

5.4.5. Режим роботи закладу, філії та розклад занять враховують вікові 

особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам 

1 

При складанні розкладу 

занять: 

- дотримуватися 

безумовного виконання 

освітньої програми  

закладу освіти 

- ураховувати 

оптимальне 

співвідношення 

навчального навантаження 

протягом тижня, динаміку 

розумової працездатності 

упродовж 

2022/2023 н.р. 
ЗДНВР 

 

Розклад 

занять 
 



- дотримуватися 

оптимального 

використання робочого 

часу педагогічних 

працівників 

- ефективно 

використовувати ресурси 

матеріально-технічної бази 

5.4.6.  У  закладі  освіти створюються умови для реалізації  індивідуальних 

освітніх траєкторій здобувачів освіти 

1 

Створити умови для 

реалізації  індивідуальних 

освітніх траєкторій 

здобувачів освіти (за 

потреби) 

упродовж 

2022/2023 н.р. 
ЗДНВР 

 

Індивідуа

льний 

план 
 

 

5.5. Формування та забезпечення реалізації політики 

академічної доброчесності 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

  

Відповідаль

ний 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

5.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності 

1 

Неухильно виконувати 

Положення про 

академічну доброчесність  

всіма учасниками 

освітнього процессу 

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Положення 

про 

академічну 

доброчесні

сть 

 

5.5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього 

процесу негативного ставлення до корупції 

1 
Опрацювати Закон 

України «Про запобігання 

корупції»  

жовтень 

 

Учасники 

освітнього 

процесу 

  

2 

Приводити освітні та 

інформаційні заходи, що 

спрямовані на формування 

негативного ставлення до 

корупції  

упродовж 

2022/2023 н.р. 

Адміністрація 

 

 

             

Сайт 

закладу 

 

 

 

 


