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АНАЛІЗ РОБОТИ ЛІЦЕЮ 

ЗА МИНУЛИЙ 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ 

НА НОВИЙ 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

У 2015/2016 навчальному році робота ліцею була спрямована на  

забезпечення якісної реалізації основних завдань державної політики в системі 

освіти  відповідно до чинного законодавства України.  

Ліцей здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-

виховний процес відбувався в одну зміну. Мова навчання – українська. 

 

Стан і розвиток освітньої мережі 

Таблиця 1 
 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

І ступінь (1-4 кл.) 255 256 260 277 280 

ІІ ступінь  

(5-9 кл.) 

383 341 329 332 322 

ІІІ ступінь  

(10-11 класи) 

 

111 

135 125 90 80 

Всього учнів: 749 732 714 699 682 

Кількість класів 32 31 30 29 29 

Середня 

наповнюваність 
23,4 23,6        23,8 24,1 23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з таблиці 1, контингент учнів і кількість класів зменшилися в 

порівнянні з попереднім роком на 2,5%,  що зумовило зменшення і 

наповнюваності класів. 

 

Таблиця 2 

Моніторинг руху учнів 

  
Навчальний 

рік 

Зараховано 

до 1-го 

класу 

Випущено 

з 9-го класу 

Зараховано 

до 10-го 

класу 

Прибуло 

за рік 

Вибуло 

за рік 

2011/2012 70 96 56 8 9 

2012/2013 58 79 81 13 10 

2013/2014 65 78 48 5 12 

2014/2015 76 80 40 13 14 

2015/2016 78 62 44 10 6 

                           



Таблиця 3 

Організація індивідуального навчання 

 
Навчальний 

рік 

2011-2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

К-сть учнів 3 4 5 3 5 

 

У 2015/2016 навчальному році за індивідуальною формою навчалися 5 

учнів,   які не могли відвідувати заняття за станом здоров`я: Пилипенко Ілля 

Сергійович – 2-Б кл., Алєксєєва Дар’я Сергіївна – 3-В кл., Алексєєнко Артем 

Дмирович – 4-Б кл., Великобрат Руслан Олександрович – 6-В кл., Луніна Дарія 

Андріївна – 8-А кл. 

Індивідуальне навчання здійснювалося за індивідуальними навчальними 

планами, складеними на основі типових навчальних планів, затверджених 

Міністерством освіти і науки відповідно до кількості предметів інваріантної 

частини навчального плану. На підставі цих планів учителі розробляли 

індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг 

матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і 

затверджений директором ліцею. Всі учні атестовані і переведені до наступних 

класів. 

Робочий навчальний план на 2015/2016 навчальний рік  передбачав 

забезпечення базового рівня освіти з предметів інваріантної складової 

навчального плану, запровадження допрофільної та профільної освіти, а також 

спецкурсів, курсів за вибором, факультативів, індивідуальних занять.  

 Так, в 1-3-х класах було введено спецкурс  «Розвиток творчих здібностей», 

«Каліграфія (з елементами зв`язного мовлення». В 4 класах  було введено 

спецкурс з логіки, основ екології, години для індивідуальної роботи з української 

мови.  

 Робочий навчальний план 6-х та 8-х класів передбачав вивчення російської 

мови як базового компоненту, 7-х та 9-Б класів  - другої іноземної мови – 

французької.  Поглиблене вивчення математики було продовжено у 9-А класі. 

 

Таблиця 4 

Організація профільного навчання 
 

Навчальний 

рік 

Загальна кількість 

10-11 класів 
Профільні класи 

% охоплення 

класів учнів класів учнів 

2010/2011 5 122 3 77 63% 

2011/2012 4 111 4 111 100% 

2012/2013 5 135 5 135 100% 

2013/2014 5 125 5 125 100% 

2014/2015 4 90 4 90 100% 

2015/2016 4 81 4 81 100% 

 

Формування мережі профільних класів відбувалося з урахуванням інтересів 

і потреб учнів, а також можливостей закладу щодо методичного та кадрового 

забезпечення. Профільним навчанням охоплено 100% учнів старшої школи. 

 

 

 



Таблиця 5   

 
Профіль 2011-2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Правовий V     

Математичний V     

Спортивний V V    

Природничий      

Філологічний  V V V V 

Універсальний      

Економічний V V V V V 

Технологічний  V V   

Іноземної 

філології 

  V V  

 

У 2015/2016 навчальному році  були організовані такі профільні класи:  

- 10-А, 11-А  класи – економічний профіль; 

- 10-Б клас, 11-Б класи – філологічний профіль. 

        Згідно робочого навчального плану на новий навчальний рік новостворені 

10-ті класи працюватимуть за економічним та української філології профілями. 

Це дасть змогу і у 2016/2017 навчальному році охопити профільним навчання 

100% учнів старшої школи і задовольнити потреби щодо освіти обдарованих 

учнів, схильних до вивчення певних дисциплін.  

 

Виконання ст. 53 Конституції України, 

ст. 35 Закону України «Про освіту»,  

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» 

         На виконання статті 53 Конституції України, статті 35 Закону України 

«Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 

Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і 

підлітків шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням 

дітей шкільного  віку (6-18 років),  які проживають у мікрорайоні закладу. З 

метою проведення обліку дітей вулиці обслуговування закріплені за вчителями, 

збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей 

шкільного віку, складаються звіти.  

                                                                                                                    Таблиця 6 

 
Навчальний 

рік 

Всього 

дітей  

шкільного 

віку у мік-

рорайоні 

Всього 

навчаю

ться 

У 

ліцеї 

Заочні 

класи 

Інші 

школи 

ПТУ, 

вузи І-ІІ 

акредит

ації 

Не 

прийш

ли до 1 

класу 

Інвалі

ди 

2010/2011 818 808 710 17 49 30 10 2 

2011/2012 786 770 682 8 48 32 13 3 

2012/2013 758 734 654 6 41 33 22 2 

2013/2014 758 726 634 11 39 42 28 3 

2014/2015 745 743 616 12 33 49 30 3 

2015/2016 710 689 582 4 47 41 20 1 

        



       Продовжує зменшуватися загальна кількість дітей  на території 

обслуговування, зменшується і  мережа ліцею. Проблемою залишається й те, що 

не всі діти шестилітнього віку починають навчання у 1 класі, в минулому році 

таких було 20 чол. 1 учениця (Тищенко Анна) не навчалися за станом здоров`я.   

        На постійному контролі питання працевлаштування випускників 11-х 

класів і продовження навчання випускників 9-х класів. 

Таблиця 7 

 

Клас Випущено 10 клас ПТНЗ 

ВНЗ 

I-II рівня 

акредитації 

ВНЗ 

III-IVрівня 

акредитації 

працюють 

9 клас 62 49 2 11 - - 

11 клас 36 - 3 4 27 2 

 

Таблиця 8 

 

Отримання базової середньої освіти випускниками 9-х класів 

№ 

з/п 

Навчальний 

рік 

Усього 

випуск 

ників 

Кількість випускників 9-х класів, які 

продовжують 

навчання 

в ЗНЗ 

в інших 

школах, 

ліцеях 

професій- 

них навч. 

закладах 

коледжах 
техні- 

кумах 

1 2010/2011 75 55 5 2 8 5 

2 2011/2012 96 70 8 8 7 3 

3 2012/2013 79 48 7 11 8 5 

4 2013/2014 58 39 5 6 8 5 

5 2014/2015 80 43 5 10 17 5 

Важливим аспектом роботи щодо охоплення навчанням та вихованням 

дітей є організація контролю за  відвідуванням учнями ліцею  навчальних 

занять. Щоденно класні керівники інформували адміністрацію про присутність 

учнів класу на уроках, причини пропусків занять, вели облік підтверджуючих 

документів. Питання відвідування учнями занять систематично заслуховувалося 

на оперативних нарадах, нарадах при директору, нарадах класних керівників, 

Раді профілактики правопорушень.  

                                                            Таблиця 9 

Відвідування 

за І семестр  

2015/2016 

 навчального року, 

% 

Відвідування 

за ІІ семестр 

 2015/2016 

 навчального року, 

% 

Відвідування 

за    

2014/2015 

 навчального року, 

% 

Відвідування 

за  

 2015/2016 

 навчального року, 

% 

85,8 91 87,1 88,4 

 

Зі звітів класних керівників  щодо відвідування занять  учнями ліцею та 

перевірки обліку відвідування у журналах  випливає що найвищий відсоток 

відвідування у  2015/2016 навчальному  році у 3-В класі, 96.3% (класний 

керівник Осауленко І.В.), найнижчий – у 11-Б  класі, 81.2 % (класний керівник  

Тібор Н.М.)  

  На високому рівні роботу щодо попередження пропусків занять проводять 

класні керівники  Пономаренко Л.О., (2-А клас), Олійник З.М. (2-Б 

клас),Ткаченко В.В (2-В клас), Василець Н.Л. (3-А клас), Мельник В.В. (3-Б 

клас), Осауленко І.В. (3-В клас), Макаренко Л.В. (4-Б клас),  Козаренко С.М. (6-В 

клас), Бабенко Л.А. (10-А клас). 

Діаграма  6 



Аналіз відвідування учнями занять виявив тенденцію зменшення кількості 

пропущених уроків протягом навчального року. 

Також  спостерігається  динаміка підвищення відсотка відвідування  у 

порівнянні з минулим навчальним роком. 

Однак  залишається ще великий відсоток пропусків за записками батьків, 

що не є поважною причиною. Тому необхідно активізувати індивідуальну роботу 

з учнями щодо виховання відповідальності за виконання обов`язків для учнів,  

інформувати батьків про пропуски занять їх дітьми, залучати до виховної роботи  

учнівське самоврядування, працівників правоохоронних органів. У новому 

навчальному році питання контролю за відвідуванням учнями навчальних 

занять залишається пріоритетним. 

 

Кадрове забезпечення 

 У 2015/2016 навчальному році в ліцеї працювало 50 педагогічних 

працівників, в тому числі директор, 4 заступники, педагог-організатор, 

практичний психолог, 1,5 ставки бібліотекарі, 31 особа обслуговуючого 

персоналу. 96,2% вчителів мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра, 2 

педагога – середню спеціальну.  

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами, крім учителя 

музики на 0,75 ставки.  

Педагогічні працівники мають: 

а) кваліфікаційні категорії: 

 спеціаліст         – 3 – 6% 

 спеціаліст ІІ кат.        – 1 –  2% 

 спеціаліст І кат.        – 12 – 24%  

 спеціаліст вищої категорії      –  34 – 68% 

б) педагогічні звання: 

 «Старший вчитель»        - 17 

 «Вчитель-методист»                    - 3 (Грєхова В.І., Бабічева Н.В.,  Вовк В.Ф.) 

 «Заслужений вчитель України»  - 1   (Бабічева Н.В.) 

 значок «Відмінник освіти»   - 2   (Грєхова В.І., Губська Т.В.) 

 значок «Слобожанська слава»  - 1   (Грєхова В.І.) 

 

Результати навчального року 
 У 2015/2016 навчальному році навчально-виховний процес було 

спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини 

як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати 

знання в життєвих і нестандартних ситуаціях. 

        За підсумками 2015/2016 навчального року із 698 учнів 1-11 класів: 

 80 учнів 1-х класів оцінені вербально; 

 606 учнів 2-11 класів атестовані; 

 650 учнів переведено до наступних класів; 

 36 учнів випущено з 11 класів; 

 67 учнів  нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у 

навчанні»; 

 17 учнів нагороджені Похвальною грамотою «За особливі успіхи у  

      вивченні окремих предметів».                                                                                                                   



                                                            Таблиця №10 

Результати навчальної діяльності учнів  ліцею                   

за  2015/2016 навчальний рік 

Клас Кільк

ість 

учнів 

Мають за рік Якість знань 

В % Д % С % П % 2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

1-А 27            

1-Б 27            

1-В 26            

2-А 24 5 20,8 14 58,4 5 20,8 - -   79,2 

2-Б 26 4 15,4 12 46,2 10 38,4 - -   61,6 

2-В 26 5 19,2 15 57,7 6 23,1 - -   76,9 

3-А 22 8 36,4 11 50,0 3 13,6 - -  86,3 86,4 

3-Б 23 2 8,8 7 30,4 14 60,8 - -  37,8 39,1 

3-В 20 5 25,0 8 40,0 7 35,0 - -  69,6 65,0 

4-А 31 6 19,4 9 29,0 16 51,6 - - 65,0 64,6 48,4 

4-Б 30 6 20,0 12 40,0 12 40,0 - - 70,0 66,7 60,0 

Всього 280 41 20,3 88 43,6 73 36,1 - - 67,5 65,0 64,6 

5-А 25 4 16,0 8 32,0 13 52,0 - - 56,0 52,0 48,0 

5-Б 25 3 12,0 10 40,0 11 44,0 1 4,0 70,4 64,0 52,0 

5-В 28 2 7,1 7 25,0 18 64,3 1 3,6 66,7 54,2 32,1 

6-А 20 0 0 6 30,0 14 70,0 - - 42,9 48,0 30,0 

6-Б 25 6 24,0 7 28,0 12 48,0 - - 66,7 44,0 52,0 

6-В 23 2 8,8 11 48,2 9 38,7 1 4,3 86,4 65,2 56,5 

7-А 20 1 5,0 7 35,0 10 50,0 2 10,0 57,0 57,2 40,0 

7-Б 20 0 0 8 40,0 11 55,0 1 5,0 54,5 50,0 40,0 

7-В 23 2 8,7 11 48,0 10 43,5 - - 75,8 65,0 56,5 

8-А 28 2 6,9 14 48,2 13 44,8 - - 57,0 57,1 55,2 

8-Б 25 1 4,3 8 34,8 13 56,5 1 4,3 41,8 39,3 39,1 

9-А 25 2 8,0 11 44,0 11 44,0 1 4,0 50,0 48,0 52,0 

9-Б 17 0 0 6 35,3 11 64,7 - - 45,0 33,0 35,3 

9-В 20 2 10,0 6 30,0 9 45,0 3 15,0 32,1 41,0 40,0 

Всього: 323 27 8,4 120 37,2 165 51,1 11 3,3 57,3 51,3 45,5 

10-А 22 3 14,0 15 68,0 4 18,0 - -   82,0 

10-Б 23 0 0 8 34,8 15 65,2 - -   34,8 

11-А 19 0 0 10 52,6 9 47,4 - -  52,6 52,6 

11-Б 17 0 0 2 11,8 15 88,2 - -  11,8 11,8 

Всього: 81 3 3,7 35 43,2 43 53,1 - -   46,9 

Всього 

по  

1-11-х 

кл: 

686 71 10,8 243 41,3 281 46,8 11 1,1 57,3 32,2 52,3 

 

Аналізуючи звіт про результати навчальних досягнень учнів ліцею за          

2015 /2016 навчальний   рік, можемо сказати, що з 606 проатестованих  учнів 

ліцею,  а це учні  2-11-х  класів: 

 71 учень (10,8 %) – учні, які мають високий рівень знань з усіх предметів; 

 243 учні (41,3 %) – учні, які мають достатній рівень знань з усіх предметів; 



 281 учень   (46,8 %) – учні, які мають середній рівень знань з предметів; 

 11 учнів (1,1 %) – учні, які мають початковий рівень знань з предметів. 

Якість знань учнів ліцею складає 52,1 % (показник минулого        

навчального року – 50,8 %).  

Найвищий показник  якості знань мають:  

 3-А клас (класний  керівник  Василець Н.Л. )         – 86,4 % 

 10-А клас ( класний керівник Бабенко Л.А.)           – 82,0 % 

 2-А клас (класний  керівник Пономаренко Л.О.)    – 79,2 % 

 2-В  клас (класний  керівник  Ткаченко В.В.)          – 76,9 % 

 6-В клас ( класний керівник Козаренко С.М.)         – 56,5 % 

Найнижчу якість знань має  11 – Б клас -  11,8 %           

Найвищий відсоток учнів, які навчаються на середньому рівні мають         

такі класи: 

 11-Б клас (класний  керівник  Тібор Н.М.)   – 88,2 % 

 10-Б клас  (класний керівник Коляда Т.В.)                – 65,2 % 

 9-Б клас (класний керівник Забара О.Б.)                   –  64,7 % 

   Найвищий відсоток учнів, які навчалися на початковому рівні , має   

9-В клас (класний керівник Ліференко Л.І.) – 15,0 %. 

 

                                                                                                         Таблиця 11 

Моніторинг 

 навченості учнів ліцею за 2015/2016 навчальний  рік 

 в порівнянні за три роки 

 

Показники 2013/2014 

навчальний 

рік 

 2014/2015 

навчальний 

рік 

2015/2016 

навчальний 

рік 

Відхилення 

якість знань  

(В, Д рівні) 
51, 6% 50,8 % 52,1 % підвищення 

 2-4 кл. 65,5% 61,8 % 64,6 % підвищення   

 5-9 кл. 45,3% 47,0 % 45,5 % зниження  

 10-11 кл. 44,0% 43,5 % 46,9 % підвищення 

середній рівень 

навченості  

45,8% 46,8 % 46,8 % відповідно  

 2-4 кл. 34,0% 38,2 % 36,1 % зниження 

 5-9 кл. 49,2% 49,7 % 51,1 % підвищення 

 10-11 кл. 56,0% 56,5 % 53,1 % зниження 

початковий рівень 

навченості 

3,0% 1,8 % 1,1 % зниження  

 2-4 кл. 0,5% 0 % 0 % зниження 

 5-9 кл. 5,6% 3,3 % 3,3 % відповідно 

 10-11 кл. 0% 0 % 0 %  
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Аналізуючи таблицю «Моніторинг навченості учнів ліцею за 2015/2016 

навчальний  рік » бачимо, що:  

 В цілому порівняно з попередніми роками  спостерігається тенденція 

підвищення  показника якості знань учнів 2 -11 класів 

 порівняно з попереднім роком спостерігається відповідність   відсотка 

учнів, які навчаються на середньому рівні 

 відрадно, що знижується кількість учнів, які засвоїли знання на 

початковому рівні. 

 

Моніторинг результатів навчальних досягнень учнів ліцею  

з базових дисциплін 

 

Предмети Середній бал  

з предмета 

Найкращий 

результат 

Проблемний 

результат 

3-4 класи 5-11 класи 
Українська мова 8,2 7,4 3-А – 9,1 

6-В – 8,8 

 

10-А – 8,8 

 

11 – Б -5,1 

 

Українська література 9,6 8,2 3 –А– 10,1  

10 – А – 9,2 

5 - Б – 9,1 

11-Б – 5,4 

Іноземна мова (англійська ) 7,7 7,3 3 -А -9,1 

 

 

10- А -8,6 

11-А – 8,3 

11-Б -5,1 

Іноземна мова (французька) 

  

- 6,6 7 – В- 6,9 7-Б – 6,2 

Зарубіжна  література - 8,1 10-А – 9,7 

11 – А- 9,4 

11 –Б- 6,3 

 

Художня культура 

 

- 8,8 11 – А – 10,3 

10-А – 10,2 

 



Історія України 

 

- 7,4  

10 – А -8,3     

5- А – 8,2  

5- Б – 8,2 

11-Б -5,3 

Всесвітня історія - 7,2 10-А -8,3 

 

8-Б-6,7 

11-Б-6,3 

Людина і світ 

 

 8,5  

11 – А -9,6 
 

Правознавство 

 

- 7,7 10 –А – 9,6 9 –Б -6,6 

Математика 7,4 7,3 

 

3– А -9,3 

5-Б – 7,2 

6 – В- 8,9 

6-А- 6,7 

 

Алгебра - 6,9  10 –А – 8,0 

7 – В-7,4 

11 – Б -5,1 

 

Геометрія - 6,8    10 –А – 7,8 

11 – А - 7,8 

11 – Б – 5,1 

9 – В -6,0 

  

Фізика - 7,3 10 –А-8,7 

7 – В-8,2 

11 – Б- 6,6 

 

 

Астрономія 

 

- 8,5 11-А – 9,3 11 – Б -6,5 

Інформатика 

 

- 8,8 10-А – 10,5 

11-А – 10,7 

 

Хімія - 7,9 11-А – 10,0 

 

10–Б – 6,6 

11–Б – 66 

 

Біологія - 7,9 10 – А – 9,2 

11 – А -8,9 

 

11 –Б – 6,1 

Екологія 

 

- 8,3 11 –А -9,0  

Географія - 8,3 10 –А -9,6 

 

 

Харківщинознавство 

 

- 8,4 8 –А  - 8,8  

Природознавство 8,9 8,4 2-А – 9,7 

5 – Б – 8,9 

 

Основи здоров`я    10,3 9  -А – 11,0 

 

 

Фізична культура  10,0 6– В – 11,5 

6-Б -11,6 
 

Захист Вітчизни  10,7 10 – А– 10,9 

 

 

Трудове навчання, 

Технології 

10,6 10,3 3-А-11,3 

6-Б -10,8 

 

Образотворче мистецтво  10,3 5–Б -10,8 

7 – А -10,8 

 

    

 

 



Аналізуючи таблицю «Моніторинг результатів навчальних досягнень учнів 

ліцею з базових дисциплін» можна визначити: 

Результати високих досягнень учнів 2 - 11 класів з базових дисциплін:  

І місце – 10-А клас (класний  керівник  Бабенко Л.А.)   – 14 предметів; 

ІІ місце –  11-А клас ( класний керівник Дьяченко В.А.)  – 10 предметів; 

ІІІ – місце – 3-А клас (класний  керівник Василець Н.Л)   –  5 предметів. 

Найгірші результати досягнень серед учнів 2-11 класів з базових 

дисциплін має 11-Б клас  (класний  керівник Тібор Н.М.) – найнижчі 

показники з  11 предметів. 

    

Моніторинг рівневої успішності учнів з основних предметів 
Українська мова 

 

ПІБ вчителя Класи К-ть учнів Кількість балів по рівнях 

ВР ДР СР ПР 

Варич Валентина 

Михайлівна 

 

7-А, Б 

11-і 

92 2 

(2,2 %) 

32 

(34,8 %) 

58 

(63,0 %) 

0 

Губська Тетяна 

Володимирівна 

 

8-А 

9-ті 

91 13 

(14,3 %) 

39 

(42,8 %) 

37 

(40,7 %) 

2 

(2,2 %) 

Козаренко Світлана 

Миколаївна 

 

6-ті 

7-В 

90 12 

(13,3 %) 

41 

(45,6 %) 

37 

(41,1 %) 

0 

Коляда Тетяна 

Володимирівна 

 

10-і 

8-Б 

 

68 7 

(10,3  %) 

42 

(61,8 %) 

18 

(26,4 %) 

1 

(1,5 %) 

Романенко Яна 

Віталіївна 

 

5-і 75 10 

(13,3 %) 

43 

(57,3 %) 

22 

(29,4 %) 

0 

 

 

Фізика, географія, економіка 

 

ПІБ вчителя Класи К-ть 

учнів 

Кількість балів по рівнях 

ВР ДР СР ПР 

Токар Сергій 

Георгієвич 

фізика 

7-11 258 44 

(17,1 %) 

119 

(46,1 %) 

95 

(36,8 %) 

0 

 

Вовк Володимир 

Федорович 

географія 

10,11 -ті 

 

81 19 

(23,5 %) 

59 

(72,8 %) 

3 

(3,7 %) 

0 

 

Ковшун 

Наталія Валентинівна 

географія 

6-9 - ті 245 60 

(24,5%) 

98 

(40,0 %) 

87 

(35,5%) 

0 

 

Губська Таміла 

Валентинівна 

економіка 

10-А,11-

ті 

58 22 

(37,9 %) 

30 

(51,7 %) 

6 

(10,4 %) 

0 

 

 

 

 

 



 

Математика, алгебра 

ПІБ вчителя Класи К-ть 

учнів 

Кількість балів по рівнях 

ВР ДР СР ПР 

Цікало Тетяна 

Олексіївна 

 

8-і,7-Б 

 

72 5 

(6,9  %) 

30 

(41,7 %) 

35 

(48,6 %) 

2 

(2,8 %) 

Котенко Наталія 

Михайлівна 

 

7-А,В 

6-А,Б 

87 14 

(16,1 %) 

35 

(40,2 %) 

38 

(43,7 %) 

0 

 

Бабічева Ніна 

Василівна 

 

10-А,Б 45 5 

(  11,1%) 

27 

(60,0 %) 

13 

(28,9 %) 

0 

Кравцова Ріта 

Анатоліївна 

 

5- В 

9-і 

89 10 

(11,2 %) 

38 

(42,7 %) 

37 

(41,6 %) 

4 

(4,5  %) 

Фесенко Галина 

Віталіївна 

 

5-А,Б, 

11-і 

6-В 

107 13 

(12,2 %) 

50 

(46,7  %) 

44 

(41,1 %) 

0 

 

Іноземна мова (англійська) 

ПІБ вчителя Класи К-ть учнів Кількість балів по рівнях 

ВР ДР СР ПР 

Іванська Валентина 

Олексіївна 

 

5-і 

4-А,Б 

 

105 25 

(23,8 %) 

51 

(48,6 %) 

27 

(25,7 %) 

2 

(1,9 %) 

Корецька Людмила 

Василівна 

 

6-і.7-і 

1-А 

131 

(158) 

20 

(15,3 %) 

54 

(41,2 %) 

57 

(43,5 %) 

0 

Скрипніченко 

Наталія Іванівна 

 

8-і,9-і, 

2-і,3-і 

182 46 

(25,3 %) 

72 

(39,6 %) 

58 

(31,9 %) 

6 

(3,2 %) 

Шаповал Наталія 

Миколаївна 

 

10-і,11-і, 

4-А,Б 

1-Б,В 

142 

(196) 

23 

(17,9  %) 

31 

(21,8 %) 

88 

(60,3 %) 

0 

 

Аналізуючи таблицю «Моніторинг рівневої успішності учнів з основних 

предметів» можна сказати, що найкращий результат з навченості учнів з 

української мови та літератури має Коляда Т.В., низький  рівень  з навченості 

учнів має вчитель Варич В.М.  

Найкращий результат з циклу природничих дисциплін мають вчителі 

географії Вовк В.Ф., економіки Губська Т.В.  Найкращий результат з математики  

має  Бабічева Н.В. Найбільший  відсоток учнів початкового  рівня з предмета у   

Кравцової Р.А. 

З іноземної мови (англійської) проблемним виявився 11-б клас, вчитель 

Шаповал Н.М. 

 

 

 

 

 



 

Порівняльна діагностика результатів навчальної діяльності середньої 

та старшої школи  з основних предметів  

2014/2015   та  2015/2016 навчальних  років 

Українська мова 
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Середній бал з основних  предметів 
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          Просліджується позитивна динаміка з таких предметів: українська мова, 

українська література, математика, алгебра, геометрія, фізика, географія. 



 

 

 

Узагальнююча таблиця 

навченості учнів Валківського ліцею імені  Олександра Масельського з базових дисциплін   

за 2015/2016 навчальний  рік 
 № 

п\п 

 

                                                                 

                 Предмет 

 

 

 

Класи.               Класний                                        

                           керівник  

   Середній бал з усіх предметів    
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 2-А  Пономаренко Л.О. 8,4 10,

3 

8,4      8    9,7        11    9,3 

 2-Б  Олійник З.М. 7,6 9,5 7,7      7,7    8,9        10,

1 

   8,6 

 2-В  Ткаченко В.В. 8,2 10,

1 

7,7      8,5    8,9        10,

8 

   9,0 

 3-А   Василець Н.Л. 9,1 10,

4 

9,1      9,3    9,2        11,

3 

   9,8 

 3-Б   Мельник В.В. 8,1 8,1 6,6      7,7    8,6        10,

4 

   8,2 

 3-В  Осауленко І.В. 8,7 10,

0 

7,8      8,2    9,6        10,

9 

   9,2 

 4-А  Литвиненко С.П. 7,6 9,0 7,0      7,5    8,7        10,

8 

   8,5 

 4-Б Макаренко Л.Г 8,2 9,3 7,4      7,9    7,7        9,1    8,3 

Середній бал 8,2 9,6 7,7      8,1    8,9        10,

6 

   8,9 

 5-А  Іванська В.О. 7,7 8,8 7,5 8,6 8,2    6,9    8,4   9,3 10,9 9,9   10,5  10  8,9 

 5-Б  Фесенко Г.В. 7,6 9,1 7 8,8 8,2    7,2    8,9   8,8 10,5 9,8   10,6  10,8  8,9 

 5-В Романенко Я.В. 6,6 7,8 5,9 7,8 7,5    7    7,9   8,2 9,1 9,4   9,3  9,9  8,0 

 6-А  Дмитренко Н.М. 6,4 7,1 6,7 8 6,6    6,7  7,4 7    7,4 10 11,2   10  10  8,0 

 6-Б  Губська Т.В. 7,8 7 7,2 8,4 7,8    7,7  8 8,1    8 10,3 11,6   10,8  10,7  8,6 

 6-В Козаренко С.М.  7,4 8,4 7,8 8,6 8    8,9  8,4 8,2    8,5 10,7 11,5   10,6  10,6  8,8 

 7-А  Котенко Н.М 6,4 6,9 6,9 
6,6 

7,4 6,8 7   6,8 6,8 7,3 7,3  7,8 8,2 8,9 9,4 9,2   8,9  10,8 7,8 7,7 



 

 

 

 
 7-Б Золотуха Л.І. 6,2 7 6,3 

6,3 

7,2 6,5 6,8   6,4 6,9 7,9 7,8  7,8 7,6 8 11 10   10  9,9 9,1 7,3 

 7-В Корецька Л.В. 7 8,2 7,6 
6,9 

8,2 7,8 7,9   7,4 7,2 8,3 8,1  8,2 8,4 8,8 10,7 9,4   9,7  9,8 9 8,4 

 8-А  Цікало Т.О. 7,7 7,9 7,6 7,8 6,7 6,9   7,1 7,1 8 7,7  7,5 7,3  9,7 10,8  8,8 10,4   9,8 8,2 

 8-Б Скрипніченко Н.І. 6,7 7,6 7 8 6,8 6,7   6,6 6,8 8,2 7,7  7,3 7,1  10,4 10,6  8,6 10,5   9,5 8 

 9-А. Кравцова Р.А. 7,4 7,3 6,7 7,8 7,2 7,2 7  7 7 7,7 7,8  6,9 7,3 8,5 11 10.2  8,1 10,5 8,6   8 

 9-Б  Забара О.Б. 6,9 7,2 6,3 

6,6 

7,5 6,9 7,2 6,7  6.6 6,1 8,2 7,5  7,6 6,7 7.6 10.5 9.6  8.7 9,8 8,1   7,5 

 9-В Ліференко Л.І. 6,8 6,9 6,2 7,5 7,1 7,1 7  6,8 6 7,7 7,7  6,5 6,8 7,9 10,1 9,6  7,7 8,9 7,5   7,4 

Середній бал 7,0 7,7 6,9 

6,6 

8 7,3 7,1 6,9  7,4 

6,8 

6,7 7,9 7,7  7,5 7,7 8,3 10,3 9,6  8,4 10 8 10,3 9 8,1 

 10-А Бабенко Л.А. 8,8 9,2 8,6 10 8,3 8,3 9 9,3 8 7,8 9,2 9,6  8,7 8,8 10,5  10,1 10,9  10,5 10.2   9,3 

 10-Б Коляда Т.В. 6,5 7,3 6,6 8,2 7,3 7,2 7  6.4 6,3 7.2 8  6,5 6,6 8,2  9,7 10,5  10,2 9,3   7,8 

 11-А  Дьяченко В.А. 7,2 7,4 8,3 9,9 7,5 7,3 9,6 9,7 7,9 7,8 8,9 9,1  8 10 10,7  11 10,9  10,7 10,3  9,3 9,1 

 11-Б Тібор Н.М. 5,1 5,4 5,1 6,8 5,3 6,3 8,4 6,8 5,1 5,1 6,1   5,5 6,6 7,2  10,3 10,5  10,5 8,5  6,6 7,1 

Середній бал  6,9 7,3 7,2 8,7 7,1 7,2 8,5 8,6 6,9 6,8 7,9 8,9  7,1 8 9,2  10,3 10,7  10,5 9,6  8 8,3 

Загальний бал 7,4 8,2 7,3 8,4 7,4 7,2 7,7 8,6 7,8 

6,9 

6,8 7,9 8,3 8,4 7,3 7,9 8,8 10,3 10,0 10,7 8,4 10,2 8,8 10,3 8,5 8,4 
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Аналізуючи таблицю «Результати навченості учнів Валківського 

ліцею імені Олександра  Масельського з базових дисциплін  за  2015/2016  

навчальний    рік»,  ми можемо визначити:      

                                    

Рейтинг учнів 2 - 11 класів  

Валківського ліцею  імені Олександра  Масельського 

по навченості з базових навчальних дисциплін 

 

1 місце   3- А  клас  –   класний  керівник   Василець Н.Л. 

2–3  місце     2-А, 10-А  класи – класні керівники  Пономаренко Л. О. 

                      Бабенко Л.А.    

4 місце           3-В клас – класний керівник  Осауленко І.В.   

4  місце          4-В клас – класний керівник Керімова Л.В.  

5  місце          11-А клас – класний   керівник Дьяченко В.А.                                

6 місце           2-В клас – класний  керівник  Ткаченко В.В. 

7 - 8 місце      5-А, 5-Б класи – класні керівники Іванська В.О.,                       

                       Фесенко Г.В.   

9   місце         6-В клас – класний  керівник Козаренко С.М.                              

10–11  місце  2-Б, 6-Б  класи – класні  керівники Олійник З.М., Губська Т.В. 

12 місце         4-А клас – класний керівник Литвиненко С.П. 

13 місце         7-В клас – класний керівник Корецька Л.В. 

14 місце         4-Б клас – класний керівник Макаренко Л.Г. 

15–16 місце    3-Б, 8-А класи – класні керівники Мельник В.В.,  Цікало Т.О. 

17–20   місце 5-В,  6-А, 8-Б, 9-А класи – класні керівники  

                       Романенко Я.В., Дмитренко Н.М., Скрипніченко Н.І., 

                       Кравцова Р.А. 

21 місце         10-Б клас – класний керівник Коляда Т.В. 

22 місце         7-А клас – класний керівник Котенко Н.М. 

23 місце         9-Б клас – класний керівник Забара О.Б. 

24 місце         9-В клас – класний керівник  Ліференко Л.І. 

25 місце         7-Б клас – класний керівник Золотуха Л.І. 

26 місце         11-Б клас – класний керівник Тібор Н.М.                                                                                                    

 

Результати ДПА в 4-х класах у 2015/2016 навчальному році 

                                                                                                Таблиця 16 

№ 

з

№ 

з/п 

Назва 

предмета 

К-ть 

учнів 

в 4-х 

класах 

Складали 

ДПА 

Рівень навчальних досягнень 

Почат-

ковий 

Серед-

ній 

Достат-

ній 

Висо-

кий 

1

1 

Українська 

мова 

61 60 0 11 

18/3% 

25 

41,7% 

24 

40% 

2

2 

Літературне 

читання 

61 60 0 10 

16,6% 

20 

33,4% 

30 

50 % 

3

3. 

Математика 

 

61 60 0 15 

25% 

16 

26,7% 

29 

48,5% 
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Моніторинг ДПА з української мови в 4-х класах 

 
 

Моніторинг ДПА з літературного читання в 4-х класах 

 
 

Моніторинг ДПА з математики в 4-х класах 
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 41 учень 2 – 4-х  класів (20,3 %) за підсумками річного оцінювання 

мають бали високого рівня, 88 учнів мають достатній рівень знань (43,6 %). 

Якісний показник становить 63,9 %.  Залишається  проблемою  збереження 

відмінників у 5 класі. Так із 12 відмінників 4-х класів минулого року 9 учнів 

підтвердили високі бали в поточному навчальному році. Згубилися 

відмінники 5-А класу (класний керівник Іванська В.О.) Кравченко Валерія (з 

одного предмета (математика) має 9 балів, з 5-Б класу (класний керівник 

Фесенко Г.В.) Губський Назар (з 2 предметів), 5-В класу (класний керівник 

Романенко Я.В.) Сидоренко Ангеліна ( з 2 предметів). 14 учнів п’ятих класів 

мають з одного предмета бали середнього рівня та 11 учнів з 2-3 предметів. 

Відбулося зменшення п’ятикласників,  які мають оцінки високого і 

достатнього рівня. У 4-х класах їх було39 (52,7 %), а в 5-х – 34 учні (43,6 

%): 5-А клас – 12 учнів (48,0 %), 5-Б – 13 учнів (52%), 5-В – 9 учнів (32,1 

%). На відміну від попереднього року маємо учнів з початковим рівнем 

знань:  Цибулько Ігор (5 – Б клас, іноземна мова), Стурза Іван ( 5 – В клас, 

іноземна мова). 

   

                        Порівняння успішності  учнів  у 4 і 5 класах 

 

Навчальний 

рік клас 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

2014/2015 4-А 48,0% 32,0% 20,0% 

2015/2016 5-А 52,0% 32,0% 16,0% 

2014/2015 4-Б 36,0% 48,0 % 16,0 % 

2015/2016 5-Б 44,0 % 40,0  % 12,0 % 

2014/2015 4-В 45,8  % 41,7 0% 12,5 % 

2015/2016 5-В 64,3 % 25,0 % 7,1 % 
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Державна підсумкова атестація учнів 9 - х, 11 - х класів проводилася 

згідно Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі 

загальної середньої освіти. Учні 9-х класів проходили атестацію з 

української мови, математики та предмету за вибором закладу–  іноземної 

мови (англійської). 

Учні 11-х класів державну підсумкову атестацію з української мови, 

математики та історії України  поєднали із зовнішнім незалежним 

оцінюванням, а в ліцеї пройшли ДПА з  іноземної мови (англійської). 

 

Узагальнені результати атестації подані в таблицях 

№ 
Навчальний предмет 
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1 
Українська мова 

(диктант) 

62 1 1 20 24 16 7,5 

2 
Математика 

 

62 1 2 28 23 8 6,7 

3 
Іноземна мова 

(англійська) 

62 1 2 29 18 12 6,6 

Загальний середній бал       6,9 

 

№ 
Навчальний предмет 
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1 Українська мова  
36 0 3 12 12 9 7,3 

2 Історія України 
14 0 0 9 4 1 6,3 

3 Математика  
22 0 2 12 6 2 5,9 

4 
Іноземна мова 

(англійська) 

 

36 

 

0 

 

0 

 

21 

 

9 

 

6 
6,3 

Загальний середній бал       6,6 
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Порівняння загального середнього балу за ДПА за останні три роки 

 

0
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9 - ті 11 - ті

2013/2014

2014/2015

2015/2016

 
 

В учнів 9-х та 11-х класів спостерігається зниження  середнього балу за 

ДПА. Кидається в очі  кричуще  зниження результату  в 11-х класах. 

Очевидно поєднання ДПА  із зовнішнім незалежним оцінюванням 

висвітлило проблему підготовки випускників.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Кількість учнів, нагороджених медалями 

0

1

2

3

4

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Золота медаль

Срібна медаль

 

 

 У 2015/2016 навчальному році учнів, нагороджених золотою або 

срібною медалями не було.   
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Управлінська  діяльність 

   У 2015/2016 навчальному році  адміністрацією ліцею проведено: 

 6 перевірок ведення ділової документації; 

 здійснено перевірки стану викладання предметів: правознавство, 

людина і світ, Я у світі, музичне та образотворче мистецтво, 

трудове навчання, фізична культура; 

 перевірено наступність у навчанні учнів 5-х, 10-х класів, 

персональний контроль учителів, які атестуються; 

 щомісяця контролювалося відвідування ліцею учнями; 

 перевірялися питання виконання навчальних програм. 

 У 2015/2016 навчальному році  інваріантні та варіативні складові 

частини навчальних планів за змістом  виконано  повністю. 

 Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з 

дотриманням кількості годин, визначених  програмами навчальних 

предметів  на вивчення кожної теми (враховуючи ущільнення навчального 

матеріалу). Графік контрольних робіт, тематичного оцінювання з предметів 

виконано. Обов`язковий мінімум  практичних, лабораторних, контрольних 

робіт, уроків позакласного читання,  розвитку зв`язного мовлення виконано 

. 

Години, пропущені вчителями під час хвороби, перебування на 

курсовій перепідготовці, відпрацьовано методом  ущільнення та заміною 

уроків відповідного профілю. 

Частково не виконано навчальну програму з музики (6-7 класи)  в 

зв`язку  з відсутністю кадрів. 

Для забезпечення диференційованого підходу до учнів, здійснення 

індивідуального навчання, протягом навчального року проводились 

індивідуальні заняття з української мови.  З метою допрофільної підготовки, 

роботи з обдарованими учнями, організовано роботу факультативів з 

української мови, російської мови,  математики, хімії. 

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів 

ліцею з метою вивчення  рівня знань учнів. 

                                                                                             

Виховна робота 

 

   Виховна робота у Валківському ліцеї ім. О. Масельського у  2015/2016 

навчальному році була спрямована на реалізацію основних завдань виховної 

діяльності навчальних закладів, зумовлених пріоритетними напрямами 

реформування школи, які визначені законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Основними 

орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України», Державною цільовою соціальною програмою «Молодь 

України», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад  та іншими.  
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 Виховна робота 2015/2016 навчального року спланована відповідно 

до проблеми «Виховання патріотизму учнівської молоді як базової якості 

особистості» із наступними пріоритетними напрямками:  

 національно-патріотичне виховання; 

 духовність і морально-етичне виховання; 

 удосконалення системи роботи учнівського самоврядування; 

 профілактика злочинності і правопорушень; 

 удосконалення роботи з батьками; 

 організація туристично-краєзнавчої роботи; 

 посилення контролю над відвідуванням; 

 удосконалення роботи щодо соціального захисту дітей; 

 формування здорового способу життя, запобігання шкідливих звичок. 

Питання щодо організації виховної роботи в ліцеї розглядались на 

нарадах при директорові : 

 «Про організацію виховної роботи в ліцеї  у 2015/2016 навчальному 

році» (протокол № 2 від 07.09.2015.); 

 «Про стан роботи щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді » (протокол № 4 від 

29.10.2015.) 

 «Про підсумки роботи ліцею з профілактики правопорушень, 

злочинності, наркоманії, СНІДу» (протокол № 5 від 19.12.2015). 

 «Про стан роботи щодо соціального захисту дітей, роботи з учнями 

пільгового контингенту  » (протокол № 7 від 08.01.2016) 

  «Про стан відвідування учнями навчальних занять» (протокол № 9 

від 04.03. 2016) 

 «Про організацію літнього оздоровлення» (протокол № 11 від  

20.05.2016) 

 

Були видані накази:  

 «Про організацію навчально-виховного процесу у 2015/2016 

навчальному році» (№ 89 від 25.08.2015); 

  « Про організацію роботи з попередження правопорушень та 

злочинності серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності 

у 2015/2016 н.р» (№96 від 01.09.2014),   

 «Про створення Ради профілактики правопорушень на 2014/2015 н.р.»  

(№ 98 від 03.09.2015); 

 «Про організацію роботи з охорони дитинства та соціального захисту 

дітей у 2015/2016 навчальному році» (№101 від 04.09.2015); 

 «Про проведення І етапу Малих Олімпійських ігор у 2015/16 

навчальному році» (№144від 25.11.2015); 

 «Про проведення тижня правових знань у 2015/2016 н.р.» (№148 від 

27.11.2015); 

 «Про підсумки проведення тижня правових знань» (№ 152 від 

18.12.2015). 

  «Про проведення щорічної всеукраїнської  акції «За чисте довкілля» у 
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2016 році». (№ 52 від 31.03.2016); 

 «Про стан відвідування  занять учнями ліцею у  2015/2016 

навчальному році» (№ 80 від 30.05.2016); 

 «Про підсумки роботи Ради профілактики правопорушень у 2015/2016 

навчальному році» (№ 82 від 30.05.2016); 

 «Про  підсумки  роботи   з попередження правопорушень та 

злочинності серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності 

у 2015/2016 н.р» (№ 83 від 31.05.2016); 

 «Про підсумки роботи з охорони дитинства та соціального захисту 

дітей у 2015/2016 навчальному році» (№ 84 від 31.05.2016). 

Згідно з річним планом роботи у  2015/2016 навчальному році   

проведено МО класних керівників, на яких розглядались методичні 

рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 

2015/2016 навчальному році (протокол № 1 від 27.08.2015), основні 

напрямки, шляхи та засоби індивідуалізації виховного процесу  та 

принципи патріотичного виховання (протокол №2 від 06.11.2015), стратегія 

індивідуалізації роботи з учнями (протокол № 3 від 05.02.2016),  сучасні 

напрямки профілактики девіантної поведінки, методичні рекомендації щодо 

організації роботи з батьками (протокол № 4 від 22.04.2016). 

Були вироблені наступні рекомендації: 

 продовжити роботу у напрямку патріотичного виховання учнів; 

 активізувати роботу батьківських комітетів; 

 посилити співпрацю класних керівників зі шкільним психологом, з   

метою створення сприятливого мікроклімату в класних колективах і 

забезпечення індивідуалізації виховного процесу; 

 особливу увагу звернути на індивідуалізацію виховної роботи з 

учнями, які ростуть в несприятливих умовах, з метою пом’якшення 

недоліків сімейного виховання; 

 застосовувати інноваційні форми роботи з дітьми девіантної 

поведінки; 

 використовувати індивідуальні форми роботи з батьками з метою 

встановлення міцного контакту між батьками та вчителем. 

     У зв’язку з реорганізацією ліцею в опорний заклад у новому 

навчальному році доцільно спрямувати роботу ШМО класних керівників на 

вивчення проблеми «Організація виховної роботи в умовах діяльності 

опорного закладу». 

 

Робота учнівського самоврядування 

 Протягом  2015/2016 навчального року  відповідно до плану роботи 

сенату «Старшокласник» були проведені такі заходи:  

 Заняття з лідерами учнівського самоврядування «Я та інші» (28.09.- 

30.10.2015),  

 Правовий лекторій у 7-х класах «Твоє майбутнє залежить від тебе» 

(12.11.2015) та «Права дитини» у 5-8 класах (07-11.12, 2015) 

 Тренінгове заняття з лідерами учнівського самоврядування 

«Відповідальність і безпека» (02.12.2015); 
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 Проведення соціологічного опитування «Молодь і протиправна 

поведінка» (березень 2016); 

 Бесіда з учнями 8-их класів «Вплив нікотину на організм людини» 

(14.04.2016). 

    Лідери учнівського самоврядування активно допомагали класним 

керівникам у реалізації проектів «Кришталевий черевичок», «Лети, наша 

пісне!», «Нумо, хлопці!», «В гостях у казки», «Таланти нашої родини», 

«Давайте познайомимось». 

Волонтери ліцею організували збір коштів пораненому бійцю АТО, 

випускнику ліцею Багмуту А., збір пластикових пляшок для виготовлення 

протезів, пораненим в ході бойових дій в зоні АТО, збір одягу, іграшок, 

канцелярського приладдя для дітей із сімей вимушених переселенців із 

Луганської та Донецької областей; провели   акції:  «Згадай могилу 

ветерана» (впорядкування могил Героїв Радянського Союзу наших земляків 

і вчителів-ветеранів), «Підтримай українську армію»(благодійний ярмарок).  

  В умовах формування громадянського суспільства постає потреба  у 

створенні організованої системи, яка перетворює волонтерство в невід'ємну 

частину шкільного життя. Тож з метою  соціалізації дитини та її 

громадського виховання, слід посилити роботу в напрямку розвитку 

волонтерського руху в навчальному закладі.   

      

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

  З метою формування в учнів патріотизму, поваги до історії своєї 

держави, любові до рідного краю відповідно до плану роботи ліцею були 

проведені такі заходи:  

 Участь у святкуванні Дня визволення міста Валки від німецько-

фашистських загарбників» (16.09.2015); 

 Захід «Герої не вмирають» (16.09.2015); 

 Історична конференція, присвячена 250-річчю Харківщини 

(18.09.2015); 

 Участь у районній спартакіаді допризовної молоді «Під покровом 

Божої Матері» (13.10.2015); 

 Вшанування пам’яті жертв голодомору (17-21.11.2015); 

 Презентація проектів «Нумо, хлопці!», присвячена Дню Збройних 

Сил України (05.12.2015) та «Це – моя Україна (27.04.2016). 

 Заходи з увічнення пам’яті про події Другої світової війни (03-

09.05.2016)  

 Заходи з відзначення 30-х роковин аварії на ЧАЕС: зустріч з 

ліквідаторами аварії, конкурс дитячих малюнків, районна виставка-

презентація наукових робіт учнівської молоді, тематичні виховні години. 

На  шкільному подвір`ї ліцею було відкрито меморіальну клумбу з 

пам’ятним знаком, присвячену загиблому в зоні АТО випускнику 

навчального закладу Андрію Ольховському. 

З метою вивчення історії рідного краю були організовані навчально-

тематичні екскурсії: «Київ – столиця  України»(6-ті класи та 4-ті класи), 

«Містами України» (8-11-ті класи), «Мальовничий Полтавський край» (5-ті 
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класи), «Запоріжжя – колиска українського козацтва» (21.05.2016), «Чим 

приваблює Полтавський край» (2-гі класи), «Квітуче Закарпаття» (7-8-мі 

класи),  місто Харків (7-мі, 10-ті класи). 

 В кожному класі були проведені тематичні виховні години, вікторини, 

уроки позакласного читання.      

 Патріотичне виховання сучасної молоді є ключовим напрямком 

виховної роботи з учнями, оскільки сприяє формуванню цілісних 

особистостей та громадян. У новому навчальному році слід продовжити 

роботу в даному напрямку з метою  формування патріотичної ідеї у молоді 

та відновлення  духовних цінностей українського народу.  

         

 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

 У ліцеї проводиться системна робота щодо  формування ціннісного 

ставлення до сім’ї, родини, людей та основних загальнолюдських  

цінностей. 

У класах були проведені виховні години: «Яка людина заслуговує на 

повагу інших», «Взаєморозуміння. На чому воно грунтується», «Ввічливість 

– окраса людської душі», «Моральні основи сім`ї», «Моральна чистота 

стосунків між юнаком і дівчиною», «Сімейна реліквія»,  «Все починається з 

родини», «Міжнародний день сім`ї». 

Батьки та інші члени  сімей учнів активно залучаються до реалізації 

виховного процесу навчального закладу, що є запорукою родинного 

виховання. На високому рівні було організовано роботу 4-их класів над 

проектом «Таланти нашої родини». Активно залучились батьки до 

проведення спортивного свята «Тато, мама, я – спортивна сім`я».  

      Формування гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, 

яка поєднує в собі духовне багатство та фізичну досконалість, - запит 

сучасної спільноти. Та без засвоєння молодим поколінням цінностей 

родинних традицій  не можна побудувати демократичне, гуманне 

суспільство. Тож в процесі організації виховної діяльності в ліцеї слід 

продовжити роботу щодо   забезпечення духовної єдності поколінь, 

збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу; 

прилучення дітей до народних традицій, звичаїв, обрядів, виховання в них 

національної свідомості й самосвідомості.  
  

Ціннісне ставлення до праці 

З метою виховання позитивного ставлення до праці та свідомого 

вибору професії були організовані  тематичні екскурсії:  на хлібзавод 

«Кулінічі», 1-4 класи (вересень-жовтень 2015) , до Валківського відділу ГУ 

ДСНС, 9-В кл. (24.09.2015). Для учнів 9-х класів проведено інформаційний 

профорієнтаційний захід за участю провідного фахівця з питань 

зайнятості населення Валківського РЦЗ Косенко Н.П. (25.11.2015). В 

рамках акцій «Чисте місто» та «За чисте довкілля» усі учні ліцею були 

залучені до суспільно-корисної праці. Проведено виховні години 

спрямовані на виховання любові до праці та поваги до людей : «Держава 
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потребує професіоналів», «Чи готовий я до вибору професії», «У світі 

професій» та ін. 

В рамках роботи батьківського лекторію були розглянуті питання: 

«Здібності та професійна само визначеність учнів», «Сучасні тенденції на 

ринку праці», «Перспективи отримання освіти за кордоном». 

Учні ліцею мають можливість безкоштовного користування 

програмно-апаратним комплексом «Мотиваційний термінал розвитку 

зацікавленості до професійного самовизначення».  

Сучасна економічна і політична обстановка змушує пред'являти все 

більш високі вимоги до професійних якостей людини . У зв'язку з цим 

величезну увагу необхідно приділяти проведенню цілеспрямованої 

профорієнтаційної роботи серед молоді та школярів, яка повинна спиратися 

на глибоке знання всієї системи основних чинників, що визначають 

формування професійних намірів особистості та шляхи її реалізації. 

У новому навчальному році слід приділити більше уваги  організації  

тематичних та комплексних екскурсій учнів на підприємства та  організацій, 

зустрічей учнів з випускниками школи - студентами вузів, середніх 

професійної навчальних закладів. 

 

                       

Ціннісне ставлення до мистецтва 

 Художньо-естетичне виховання у Валківському ліцеї  реалізується 

через традиційні мистецькі проекти. У  2015/2016 навчальному році 

відбулися презентації проектів: «Лети, наша пісне!» - 3-5 кл., «Таланти 

нашої родини» - 4 кл.,  «Нумо, хлопці!» - 11 кл., «В гостях у казки» - 2 кл., 

«Кришталевий черевичок» - 6-7 класи, «Нумо, дівчата!»- 10 кл., «Давайте 

познайомимось» - 1 кл.   

 В класах були проведені виховні години: «Поетична мозаїка», 

«Український танок», «Україна поетична», «Що я знаю про жанри 

мистецтва», «Чарівна краса вишиванки» та ін. 

Учні ліцею, вихованці студії сучасного танцю ім. Анастасії Лєбєдєвої, 

 стали переможцями Чемпіонату України з танців «Виклик», 

що проходив 25.10.2015 року у м. Києві. А учасники танцювального 

колективу «Hold The Rhythm» перемогли у міжнародному багатожанровому 

фестивалі-конкурсі «Різдвяні вогні», що проходив 6-14.12.2015. в Угорщині. 

Учень 10-А класу Тарапата Артем був визнаний  

переможцем районного фестивалю ораторського мистецтва за темо   «Ми є. 

Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами». Відзначені були наші учні і у  

районному конкурсі читців «У вінок Кобзаря ми вплітаємо слово: Легеня 

Даніїл (9-Б кл.) – І місце, Нерука Олександра (8-А кл.) – ІІ місце.  

Учні ліцею стали лауреатами мистецьких конкурсів: 

Рисована Таїсія – Харківський благодійний міжнародний конкурс 

«Країна мрій» (ІІІ ступеню) Томах Діана – Всеукраїнський конкурс-

фестиваль сучасного мистецтва «Харківські зорі» ( І ступеню); 

Іщик Еріка здобула перемогу в обласному конкурсі, присвяченому 

Дню миру.  
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Учасники колективу «Фієста» посіли ІІІ місце у Всеукраїнському 

фестивалі талантів «Діамант» в номінації «Стилізована народна 

хореографія». 

За підсумками районної  виставки-конкурсу «Великодня писанка»  

 дипломами нагороджені учні ліцею: у номінації «Витинанка»  І місце -

Якименко Тетяна ,  ІІ місце -  Пащенко В’ячеслав, ІІІ місце -  Розумна Анна, 

Розумна Таміла,Ткаченко Марія; у номінації «Лялька-мотанка»  І місце -

  Шило Софія; у номінації «Традиційна воскова писанка»  ІІІ місце - 

Гребінник Альона.   

Дипломи особливої відзнаки отримали: «За вдале поєднання у 

писанкарстві традиційної колористики  із сучасними тенденціями»  - 

  Розумна Лариса,    Антонюк Анжеліка,    Діжиченко Юлія; «За створення 

сучасної декоративної витинанки у вигляді писанки» - Губський Євгеній. 

На високому рівні було проведено   традиційний літературний вечір 

"Берег любові",  учасниками якого стали вчителі та учні, а також запрошені 

друзі ліцею. 

Головним завданням сучасної освіти  є виховання гармонійно 

розвиненої особистості, і естетичне виховання грає у цьому далеко не 

останню роль. Для цього необхідно формувати правильні естетичні смаки, 

розвивати почуття прекрасного, вміння розуміти і оцінювати пам’ятки 

історії та архітектури, витвори мистецтва. Тому необхідно більше уваги 

приділяти відвідуванню учнями театру, художніх виставок, та інших 

мистецьких заходів. 

        

Ціннісне ставлення до природи 

З метою виховання бережливого ставлення до природи були проведені 

такі виховні години: «Екологічною стежиною рідного краю», «Квітковий 

рай»,  «Бережи ліс», «Світ навколишній та я в ньому», «До природи не неси 

шкоди», «Встанови годівничку», «Хто природу не тривожить, тому вона 

допоможе», «Бережіть природу», «Душа природи чуйна і лагідна» та ін. 

Учні  взяли активну  участь у акції  «Нагодуй пташку взимку» та 

«Зелена весна». 

Команда ліцею посіла ІІ місце у районному екологічному конкурсі 

«Птахи». 

З метою екологічного виховання учнів були організовані тематичні 

екскурсії до музею анатомії (9- ті кл.) та екопарку  Фельдмана (1-11 класи). 

Екологічна культура – частина загальної культури особистості. Рівень 

екологічної культури - результат виховання, головною функцією якого є 

підготовка  підростаючого покоління до життя в цьому світі. Без змін в 

культурі природокористування не можна розраховувати на позитивні зміни в 

екології.   Тож слід урізноманітнити форми роботи з учнями ліцею з метою 

формування їх екологічної культури. 

 

Ціннісне ставлення до себе. 

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є пропаганда 

здорового способу життя серед учнівської молоді. 
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З метою формування   ціннісного ставлення учнів до самих себе, 

мотивації здорового способу життя, профілактики і попередження всіх видів 

травматизму, збереженню психічного і фізичного здоров'я учнів були 

проведені уроки:«Урок безпеки з користування газом в побуті» за участю 

працівників  Валківської районної дільниці газопостачання Зміївського 

УЕГГ ПАТ «Харківгаз» (10.11.2015 року),"Безпека на дорозі – безпека 

життя"за участю (8-мі кл.,12.11.2015 р), «Життя без шкоди здоров’ю» за 

участю лікаря-інфекціоніста Валківської ЦРЛ Бєлой Т.Б. (7-8 

класи,13.10.2015 р.) , «Виконання заходів пожежної безпеки під час 

новорічних свят», за участю провідного інспектора Валківського РВ ГУ 

ДСНС України в Харківській області Дорошенка В.С (9-ті класи, 

21.12.2015), відео лекторій у 9-х класах «Ні! Шкідливим звичкам» 

(17.03.2016), бесіда з учнями 8-х класів на тему «Вплив нікотину та 

алкоголю на організм людини» (14.04.2016). 

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом було проведено виховні 

години: «1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом», «Аргумент 

проти», «Умій сказати «Ні»», «Твоє майбутнє в твоїх руках» та ін.. 

Учні 1-4-х класів ліцею переглянули театралізовану виставу "Свинка 

Пеппа поспішає на допомогу". Герої вистави в ігровій формі ознайомили 

дітвору з правилами безпечної поведінки. 

Учні ліцею стали активними учасниками та призерами  районних, 

обласних  та Всеукраїнських змагань:  

-  учениця 5-А класу Москвіна Карина, зайняла ІІ місце у Чемпіонаті з            

важкої атлетики серед дівчат до 13 років. що проходив у м. Камянець-

Подільському; 

- учні ліцею Бурма Діана (8-А). , Власенко Олена (9-Б кл.) , Бутенко Олексій 

( 9-А кл),. Кривича Ілля ( 6-Вкл), Підлісний Артем ( 5-А кл.) , Мусаєв 

Мансур (3-В кл.), Бондаренко Єгор (7-В кл.), Яковенко Д. (1-Б кл.), 

Єременко Андрій (6-Б кл.) стали призерами Чемпіонату Харківської області 

з карате SKIF.  

- команди футболістів ліцею вибороли перемогу у районному етапі 

Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч» серед хлопців 2003 та 

2004  років народження; 

- команда Валківського ліцею ім. Олександра Масельського у складі: 

Коляди Данила (8-А кл.), Коляди Дарини (8-А кл.), Неруки Олександри (8-

А кл.), Гури Руслана (8-Б кл.), Легені Даніїла (9-Б кл.), Шепелі Оксани (9-Б 

кл.), Ведмідь Ольги (9-А кл.), Коробка Віталія (9-А кл.), Ольховської Дарії 

(9-В кл.)  одержала перемогою в загальному заліку ІІ етапу змагань з 

легкоатлетичного чотириборства серед учнів ЗНЗ району І групи. 

 У  змагання зонального (обласного) етапу чемпіонату України з 

баскетболу 3х3 серед команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних 

закладів Харківської області команда ліцею  у складі Вайса Владислава, 

Вільхівського Вадима, Крупки Максима та Новохатського Владислава 

виборола І місце. 

  Волейболісти ліцею (Литвин В., Львов А., Низелюк С., Папуга Д., 

Вільхівський В., Новохатський В., Олійник Д., Колмик В., Дригайло А.) 



 32 

посіли ІІІ місце в районних змаганнях,  що проходили в рамках V 

Спортивних ігор школярів України. 

  Ліцеїсти посіли ІІІ місце в ІІ етапі Малих Олімпійських ігор «Діти 

Харківщини» серед учнів 5-6-х класів. 

А команда ліцею старшої вікової групи у складі: 

Князєва Вадима (9-Б кл.)., Вільхівського Максима (9-Б кл.), 

Гребінник Альони (10-А кл.), Вайса Владислава (11-Б кл.), 

посіла  ІІ місце в регіональних змаганнях з пішохідного туризму 

серед учнів навчальних закладів району. 

  Фізичне здоров’я є головною умовою духовного і морального здоров’я 

людини.   Тому новому навчальному році слід активізувати співпрацю ліцею 

з відповідними установами в напрямку формування основ здорового 

способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед 

учнівської молоді. 

 

Робота з профілактики  правопорушень та злочинності 

 На виконання Комплексної Програми профілактики правопорушень у  

Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної 

ради від 17 лютого 2011 року № 82-VІ (ІVсесія  VІ скликання), листа 

Міністерства освіти і науки України від 10.03.2011 року № 1/9-158 “Про 

усунення порушень законодавства, спрямованого на захист суспільної 

моралі”, районної програми профілактики правопорушень у Валківському 

районі на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням VІ сесії VІ скликання від 

03.03.2011 року та з метою налагодження системної роботи щодо 

профілактики злочинності та правопорушень серед учнівської молоді 

педагогічним колективом  ліцею вживаються заходи щодо попередження 

негативних явищ серед дітей та учнів, подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності, профілактики злочинності і правопорушень. 

 З метою поглиблення правової культури учнів були проведені наступні 

заходи: 

 Зустріч учнів 8-х класів з оперуповноваженою РВ ГУМВС України у        

Харківській області   капітаном міліції Лихоман Л.Д. (05.11.2015 р.); 

 зустріч учнів 10-х класів з інспектором поліції Коломацького ВП 

Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції України, 

капітаном поліції Холіною О.А. на тему «Наркоманія, токсикоманія та 

їх вплив на злочинність» (09.12.2015 р);   

 зустріч учнів 7-Б класу з інспектором поліції Коломацького ВП 

Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції України, 

капітаном поліції Холіною О.А. на тему «Знай свої права» 

(11.12.2015р); 

  Зустріч учнів 5-х класів з начальником Валківського відділу поліції 

ГУ Національної поліції України Степановим С.І. на тему «Права і 

обов’язки» (11.12.2015 р). 

 Уроки правових знань: 

«Україна – єдина країна» (7-11.12.2015, 1-4 класи) 

«Права людини» (10.12.15., 5-11 класи) 
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 Анкетування «Молодь і протиправна поведінка» 9-11 класи 

(жовтень 2015 р.),  

 Профілактичні тренінгові заняття з учнями 5-х класів з метою 

профілактики шкільної дезадаптації, проведення індивідуальних 

корекційних занять з учнями «групи ризику»; 

 Правовий брейн-ринг для учнів 9-х класів (08.12.2015 р.). 

 Батьківський лекторій для батьків учнів 7-9-х класів на тему  

«Конфлікти підлітків з батьками» (10.12.2015 р.); 

 Правовий лекторій для учнів 5-8-х класів на тему «Мої права» (08–   

10.12.2015 р.). 

 Практикум у 9-их класах «Правопорушення та їх види» (06.05.2016); 

 Бесіда з учнями 7-8 класів на тему «Чому колонія не робить дітей 

кращими» (23-27.05.2016);  

 Засідання круглого столу на тему «Що залежить від мене» 

(26.05.2016); 

 виховні години на правову тематику: «Правопорушення», 

«Відповідальність – найкращий путівник у вчинках», «Правова культура 

– міцність держави», «Твоя правова культура», «Державні символи 

України», «Шкідливі звички», «Торгівля людьми – грубе порушення 

прав», «Я – громадянин». 

 З метою запобігання дитячої бездоглядності та правопорушень серед 

неповнолітніх здійснюється щоденний контроль за відвідуванням дітей.  

Правову роботу в ліцеї координує Рада профілактики правопорушень. 

Протягом 2015-2016 навчального року відбулося 8 засідань Ради  

профілактики, на яких розглядались наступні питання: «Про підсумки 

роботи Ради профілактики правопорушень за попередній навчальний рік»    

(протокол № 1 від 10.09.2015), «Про організацію правовиховної роботи з 

учнями на 2015/2016 навчальний рік» (протокол № 2 від 15.10.2015), 

«Аналіз стану профілактичної роботи в ліцеї з попередження злочинності» 

(протокол № 3 від 12.11.2015), «Про результати правової  роботи з учнями у 

І семестрі 2015-2016 н.р» (протокол №5 від 05.01.2016), «Про роботу 

батьківського університету з питань попередження правопорушень і 

злочинності, запобігання дитячий бездоглядності» (протокол № 7 від 

26.03.2016),  розглядалось питання щодо пропусків занять ученицею 9-В 

класу Сідою Катериною  (протокол № 4 від 26.11.2015) та учнем 9-В класу 

Василенком М. (протокол № 6 від 11.01.2016). 

У 2015/2016 навчального року жоден учень не стояв на  

внутрішкільному   обліку. 

У новому навчальному році необхідно продовжити роботу щодо   

формування у кожного учня системи правових знань, прищеплення навичок 

правосвідомої поведінки, виховання нетерпимості до правопорушень. 

Особливу увагу слід звернути на виховання в учнів свідомої 

дисципліни, виконання ними правил внутрішкільного розпорядку. 

   

Робота з батьківською громадськістю 

Робота з батьками є основним напрямком виховної діяльності. 
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Батьки постійно співпрацюють з класоводами і класними 

керівниками в напрямку організації навчально-виховного процесу, є 

активними учасниками позакласних заходів. 

 У ліцеї постійно працює батьківський університет. В ході його роботи 

з батькам для ознайомлення були запропоновані питання: 

- «Типові помилки сімейного виховання» 12.11.2015.); 

- «Конфлікт підлітків з батьками» (10.12.2015.); 

- «Здібності та професійна само визначеність підлітка» за участю 

представника польського освітнього центру в Україні “Освіта Маркет» 

Калюжної Є.В., та провідного фахівця з питань зайнятості населення 

Валківського РЦЗ Косенко Н.П. (03.02.2016) 

- «Роль сім`ї у профілактиці шкідливих звичок у дітей» за участю 

лікаря-нарколога КЗОЗ «Валківська ЦРЛ» Богодюка О.С. та заступника 

начальника відділу поліції – керівника ПП Валківського відділу поліції 

ГУНП в Харківській області, підполковника поліції Борисова 

А.Г.(25.02.2016). 

- «Підлітки та правопорушення» за  участю старшого інспектора 

ювенальної поліції  Валківського ВП ГУНП в Харківській області старшого 

лейтенанта поліції Левчука Р.В. та старшого інспектора  ПП  Валківського 

ВП ГУНП в Харківській області  капітана поліції Лихоман Л.Д. 

(31.03.2016); 

 Протягом 2015-2016 навчального року відбулося три засідання 

батьківського комітету ліцею, на яких розглядались питання щодо 

організації навчально-виховного процесу у 2015-2016 н.р., стан 

забезпечення учнів підручниками, організація харчування; здійснювався 

аналіз правовиховної роботи в навчальному закладі, порушувались питання 

щодо організації літнього оздоровлення дітей та підготовки навчального 

закладу до нового навчального року. Не дивлячись на те, що відбулися певні 

зрушення в організації роботи батьківського комітету ліцею, він іще не став 

дієвим органом. Тож слід посилити роботу в даному напрямку, з метою 

підвищення ролі батьківського комітету в організації навчально-виховного 

процесу навчального закладу. 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                       Таблиця 17  

Моніторинг досягнень  учнів  ліцею 

у  районній Спартакіаді з видів спорту «Спорт протягом життя» 

 
№ 

з/п 

Назва заходу 2012-2013 2013-2014 2014/2015 2015/2016 

місце місце місце місце 

1 Легка атлетика  4 3 5 2 

2 Арм спорт 1 1   

 

3 

Спартакіада допризивної 

молоді «Під покровом 

Божої Матері» 

10 4 5 1 

4 Футбол «Шкіряний м’яч» 1999-1 

2000-3 

2001-3 

2002-2 

2000 – 3 

2001 – 1 

2002 – 1 

2003 – 1 

2001 – 1  

2002 – 1 

2003 – 2 

2004 – 1 

2003 – 1 

2004 – 1 

2005 –  
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5 Шашки 4 7   

№ 

з/п 

Назва заходу 2012-2013 2013-2014 2014/2015  

  місце місце місце  

6 Шахи 4 2 4 3 

7 Настільний теніс  2 6   

8 Турнір з футболу пам’яті 

А.Г Свистунова 

6-7 кл. – 2 

8-9 кл. – 1 

10-11 кл. – 6  

6-7 кл. – 5 

8-9 кл. – 1 

10-11 кл. – 1 

 6-7 кл. – 1 

8-9 кл. – 1 

10-11 кл. –  

9 «Джура» 1  3  

10 Старти надій  3 2-3 2 

11 Малі Олімпійські Ігри 3-4 кл. – 2 

5-6 кл. – 4 

7-8 кл. – 7  

3-4 кл. – - 

5-6 кл. – 3 

7-8 кл. – 3 

3-4 кл. – 2 

5-6 кл. – 2 

7-8 кл. -1 

3-4 кл. – 2 

5-6 кл. – 3 

7-8 кл. -7 

12 Легкоатлетичне 

чотириборство 

3 6 2 1 

13 Баскетбол 2   1 

14 Козацький гарт  2 1 1 

15 Туристичні змагання 1    

 Місце в загальному 

заліку (в районі) 

ІІІ ІІ ІІ  

 

                                                                                                                  Таблиця 18 

 

Робота щодо соціального захисту дітей                                                                                              

                                                                                                   
№ 

п/п 

                     

Категорія 

Кількість учнів 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1 Діти-сироти 5 6 6 9 9 

2 Діти-напівсироти 32 27 27 24 20 

3 Діти-інваліди 10 8 9 8 9 

4 Діти з багатодітних 

сімей 

35 38 20 37 46 

5 Діти, постраждалі на 

ЧАЕС 

13 13 12 12 12 

6 Діти з 

малозабезпечених сімей 

1 6 7 12 22 

7 Діти одиноких матерів 23 26 23 25 31 

 Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти із 

малозабезпечених сімей  були забезпечені  безкоштовним харчуванням. 

Більшість дітей пільгового контингенту  були залучені до позакласної 

роботи і є активними учасниками загальношкільних та районних заходів.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          

           Таблиця 19 
№ 

п/п 

Категорія К-сть 

учнів 

Залучені 

до позакласної 

роботи, 

гуртки, секції 

Оздоровлені 

у 2015/2016 

навчальному 

році 

1 Діти-сироти 9 7 5 

2 Діти-напівсироти 20 19 8 

3 Діти-інваліди 9 7 2 
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4 Діти з багатодітних сімей та 

малозабезпечених сімей 

61 31 8 

5 Діти, постраждалі на ЧАЕС 12 12 - 

6 Діти батьків учасників АТО 16 11 3 

7 Талановиті та обдаровані 173 21 24 

 

 

Безпека життєдіяльності  

та запобігання дитячого травматизму 

 

З метою  формування навичок безпечної поведінки, збереження та 

зміцнення здоров`я учнів  проводилися     виховні години з єдиною 

тематикою з питань безпеки життєдіяльності, відповідні інструктажі, 

настанови  з 1 по 11 клас. У вересні 2015 року був проведений місячник 

безпеки руху "Увага! Діти на дорозі". В класах проводилися екскурсії з 

метою вивчення правил дорожнього руху на місцевості, вікторини, конкурс 

малюнків. 

Для проведення даної роботи залучалися працівники відповідних  

служб. Так, 22.10.2015 року, 12.05.2016 ст. майстер Валківського РЕМ 

Данильченко Ю.А. провів урок з   учнями 5-6, 8-9 класів «Правила охорони 

електричних мереж та безпечна поведінка під час користування 

електроприладами».   В рамках Тижня безпеки життєдіяльності (18 – 

22.04.2016) була проведена зустріч учнів 4-6 класів  із інспектором 

пожежної служби РВГУ МЧС Бреславцем А.В. щодо безпечної поведінки з 

вогнем. Практичний психолог ліцею Князєва С.А. провела тренінг з учнями 

8-х класів «Профілактика негативних явищ».   В 11-х класах пройшли 

уроки-тренінги «Надання першої медичної допомоги» які провів лікар-

травматолог ЦРЛ Губський М.О. В останній навчальний день перед 

канікулами чи довготривалими вихідними проводилися настановчі бесіди 

щодо безпеки життєдіяльності із записом у щоденники. 

Для  формування здорової нації в ліцеї введено додаткову годину з 

фізичного виховання в 5-9 класах. Традиційними стали свята "Тата, мама, я 

– здорова сім`я"  (3 класи),  Малі олімпійські ігри, шкільна спартакіада, 

чемпіонати ліцею з футболу, баскетболу, волейболу, організаторами яких є 

спортивний клуб  "Фенікс". 

Як свідчить досвід, успішним є поєднання роботи з безпеки 

життєдіяльності з проведенням занять з цивільної оборони та надзвичайних 

ситуацій з невоєнізованими формуваннями та відпрацювання елементів 

евакуації учнів ліцею. Такі заняття було проведено в квітні 2016 року в 

рамках Дня цивільного захисту.  

 На виконання спільного наказу КЗОЗ «Валківська центральна районна 

лікарня», КЗ «Центр медико-санітарної допомоги»  і відділу освіти 

Валківської районної державної адміністрації  від 30.10.2015  №  127/80/197  

«Про проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів школярів 

Валківського району у 2015/2016 навчальному році»  з метою  раннього 

виявлення хронічних захворювань дітей, належного та своєчасного 

оформлення індивідуальних карток  в листопаді-грудні 2015 року було 
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проведено поглиблені профілактичні медичні огляди учнів 1-11-х класів. 

Результати виявилися такими: 

                                                                                                     Таблиця 20 

 

Результати профілактичних медичних оглядів учнів ліцею 

 

Навчальний 

рік 

Всього 

учнів 

Пройшли 

медогляд 

З них: 

Практично 

здорові 

Перебувають 

на 

дисп.обліку 

Направлені 

на 

дообстеження 

2011/2012 747 681- 91% 195 – 36% 443 – 65% 279 – 41% 

2012/2013 732 693- 95% 305 – 44% 388 – 56% 226 – 32,6% 

2013/2014 709 683-96% 279 – 41% 196 – 29% 274  - 40% 

2014/2015 698 698-100% 310 – 48% 345 – 49% 209 – 30% 

2015/2016 681 648-95% 312 – 48,8 326 – 51,6% 410 – 65,4% 

      

 

                                                                                                      Таблиця 21 

Розподіл учнів по групах для занять фізичною культурою 

 

Навчальний 

рік 

Основна 

група 

Підготовча 

група 

Спеціальна 

група 

Звільнені  

від занять 

фізкультурою 

2011/2012 236 – 34% 422 – 62% 13 – 2% 11 – 2% 

2012/2013 305 – 44% 363 – 52% 18 – 2,6 % 7 – 1% 

2013/2014 280 – 41% 378 – 55% 20 – 2,9% 5 – 0,7% 

2014/2015 304 – 47% 335 – 51,7% 10 – 1,3% - 

2015/2016 317 -  49% 319 – 49% 10 – 1,5% 2 – 0,5% 

     

 

                                                                                                       Таблиця 22 

Патології, виявлені в ході медичних оглядів 

 

 2013/2014 н.р. 2014/2015 2015/2016 

офтальмолог 121 –  17,5% 112 – 17% 103 - 16 

невропатолог 163 –  23,5% 120 – 18,5% 109 – 16,8% 

ЛОР 11 –   1,6%     9 – 1,3% 13 – 2%  

хірург 5 –  0,7%     5 – 0,7% 20 – 3,1% 

ортопед 34 –   5%   34 – 6% 12 – 1,8% 

стоматолог 62 –   9%   51 – 7,5% 8 – 1,2% 

педіатр 368 –  53% 276 – 42% 312 – 48% 

                                                                                                   

Поглиблений медичний огляд школярів показав, що  тільки 49% (у 

минулому навчальному році 47%) від оглянутих дітей є практично 

здоровими.       43% першокласників перебувають на диспансерному обліку.  

Різко погіршилося здоров`я учнів середніх (7-8-мі) класів.  Близько 50% 
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дітей  перебувають на диспансерному обліку, що говорить про те, що 

актуальними залишаються заходи, які направлені на збереження життя і 

здоров`я учнів, такі як залучення учнів до занять фізкультурою і спортом, 

здорове харчування, максимальне перебування на свіжому повітрі, 

контрольована робота з комп`ютером,  попередження шкідливих звичок.  

Важлива роль і допомога в цьому є від батьків, а тому на батьківських 

зборах проводиться роз`яснювальна робота,  бесіди щодо профілактики 

захворювань та дитячого травматизму,  про дотримання правил безпеки  

поводження неповнолітніх із вибухово-небезпечними предметами, 

піротехнічними засобами, тематичні заняття з профілактики отруєнь 

грибами, дикими рослинами, попередження шкідливих звичок тощо. До 

відома батьків та учнів доводиться інформація про стан травматизму учнів. 

                                                                                                     

 Таблиця 23 

Кількість травмованих учнів ліцею 

 
Класи Усього 

травмовано 

учнів 

З них 

у побуті у ДТП під час навчально-

виховного процесу 

1-4 кл. 2 1 1 0 

5-9 кл. 6 5 0 1 

10-11 кл. 4 4 0 0 

Всього 12 10 1 1 

 

Моніторинг випадків дитячого травматизму в порівнянні за три роки 

 

0

2

4

6

8
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В побуті Навчально -

виховний

процес

2013/2014

2014/2015

2015/2016

 
 

 Протягом року відбулося 1 травмування дітей під час навчально-

виховного процесу.  Так, під час уроки фізичної культури   7-Б класу 

Толстих Владислав не втримав рівновагу, упав під час приземлення і 

травмував руку.  
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Про цей випадок зроблено запис у відповідному журналі, складено 

акт, повідомлено відділ освіти. Причини, що призвели до дитячого 

травмування,  розглянуто на нараді при директорові, прийнято відповідні 

рішення.   

Виходячи з цього, актуальним завданням на новий навчальний рік 

залишається  проведення профілактичної роботи щодо попередження 

травматизму, покращення виховної роботи з дітьми щодо усвідомлення 

ними необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки, 

прийнятих у суспільстві, оволодіння основними прийомами  захисту від 

травматизму під час навчально-виховного процесу, у побуті, на відпочинку. 

 

 

Організація харчування учнів 

 Їдальня Валківського ліцею розміщена в основному приміщенні. 

Розрахована на 300 посадочних місць. Харчоблок відповідає санітарно-

гігієнічним нормам, забезпечений електричними плитами, витяжкою, 

варочним котлом, тістоміскою, жарочними шафами, холодильними камерою 

та шафами, гарячою та холодною проточною водою, стелажами для 

зберігання посуду, миючими засобами, тощо. Штат працівників їдальні 

становить 4 чоловіки – два кухарі, комірник, мийник посуду. Весь кадровий 

склад має професійну фахову підготовку, проходять дворазову щорічну 

медико-санітарну комісію згідно графіку, робочі місця кухарів 

сертифіковані. 

 Асортимент продукції, що пропонується, включає гарячі страви. 

Обов’язковим є дотримання щоденного меню, що затверджується 

директором і сезонного двотижневого меню, погодженого з начальником 

Нововодолазького міськрайонного управління Головного управління 

Держсанепідслужби у Харківській області. У відповідних журналах 

медпрацівником реєструється бракераж сировини та готової продукції. 

Адміністрацією ліцею, батьківським комітетом здійснюється періодичний 

контроль за дотриманням технології приготування страв, якістю харчування 

та дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Постійний контроль здійснює 

медична сестра ліцею.  

 Забезпечення та доставка продуктів здійснюється приватним 

підприємством відповідно укладеного договору. 

 Харчування у вигляді  гарячих сніданків організоване для учнів 1-11 

класів. Оплата за харчування для учнів 1–4 класів, дітей-сиріт та дітей з 

малозабезпечених сімей здійснюється за бюджетні кошти (з розрахунку 7 

грн. 50 коп. в день на дитину), для учнів 5–11 класів за кошти батьків. 
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                                                                                             Таблиця 24 

Охоплення гарячим харчуванням учнів 

 Валківського ліцею імені Олександра Масельського 

 

Всього 

учнів 

Охоплені 

гарячим 

харчуванням 

% 1-4 

кл. 

% 5-9 

кл. 

% 10-

11 

кл. 

% Вартість 

обідів 

686 500 

 

72,9 276 97,9 192 59,4 32 39,5 7,50 – 

10.00грн 

 

 

Моніторинг харчування учнів 
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На постійному контролі знаходилася якість одержаних продуктів, 

додержання умов та термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, 

правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм 

харчування.   Було заборонено використовувати продукти без відповідного 

сертифікату якості.  

Двотижневе меню погоджувалося в РайСЕС,  щоденне меню 

затверджувалося директором після погодження з медичною сестрою.  

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати 

заносилися до відповідного журналу.  Протягом року робота їдальні 

перевірялася РайСЕС і Валківською міжрайонною прокуратурою. 

Зауважень не було. 

Проте, не зважаючи на те, що постійно проводилася роз`яснювальна 

робота серед учнів і батьків про важливість одержання повноцінного 

гарячого харчування в школі для здоров`я дітей, залишається ще 

надзвичайно малий відсоток учнів середніх і старших класів, які їдять 

гарячі обіди. Більшість учнів, на жаль, віддають перевагу буфетній 

продукції з торгових точок, що знаходяться поблизу закладу, і яка не є 

контрольованою і не може вважатися абсолютно здоровою і корисною. 

Причинами цього є відсутність буфету в ліцеї і неможливість 

урізноманітнити асортимент страв через обмеженість тих продуктів, які 

дозволені для дитячого харчування.  Не вирішеним також залишається 

питання організації дієтичного харчування. 

Належна увага приділялася організації відпочинку дітей. У червні 

місяці в ліцеї працював заклад відпочинку з денним перебування «Веселка»,  

який відвідували 98 учнів 1-4 класів (начальник Василець Н.Л.). І батьки, і 

учні були задоволені роботою закладу, про що було зроблено запис у 

візитаційній книзі. 

 

Охорона праці 

 

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було 

здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені 

функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій 
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працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час 

організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, 

майстернях, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі 

та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведено 

навчання працівника, відповідального за електробезпеку, забезпечувалося 

дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Двічі на рік заслуховувалося 

питання виконання Угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом на 

проведення заходів з охорони праці. 

Випадків травмування працівників ліцею не було. 

 

Робота з обдарованими учнями 

 

У  рамках  реалізації  програми „Обдаровані діти” в 2015/2016  

навчальному  році  адміністрацією  та  педагогічним  колективом  ліцею 

були   здійснені   такі  заходи: 

 переглянутий  та  поновлений  шкільний  інформаційний  банк  даних  

про  обдарованих  учнів  ліцею; 

 оновлені  індивідуальні  картки  обліку  здібних  дітей ліцею; 

 поновлена  наукова-методична  база  з  питань  роботи  з  

обдарованими  дітьми; 

 проведений  шкільний  етап  предметних  олімпіад  з  базових  

дисциплін; 

 залучено всіх учнів ліцею до участі в предметних тижнях і 

мистецьких проектах; 

 організована  робота  з  підготовки  та  участі  учнів  ліцею  в  

районних, обласних   олімпіадах; 

 проведена  робота  з  підготовки  та  участі  учнів  ліцею  в  районній, 

обласній  науково-практичній конференції  Малої Академії  Наук; 

 організовані  та  проведені  шкільні  конкурси  та  виставки  творчих  

робіт  учнів, спрямовані  на  виявлення  та  самореалізацію  

обдарованих  дітей; 

 організована  робота  гуртків  та  факультативів  за  бажанням  учнів; 

 забезпечене  інформування  про  всі  досягнення  учнів  ліцею; 

 визначені  кандидати   з  числа  обдарованих  учнів  ліцею  на  виплату  

щомісячної  стипендії міського голови. 

У закладі розроблено комплексну програму пошуку, відбору, 

підтримки і розвитку обдарованих дітей «Обдаровані діти».  Згідно 

програми створено банк даних «Обдарованість», який постійно 

поповнюючись, дає можливість відслідковувати особистісне зростання 

учнів, участь у змаганнях, олімпіадах, конкурсах, їх результативність. 

Паралельно з цим працює практичний психолог, який використовує 

різноманітні методики виявлення інтересів і здібностей дітей, виявляє 

ступені учнівських досягнень, прогнозує подальшу діяльність.  
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  Таблиця 25 

Кількість обдарованих учнів ліцею в номінаціях 

 
Навчальний рік Всього 

обдарованих 
З них в номінаціях 

інтелектуал лідер творча 

особистість 

спортсмен 

2010/2011 164 66 4 63 31 

2011/2012 247 76 6 82 83 

2012/2013 267 45 10 96 116 

2013/2014 205 43 2 82 78 

2014/2015 134 34 1 64 35 

2015/2016 232 40 0 100 92 

 

   У 2014/2015 навчальному році була проведена досить різноманітна та 

результативна робота з виявлення творчих здібностей та розвитку 

обдарованості учнів. Більше 80% учнів стали учасниками ліцейних, 

районних,  обласних, всеукраїнських конкурсів, де здобули безліч перемог.  

Порівняно з минулим 2014-2015 навчальним роком  зменшилося    

залучення учнів 2-11 класів до участі у інтерактивних і міжнародних 

інтелектуальних конкурсах. Активно працювали вчителі   початкових класів 

та вчителі української мови і літератури, вчитель інформатики  Цікало 

Т.О.,вчителі англійської мови , які організували  пізнавальну   роботу  учнів 

в підготовці  до Міжнародного конкурсу«Соняшник»(українська мова) та 

Міжнародного конкурсу «Бобер»(інформатика), «Мультитест» ( англійська 

мова )  

Не достатній рівень підготовки показали  учні  ліцею в XV Міжнародному 

конкурсі з української мови ім. П. Яцика та  Міжнародний мовно-літературний 

конкурс  учнівської та студентської  молоді  ім. Т.Г.Шевченка, що не дає 

можливості вийти на обласний рівень змагання. 

 

                                                                                                                     Таблиця 26  

 

Результати участі учнів у предметних конкурсах з української мови 

в І етапі змагання . 

   

ПІБ учнів Клас Місце ПІБ вчителя 

XV Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика 

Білецька Анастасія  4-Б кл. І місце Макаренко Л.Г 

V Міжнародний мовно-літературний конкурс  учнівської та 

студентської  молоді  ім. Т.Г.Шевченка 

Зань Катерина 7-В кл. І місце Козаренко С.М. 

Ткаченко Тетяна 10-А кл. І місце Коляда Т.В. 

 

  Не достатній рівень підготовки показали  учні  ліцею в XV 

Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика та  Міжнародний 
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мовно-літературний конкурс  учнівської та студентської  молоді  ім. 

Т.Г.Шевченка, що не дає можливості вийти на обласний рівень змагання. 

    

Всеукраїнські предметні олімпіади  учні  ліцею   щорічно долають 3  етапи 

– шкільний   районний, обласний.  

                                                                                                    Таблиця 27 

Моніторинг участі учнів ліцею 

у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін 

 
Навчальни

й рік 

Всього 

учнів 
Учасників  

І етапу 

Учасників  

ІІ етапу 
Учасників  

ІІІ етапу 

Всього % Всього % Призові 

місця 

Всього Призові 

місця 

2010/2011 767 297 38,7 85 11,1 56 22 5 

2011/2012 748 290 38,8 80 10,7 40 19 3 

2012/2013 732 384 52,9 79 10,6 34 23 5 

2013/2014 714 427 60 79 11 43 13 7 

2014/2015 698 415 59,4 60 8,7 38 7 4 

2015/2016 686 453 66 66 14,5 43 20 4 

                                                                                                             

Аналізуючи результати досягнень учнів у Всеукраїнських  олімпіад  з 

базових дисциплін бачимо те ,що відбулося збільшення  кількості зайнятих 

учнями  призових місць у ІІ(районному) етапі олімпіад, що може 

свідчити про покращення якості підготовки учнів до  олімпіад,  а в  
ІІІ(обласному) етапі олімпіад число призових місць в залишилося на рівні 

попереднього року.   

                                                                                                       Таблиця 28 

Моніторинг загальнокомандних предметних досягнень учнів ліцею  

у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін (ІІ районний етап) 

 

Базова дисципліна 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Українська мова і 

література  

1 2 3 3 - 

Російська мова  1 2 4 - - 

Англійська мова  1 1-2 1 1 1 

Історія 1 2 1 4 1 

Правознавство 3 1-3 4 2 1 

Математика  1 3-4 2-3 2 - 

Географія  1 1 2 5 - 

Фізика  2 3 3 1 - 

Хімія 4-5 - 1 2 1 

Астрономія  5-6 3 2 1 1 

Біологія 2 4 5 4 - 

Екологія  4 - 1-2 0 - 

Інформатика 1 1-2 1 1-3 1 
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Інформаційні 

технології 

1 1 1 - - 

Основи економіки 1 1 1 1 1 

Педагогіка і 

психологія  

1 - 2 - - 

Обслуговуюча праця  1 - 2-3 - 1 

Технічна праця  5 3-4  - - 

Фізична культура  - - 5 - - 

Місце в ІІ етапі  1 2 1 1 1 

 

 Щорічно учні ліцею мають у ІІ ( районному етапі) Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з навчальних предметів загальнокомандну першість та  

демонструють високі результати з англійської мови, економіки, інформатики. 

Щорічно не високі результати з біології, екології, математики, технічної праці.У 

2015-2016 навчальному році високий рівень знань ще раз  продемонстрували 

учні ліцею та забезпечили загальнокомандну першість з англійської мови, 

економіки, астрономії, математики, історії, хімії, правознавства, обслуговуючої 

праці. 

                                                                                                      Таблиця 29. 

Переможці  ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році 

 

ПІБ  учнів Клас Місце ПІБ вчителя 

Українська  мова та література 

Зань Катерина  7-В кл. І місце Козаренко С.М. 

Ковальова Марія   8-Б кл. І місце Коляда Т.В. 

Подпорінова Анастасія 9-В кл. І місце Губська Т.В. 

Англійська мова 

Дараган Дмитро  8-А кл. І місце Скрипніченко Н.І. 

Подпорінова Анастасія 9-В кл. І місце Скрипніченко Н.І. 

Долгополов Кирило 10-А кл. І місце Шаповал Н.М. 

Олійник Дмитро 11-А кл. І місце Шаповал Н.М. 

Історія 

Дараган Дмитро  8-А кл. І місце Іллющенко О.С. 

Подпорінова Анастасія 9-В кл. І місце Губська Т.В. 

Двірник Олена 11-А кл. І місце Іллющенко О.С. 

Правознавство  

Двірник Олена 11-А кл. І місце Бонь І.А. 

Математика 

Клочко Марія  6-В кл. І місце Фесенко Г.В. 

Коваленко Катерина 9-А кл. І місце Кравцова Р.А. 

Нестеренко Дмитро 10-А кл. І місце Бабічева Н.В. 

Географія 

Дараган Дмитро  8-А кл. І місце Ковшун Н.В. 

Коваленко Катерина 9-А кл. І місце Ковшун Н.В. 
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Долгополов Кирило 10-А кл. І місце Вовк В.Ф. 

Хімія 

Дараган Дмитро 8-А кл. І місце Дьяченко В.А. 

Коваленко Катерина 9-А кл. І місце Дьяченко В.А. 

Біологія 

Дараган Дмитро  8-А кл. І місце Забара О.Б. 

Подпорінова Анастасія 9-В кл. І місце Забара О.Б. 

Фізика 

Дараган Дмитро  8-А кл. І місце Токар С.Г. 

Долгополов Кирило 10-А кл. І місце Токар С.Г. 

Економіка 

Долгополов Кирило 10-А кл. І місце Губська Т.В. 

Вільхівський Вадим 11-А кл. І місце Губська Т.В. 

Інформатика 

Бутенко Олексій 9-А кл. І місце Сосновцев О.О. 

Обслуговуюча праця 

Стефанків Тетяна 11-Б кл. І місце Тібор Н.М. 

 

  З 11 базових дисциплін ліцей має 27 учнів-переможців ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів проти 12 

переможців у 2014-2015 навчальному році. 

                                                                                                            Таблиця 30  

Предметні досягнення найбільш активних переможців ІІ (районного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2015-2016 навчальному році 
ПІБ учня Клас Предмети Вчитель, кваліфікаційна категорія Місце 

Дараган 

Дмитро 

8-А Хімія 

фізика 

біологія 

географія 

англ. мова 

Дьяченко В.А. -вища 

Токар С.Г. -вища 

Забара О.Б-І 

Ковшун Н.В.-І 

Скрипніченко Н.І. 

1 

Долгополов 

Кирило 

10-В географія 

фізика 

економіка 

англійська мова 

Вовк В.Ф. -вища 

Токар С.Г. -вища 

Губська Т.В. -вища 

Шаповал Н.М.-ІІ  

1 

Двірник  

Олена 

10-А Історія, 

правознавство 

ІллющенкоО.С. -вища 

Бонь І.А. –вища 

1 

Подпорінова 

Анастасія 

8-В Українська мова 

історія, 

фізика 

англійська мова 

Губська Т.В. -вища 

Губська Т.В. -вища 

Токар С.Г. -вища 

СкрипніченкоН.І-вища 

1 

Коваленко 

Катерина 

8-А Математика, 

хімія, 

географія 

Кравцова Р.А. -вища 

Дьяченко В.А. -вища 

Ковшун Н.В.-І 

1 
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Найбільш активні та результативні були учні:Дараган Дмитро, 

Долгополов Кирило, Подпорінова Анастасія, Коваленко Катерина, Двірник 

Олена. Найбільшу кількість перемог здобув Дараган Дмитро, який з 5 базових 

дисциплін показав глибокі знання . 

                                                                                                                       Таблиця 31 

Результати ІІІ (обласного ) етапу Всеукраїнських учнівських                      

олімпіад з навчальних предметів у 2015-2016 навчальному році 

ПІБ учнів Клас Місце ПІБ вчителя 

Українська  мова та література 

Ковальова Марія   8-Б кл. ІІІ місце Коляда Т.В. 

Географія 

Дараган Дмитро  8-А кл. ІІ місце Ковшун Н.В. 

Біологія 

Дараган Дмитро  8-А кл. ІІ місце Забара О.Б. 

Подпорінова Анастасія 9-В кл. ІІІ місце Забара О.Б. 

 

 Високі результати у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах здобули учні:  

- Ковальова Марія з української мови і літератури, 

- Дараган Дмитро з географії,та біології,  

- Подпорінова Анастасія з біології.  

 Два призових місця мають учні ліцею з біології, вчитель Забара О.Б.  

                                                                                                                  Таблиця 32  

Моніторинг досягнень учнів а в ІІІ етапі 

Всеукраїнських  олімпіад з базових дисциплін. 

 

№ 

з/п 

ПІБ учня Предмет Місце ПІБ учителя, який  

підготував учня 

2010-2011 навчальний рік – 5 призових місця 

1 Шаповалова Ірина правознавство ІІІ Бонь І.А. 

2 Гладкий Юрій Історія, 

географія 

ІІІ 

ІІІ 

Іллющенко О.С. 

Вовк В.Ф. 

3 Бистрай Андрій Історія, І Губська Т.В. 

4 Литвин Анна правознавство ІІІ Бонь І.А. 

2011-2012 навчальний рік – 2 призових місця 

1 Безуглий Андрій географія ІІ Вовк В.Ф. 

Ковшун Н.В. 

2 Гончаренко 

Вячеслав 

Географія 

Історія, 

ІІ 

ІІІ 
Вовк В.Ф. 

Губська Т.В. 

2012-2013 навчальний рік – 5 призових місця 

1 Бистрай Андрій Історія, ІІ Губська Т.В. 

2 Безуглий Артем Географія ІІ Ковшун Н.В. 
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3 Ілюха Евген Географія ІІІ Вовк В.Ф. 

4 Маренко Вкторія Українська мова ІІІ Варич В.М. 

5 Редванський 

Артем 

Англійська мова ІІІ Іванська В.М. 

2013-2014 навчальний рік – 6 призових місця 

1 Безуглий Артем Економіка ІІІ Губська Т.В. 

2 Коляда Максим економіка ІІІ Губська Т.В. 

3 Бистрай Андрій історія І Губська Т.В. 

4 Безуглий Артем географія ІІІ Вовк В.Ф. 

5 Олійник Дмитро англійська мова ІІІ Шаповал Н.М. 

6 Редванський Максим англійська мова ІІІ Іванська В.О. 

2014-2015 навчальний рік – 4 призових місця 

1 Вільхівський Вадим економіка 

 

ІІІ Губська Т.В. 

вища, старший 

вчитель 

2 Безуглий Артем економіка ІІІ Губська Там.В. -

вища 

3 Подпорінова 

Анастасія 

українська мова 

і література 

ІІІ Губська Т.В.–

вища, 

старший вчитель 

4 Редванський Артем англійська мова ІІІ Іванська В.О. –

вища, старший 

вчитель 

2015-2016 навчальний рік – 4 призових місця 

1 Ковальова Марія українська  мова 

та література 

ІІІ Коляда Т.В.- вища, 

старший вчитель 

2 Дараган Дмитро географія ІІ Ковшун Н.В.-І 

кваліфікаційна 

категорія 

3 Подпорінова 

Анастасія 

біологія ІІІ Забара О.Б.- І 

кваліфікаційна 

категорія 

4 Дараган Дмитро біологія ІІ Забара О.Б.- І 

кваліфікаційна 

категорія 

 

    Учні ліцею щорічно здобувають призові місця у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах. 
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                                                     Таблиця 33 

 Моніторинг кількості предметних досягнень учнів а в ІІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. 

Базова 

дисципліна 

2010- 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Всього 

перемог 

Українська 

мова і 

література 

         3 

Російська мова       0 

Англійська 

мова 

         3 

Історія   

  

        5 

Правознавство        1 

   

  

     2 

Математика       0 

Географія     

  

  

  

     7 

Фізика       0 

Хімія        1 

Астрономія       0 

Біологія        

  

2 

Екологія       0 

Інформатика       0 

Інформаційні 

технології 

       1 

Основи 

економіки 

       

  

 3 

Педагогіка 

і психологія 

      0 

Обслуговуюча 

праця 

      0 

Технічна праця       0 

Фізична 

культура 

      0 
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Впродовж 2010-2016 навчальних років найбільшу кількість призових 

місць  здобували з предметів: географії, історії, економіки, англійської мови, 

української мови; 

Впродовж 2010-2016 навчальних років не здобували призових місць з 

предметів:  російської мови та літератури,  фізики, екології,  інформатики 

трудового навчання, астрономії,  математики. 

   Недостатній рівень підготовки учнів до  ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  з навчальних предметів, здійснюють 

вчителі   фізики, екології, інформатики, трудового навчання, астрономії, 

математики.  Щорічно, за останні 5 років, не мають високих досягнень в ІІІ 

етапі учні з тих  предметів , які викладають такі вчителі: Котенко Н.М., 

Бабічева Н.В., Фесенко Г.В.,  Цікало Т.І.,  Кравцова Р.А. –математика;         

Клименко В.О.-біологія;     Козаренко С.М-українська мова;   Скрипніченко 

Н.І, Корецька Л.В - англійська мова;    Губський В.М., Тібор Н.М..-трудове 

навчання 

                                                                                                                            Таблиця  34.  

Результати І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

 науково-дослідницьких робіт  у 2015-2016 навчальному році. 

№

 № 

ПІБ  учнів Клас Місце Секція ПІБ наукового 

керівника 

  Коваленко 

Катерина 

 9-А кл. І місце секція  «Історія 

України» 

Губська Т.В.  

  Легеня Даніїл 9-Б кл. І місце секція«Всесвітня 

історія» 

Губська Т.В.  

  Буряк Лілія 9-В кл. І місце секція  

«Соціологія» 

Губська Т.В.  

  Козинець Альбіна 9-В кл. І місце секція  

«Філософія» 

Губська Т.В.  

  Подпорінова 

Анастасія 

9-В кл. І місце секція «Історичне 

краєзнавство» 

Губська Т.В. 

  Минко Нікіта 10-А кл. І місце Секція «Історичне 

краєзнавство» 

Бонь І.А. 

  Долгополов 

Кирило 

10-А кл. І місце Секція «Географія 

та ландшафто-

знавство» 

Вовк В.Ф.  

 

 

  Лимар Ліліана 10-А кл. І місце секція 

«Кліматологія та 

метеорологія» 

Вовк В.Ф.  

  Тарапата Артем  10-А кл. І місце Секція «Геологія, 

геохімія, 

мінералогія» 

 Вовк В.Ф.  

  Олійник Дмитро 11-А кл. І місце Секція «Геологія, 

геохімія, 

мінералогія» 

Вовк В.Ф. 
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        Учнями Валківського ліцею імені  Олександра Масельського було 

подано 10 робіт (в минулому навчальному році-7),  вчитель історії Губська 

Т.В. підготувала 5 учнів - Бонь І.А.І підготувала І учня  з правознавства та  

Вовк В.Ф підготував  4 учні з географії.   Всі учні  здобули перемогу на І 

районному етапі конкурсу і брали участь у ІІ обласному етапі.  

                                                                                                         Таблиця 35  

Результати ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів  ліцею у 2015-2016 навчальному року 

№ 

з/п 

ПІБ  учнів Клас Місце Секція ПІБ 

наукового 

керівника 

1 Подпорінова 

Анастасія 

9-В кл. І місце «Історичне 

краєзнавство» 

Губська Т.В. 

2 Олійник Дмитро 11-А кл. І місце «Геологія, 

геохімія, 

мінералогія» 

Вовк В.Ф. 

3 Коваленко 

Катерина 

9-А кл. ІІ місце «Історія України» Губська Т.В. 

4 Долгополов 

Кирило 

10-А кл. ІІ місце «Гідрологія» Вовк В.Ф. 

 

 

5 Тарапата Артем  10-А кл. ІІ місце «Геологія,  геохімія, 

мінералогія» 

Вовк В.Ф. 

6 Козинець Альбіна 9-В кл. ІІІ місце «Філософія» Губська Т.В. 

7 Минко Нікіта 10-А кл. ІІІ місце «Історичне 

краєзнавство» 

Бонь І.А. 

8 Лимар Ліліана 10-А кл. ІІІ місце «Кліматологія та 

метеорологія» 

Вовк В.Ф. 

   Активну та результативну участь у Всеукраїнському конкурсі-захисту 

науково-дослідницьких робіт показали учні вчителів Губської Таміли 

Валентинівни-3 перемоги; Вовка Володимира Федоровича-4 перемоги . 6 учнів 

здобули призові місця. Учні вчителів Бонь І.А.-ІІІ місце; Губської Т.В.-ІІ ,ІІІ 

місця; Вовка В.Ф.-ІІ,ІІ,ІІІ місця  

 Не проявляють ініціативу в організації  учнів до науково-дослідницької 

роботи вчителі хімії, біології, математики, інформатики, зарубіжної літератури, 

фізики, астрономії, екології. 

                                                                                                        Таблиця  36 

Результати ІІІ (Всеукраїнського) етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів  ліцею у 2015-2016 навчальному року 

 

№

№ 

з/п 

ПІБ  учнів Клас Місце Секція ПІБ  

наукового 

керівника 

1 Подпорінова 

Анастасія 

9-В кл. учасник Історичне 

краєзнавство 

Губська Т.В. 
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2 Олійник 

Дмитро 

11-А кл. ІІІ 

місце 

Геологія, 

геохімія, 

мінералогія 

Вовк В.Ф. 

 

                                                                                                             Таблиця  37  

Узагальнені результати участі учнів ліцею у Всеукраїнському конкурсі-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН України 

 

Показники 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Учасників І етапу  12 9 12 7 10 

Переможців І етапу 11 9 8 6 10 

Учасників ІІ етапу  11 9 8 6 11 

Переможців ІІ етапу 8 3 6 3 8 

Учасників ІІІ етапу 0 0 1 0 2 

Переможців ІІІ етапу 0 0 1 0 1 

 

  Порівнюючи досягнення учнів та їх наставників за останні 4 роки можна 

зробити висновки, що учасників І етапу щорічно зменшується, переможців І і ІІ 

етапів теж зменшується,виключенням є 2013-2014 навчальний рік коли Вакал 

Дмитро брав участь у ІІІ Всеукраїнському етапі і посів призове місце.  

Зацікавленість учителів у даному конкурсі обмежена,окрім Губської Т.В учителя 

історії, Вовка В.Ф.учителя географії,останнім часом Іванської В.О.-вчителя 

англійсьої мови., Бонь І.А.-вчителя історії. Учні ліцею активно і успішно 

розвивають свої здібності і у предметних конкурсах на різних рівнях з 

української мови і літератури, математики, історії, фізичної культури, 

образотворчого мистецтва.,англійської мови . На жаль з інших предметів : 

біологія, зарубіжна література, хімія,фізика,астрономія, дана робота в поточному 

році була не значною. 

 

            Учні ліцею організовані для роботи в: предметних конкурсах, 

інтелектуальних та спортивних змаганнях, творчих конкурсах, виставках, 

експедиціях,  турнірах,  акціях.     

                                                                                                                            Таблиця 38. 

                      Результати участі учнів у предметних конкурсах  

                             з української мови  в І етапі змагання   

ПІБ учнів Клас Місце ПІБ вчителя 

XV Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика 

Білецька Анастасія  4-Б 

кл. 

І місце Макаренко Л.Г 

V Міжнародний мовно-літературний конкурс  учнівської та 

студентської  молоді  ім. Т.Г.Шевченка 

Зань Катерина 7-В кл. І місце Козаренко С.М. 

Ткаченко Тетяна 10-А кл. І місце Коляда Т.В. 
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Недостатній рівень підготовки показали учні ліцею в XV Міжнародному 

конкурсі з української мови ім. П. Яцика та Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, що не дає 

можливості вийти на обласний рівень змагання. 

     

Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками 

 

   У 2015/2016 навчальному році методична робота у навчальному закладі 

була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, законів 

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

діяльність», Положень «Про порядок здійснення інноваційної діяльності» 

(наказ МОН України від 07.11.2000 №522),   основних положень Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні державних, регіональних та міських 

програм у галузі освіти, створення умов для їх функціонування, 

комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу, поглиблення змісту та 

покращання якості освіти, створення належних сучасних умов для навчання, 

виховання та розвитку творчих здібностей учнів, підвищення професійної 

майстерності педагогічних працівників, ефективне використання 

інтелектуального потенціалу вчителів та учнів, в межах продовження реалізації 

обласної педагогічної теми «Формування професійної мобільності 

педагогічних працівників в умовах упровадження нових Державних стандартів 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти», районної  

педагогічної теми  - «Підвищення якості навчання і виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах Валківщини в умовах запровадження 

Базового компонента дошкільної освіти, нових Державних стандартів 

початкової та базової загальної середньої освіти » та шкільної педагогічної 

теми  «Мотивація учнів до навчання та саморозвитку в умовах особистісно-

орієнтованого  навчання».   

     Педагогічний колектив продовжував працювати над вирішенням 

пріоритетних методичних завдань щодо забезпечення системи роботи  

педколективу щодо  мотивації учнів до навчання та саморозвитку в умовах 

особистісно-орієнтованого навчання а саме: сучасного психолого-

педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного 

процесу, вдосконалення  професійної діяльності педагогів, формування їх 

методологічної культури.   

           Організаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу та 

системи внутрішньошкільного контролю здійснюється відповідно до 

«Орієнтованої програми здійснення внутрішньошкільного контролю в 

загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа 

Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні 

рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю 

навчальних закладів» відповідно до пунктів: 52 – рівень навчальних досягнень 

учнів за результатами виконання навчальних програм; 55 – виконання 

перспективного плану вивчення стану викладання предметів; 68 – оцінювання 

педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів; 38 – дотримання 

вимог з ведення вчителями записів у класних журналах;87-результативність 

методичної роботи . 
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Особлива увага була приділена запровадженню нових Державних 

стандартів загальної середньої освіти, організації навчально-виховного 

процесу за новими навчальними програмами у 4-х. Оцінювання відбувалось у 

початковій школі за вимогами, розробленими відповідно до Державного 

стандарту початкової загальної освіти, що набула чинності з 2012/2013 

навчального року поетапно: в основній школі - відповідно до наказу 

МОНмолодьспорту від 13.04.2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05.2011 року 

№ 566/19304. 

Методична робота у 2015/2016 навчальному році організована 

відповідно до структури, представленої у річному плані навчального закладу.       

Управління методичною роботою здійснюється методичною  радою - 

колективним органом, що покликаний забезпечити науково-методичні умови 

навчально-виховного життя ліцею. Методичною радою керує  ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. у тісному зв’язку із 8-ма методичними об’єднаннями, які 

впроваджують поставлені завдання. Упродовж минулого навчального року 

методична робота була направлена на створення умов для розвитку творчого 

потенціалу вчителя,а в наступному році її слід направити на забезпечення 

якісного науково-методичного супроводу реформування ліцею в опорний 

заклад.  

Пріоритетним завданням  методичної роботи з кадрами було постійне 

підвищення їх фахової майстерності через:                                               

 -задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в 

особистому та професійному зростанні; 

- забезпечення потреб у кваліфікованих кадрах високого рівня 

професіоналізму і культури, здатних компетентно, відповідально та якісно 

виконувати посадові функції; 

- допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань 

розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня 

психологічної підготовки; 

- активізація творчого потенціалу; 

- формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно 

змінюються. 

-самоосвіту педагогів.  

-проходження курсів підвищення кваліфікації. 

  В поточному  навчальному році курси підвищення кваліфікації вчасно 

пройшли 9 чоловік.  Аналіз стану післядипломної освіти вчителів, 

зроблений за результатами анкетування педагогів, дає підставу для 

висновку, що особливої уваги продовжує потребувати  підвищення рівня 

володіння комп’ютерними технологіями  та  необхідність оволодіння 

ефективними педагогічними технологіями навчання учнів, що має лягти в 

основу і  самоосвітньої роботи педагогів ліцею.   

  У поточному навчальному році самоосвітня робота педагогів  була 

направлена на опрацювання періодичних і електронних фахових видань, 

методичної, довідкової літератури, індивідуальна робота над власною 
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педагогічною темою: створення педагогічних надбань і обмін досвідом, 

або  узагальнення власної системи педагогічного досвіду, створення  

електронних блогів,сайтів. Практичні результати самоосвітньої роботи 

окремих педагогічних працівників закладу розглянуті та обговорені на 

засіданнях педагогічної ради, атестаційної комісії, науково-практичних 

семінарів, а також представлені на сторінках сайтів вчителів ліцею. Дієві 

сайти мають  вчитель:інформатики Сосновцев  О.О.; фізичної культури 

Семидочний  В.М. 

Узагальнений та затверджений методичною радою ліцею та районного 

методичного  кабінету досвід роботи вчителя математики Бабічевої Ніни 

Василівни на тему «Диференційований підхід до навчання  математики в 

умовах особистісно-орієнтованого навчання як засіб розвитку 

індивідуальних здібностей особистості». 

  Педагогічна атестація сприяла активізації творчої діяльності вчителів, 

залученню їх до науково-дослідницької роботи, стимулюванню неперервної 

фахової освіти, підвищенню відповідальності за результати навчання і 

виховання учнів .  

           Всього проатестовано атестаційною комісією   І рівня  – 13 чоловік 

 Відповідає займаній посаді -13 чол. 

 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст І 

категорії» - 2 чол.: Дмитренко Н.М., Князєва С.А. 

Порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня відділу 

освіти Валківської районної державної адміністрації про педагогічну  

атестацію - 11 чоловік (Бабічевої Н.В., Бабенко Л.А., Губської Т.В., 

Ліференко Л.І., Клименко В.О., Ніколаєнко Л.Г., Токаря С.Г, Олійник З.М., 

Пономаренко Л.О., Сосновцева О.О.,  Василець Н.Л.) 

  

Всього проатестовано атестаційною комісією ІІ рівня – 11 чоловік 

 На присвоєння вищої кваліфікаційної категорії – 2 чоловіка: 

Пономаренко Л.О., Олійник З.М. 

  На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» - 9 чоловік: Бабічева Н.В., Бабенко Л.А., Губська Т.В., 

Ліференко Л.І., Клименко В.О., Ніколаєнко Л.Г., Токар С.Г., Олійник 

З.М., Пономаренко Л.О., Сосновцев О.О.,  Василець Н.Л. 

   На відповідність раніше присвоєному званню «Старший учитель»-5 

чоловік: Бабенко Л.А., Губська Т.В., Ліференко Л.І.,  Сосновцева О.О.,  

Василець Н.Л 

 На відповідність раніше присвоєному званню «вчитель-методист» - 1 

чоловік: Бабічева Н.В. 

Адміністрація закладу тримає під контролем виконавську дисципліну 

вчителів та виконання ними посадових обов’язків. Аналіз результатів 

внутрішкільного контролю дає підстави констатувати, що переважна 

більшість педагогічних працівників якісно виконує свої професійні 



 56 

обов’язки, чітко дотримується правил трудового розпорядку, виконує 

професійно і в зазначені терміни розпорядження адміністрації.  

          Висновки, зроблені адміністрацією за результатами відвіданих уроків, 

свідчать про те, що  заходи проведені у межах реалізації шкільної 

методичної теми та річного плану, спрямовані на поліпшення якості уроку, а 

саме: використання інноваційних технологій в навчально-виховному 

процесі  ліцею, сучасних інтерактивних методів і прийомів навчання, які 

дають відповідні результати.  Так із 242 уроків, відвіданих  адміністрацією  

ліцею у   оцінено на високому рівні 98 уроків, на достатньому 140 уроків, на 

середньому 4 уроки. 

Якість знань учнів  з ДПА  в 11 класах за результатами ЗНО 

становить:  

 математика-36,4 % - вчитель Фесенко Г.В.; 

 українська мова -58,3 - вчитель Варич В.М.; 

  англійська мова-41,7% - вчитель Шаповал Н.М.; 

 історія україни-35,7% - вчитель Губська Т.В. 

Рівень  знань учнів  з української мови   є достатній, а рівень знань з  

математики, англійської мови, історії України є середній, що свідчить про  

необхідність продовження  роботи   вчителів над  підвищенням фахового та  

науково-методичного рівня вчителів, оволодінням ними  ефективними 

формами і методами зацікавлення учнів, посилення уваги на формування 

предметної мотивації навчання учнів . 

На базі  аналітичної довідки за результатами проведеного 

адміністрацією ліцею моніторингу участі та результативності учнів 

Валківського ліцею імені Олександра Масельського у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з базових дисциплін, Всеукраїнського конкурсу-

захисту МАН України, предметних конкурсах,турнірах 2015/2016 

навчального року слід зазначити, що існуюча система і відповідна якість 

роботи з обдарованими учнями потребує детального аналізу на засіданнях 

ШМО вчителів і відпрацювання більш ефективної   системи даної роботи. 

Заслуговують подяки вчителі: Ковшун Н.В; Забара О.Б.,  Коляда Т.В.- 

за високий рівень підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з навчальних предметів та вчителі Губська Т.В, Вовк В.Ф. Бонь 

І.А.- за активну та результативну науково-дослідницьку роботу з учнями. 

Слід зауважити вчителям: Котенко Н.М., Цікало Т.І., Клименко В.О, 

Губському М. В., Варич В.М., які не забезпечили належної підготовки учнів 

до Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015-2016 

навчальному році 

Усі вчителі мають  активізувати науково-дослідницьку роботу з 

учнями  в наступному році. 

У поточному навчальному році активно, згідно плану працювали  такі 

методичні об’єднання: вчителів початкових класів, оздоровчих дисциплін, 

природничих дисциплін, суспільних дисциплін, іноземних мов , 

естетичного та трудового виховання, точних дисциплін, вчителів 

словесності. Їх робота потребує систематизації та якісної  змістовності. 

Документи  потребують упорядкування, на кінець навчального року не 
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проведений і не оформлений  аналіз роботи ШМО   вчителів оздоровчих 

дисциплін, точних дисциплін. 

В межах продовження  роботи над педагогічною темою ліцею 

проведений    педагогічний консиліум «Вироблення в учнів мотивації до 

навчання та саморозвитку в умовах особистісно-зорієнтованого навчання – 

розвиток  самостійності. успішної навчальної діяльності учнівського 

колективу», який   направив педколектив на  подальшу змістовну роботу в 

наступному навчальному році. 

Протягом минулого навчального  року  були проведені 10 предметних  

тижнів, які проходили  з метою   формування ключових та предметних 

компетентності учнів, а тому потребують подальшого   індивідуального, 

компетентнісного, особисто-орієнтованого підходу до їх  підготовки і 

проведення. 

Вчителі ліцею Корецька Л.В. та Семидочний В.М. успішно брали 

участь у професійному конкурсі «Вчитель року ».  Семидочний В.М. – 

вчитель фізичної культури та Захисту Вітчизни - переможець районного, 

обласного етапу та дипломант Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-

2016». 

Всі заходи науково-методичного спрямування, передбачені річним 

планом роботи навчального закладу, виконано в повному обсязі:.    

  

Комп`ютеризація та інформатизація навчального  

та управлінського процесів 

         Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним 

напрямком якої є інформатизація системи управління.  

 Дана робота проводилася за такими напрямками:         

-  робота з електронною поштою, ведення шкільної документації в 

комп’ютерному  варіанті; 

- залучення учнів до дистанційної освіти,  до участі у WEB-олімпіадах, 

конкурсах комп’ютерної графіки, олімпіаді з інформатики; 

-  використання Internet-технологій у навчально-виховному процесі та 

управлінській діяльності; 

- організація навчання вчителів з використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі; 

-  підготовка  електронних презентацій з передового педагогічного 

досвіду роботи вчителів: української мови та літератури (Варич В.М., 

Козаренко С.М,), математики (Котенко Н.М.), бібліотеки (Стешенко А.А.), 

Музею Бойової слави (Губська Н.В.),  учнівських електронних проектів; 

- проведення  уроків вчителями – предметниками з використанням ПК, 

мультимедійного обладнання, а також  на базі КІІКТ (Вовк В.Ф., 

Семидочний В.М., Бабенко Л.А., Золотуха Л.І., Шаповал Н.М., Чугаєвський 

В.А., Зань Н.М., Лісконог С.М., Керімова Л.В., Котенко Н.М., Кравцоа Р.А.); 

- продовжено  роботу щодо створення сайту ліцею,  його 

інформаційного наповнення;  

- оновлення бази даних ІСУО. 
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На  початок 2015/2016 навчального року у ліцеї використовується 47 

комп`ютерів. З них: 

1 ПК – директором для управлінської діяльності 

1 ПК – секретарем для ведення ділової документації 

1 ПК – для ведення бухгалтерського обліку 

5 ПК – заступниками директора 

1 ПК – психологом ліцею 

1 ПК – бібліотекарем 

9 ПК - у предметних кабінетах 

25 ПК – у 2-х кабінетах інформатики. 

Крім того, у закладі є 3 мультимедійні проектори, 8 копіювальних 

апаратів. Всі ПК підключені до локальної мережі та мережі Інтернет. 

Проте така кількість комп`ютерів є недостатньою для забезпечення  

навчально-виховного процесу згідно сучасних вимог. Так,  на один 

комп’ютер у ліцеї припадає  30 учнів, тоді як по району  даний показник 

складає  13 чоловік, по області – 17 чоловік. Крім того, 85% комп`ютерів 

експлуатуються більше 5 років, а тому потребують або заміни, або 

модернізації. 

 

Діяльність психологічної служби 

Робота психолога у 2015/2016 навчальному році здійснювалася 

відповідно до Закону України “Про освіту”, Положення про психологічну 

службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України № 127 від 03.05.1999 р., Змін до Положення про 

психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і 

науки України № 439 від 07.06.2001р. та наказу МОНУ України № 616 від 

02.07.2009 р.), Положення про психологічний кабінет загальноосвітніх та 

інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ 

Міністерства освіти і науки України №691 від 19.10.2001р.), листа 

Міністерства освіти і науки від 27.08.2000 р. №1/9-352 про планування 

діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної 

служби системи освіти України, Етичного кодексу психолога, Конвенції про 

права дитини, наказу МОНУ № 1106 від 06.08.2013 року «Про затвердження 

Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної 

служби на період до 2017 року» та листа Міністерства освіти та науки 

України від 25.07.2014 № 1/9-374 " Стан та особливості діяльності 

психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році".  

 Основними завданнями психологічної служби було визначено: 

 Здійснення психологічного супроводу  адаптації дітей 1-х, 5-х, 10-х 

класів; 

 Допомога психолога в професійному самовизначенні старшокласників; 

 Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя (профілактика  

тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції, СНІДу); 

 Психологічна підтримка вчителя (консультування з особистісних 

проблем, взаємовідносин в сім’ї і колективі; психологічна підтримка у 

складних життєвих ситуаціях).      

https://docs.google.com/document/d/1B1alY_nzRQnhcQLO77Sm9Up5Q_yWBKYLCq--VmVQNQ8/edit
https://docs.google.com/document/d/1B1alY_nzRQnhcQLO77Sm9Up5Q_yWBKYLCq--VmVQNQ8/edit
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Здійснюється психологічне забезпечення проблеми, над якою працює 

ліцей: “Мотивація учнів до навчання та саморозвитку в умовах особистісно-

зорієнтованого навчання”. Протягом навчального року вивчено мотивацію  

навчальної діяльності учнів 5, 10-х класів. Визначено провідні інтереси 

учнів 5, 7, 9 класів. Дані досліджень доведені до відома вчителів-

предметників на засіданнях шкільних методичних об’єднань. Підготовлено 

матеріали для семінарів «Особливості розвитку когнітивних процесів 

молодших школярів», «Розвиток пізнавальних здібностей учнів», 

«Психолого-педагогічний супровід 5-х класів». Проведено тестування серед 

учнів 4, 7-х класів з метою виявлення їх інтересів, тестування серед учнів 9-

х класів з метою вивчення їх інтересів (ОДАНІ – 2), ідентифікації типів 

акцентуацій (С.І. Подмазін), ступеня взаємозв’язку типу особистості зі 

сферою діяльності, до якої у неї є нахили (опитувальник професійної 

спрямованості Д. Голанда), провідного типу професій (опитувальник 

Климова), анкетування для визначення рейтингу профілів навчання. Для 

учнів 9-х класів проведено цикл занять “Усвідомлений вибір профілю – 

запорука успішного навчання”. Серед учнів 10-х з метою вивчення 

задоволеності учнів обраним профілем навчання проведено анкетування. 

Учні 11-х класів та їх батьки стали учасниками анкетувань “Вивчення 

зв’язку між обраним профілем навчання та майбутніми професійними 

планами”.  

 

Моніторингові дослідження, скринінги в навчальному закладі (короткий 

опис).  

тема мета цільові 

групи 

вибірка результати 

Адаптація 

учнів 1 клас 

вивчення рівня 

адаптації учнів 

1-х класів 

(Н.Г.Лусканова) 

1-А, 1-Б,  

1-В кл. 

 

 

 

73 

учнів 

 

 

 

високий –17 учнів 

середній – 34 учні  

зовн. мотивація –13 

учнів  

низький рівень – 6 учнів 

дезадаптація – 3 учень 

Готовність 

учнів до 

навчання у 5 

класі 

анкета Пашнєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-А, 4-Б 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 учнв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мотив зовнішнього 

примусу – 4 учні  

соціально-орієнтований 

мотив – 30 учнів  

пізнавальний мотив – 21 

учень 

мотив престижу – 5 учні  

мотив матеріального 

благополуччя – 15 учнів  

мотив одержання 

інформації – 6 учнів  

мотив досягнення успіху 

– 5 учнів  

орієнтація на соціально-
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Анкета 

Лусканової 

 

 

 

 

 

 

4-А, 4-Б 

кл. 

 

 

56 

учнів 

схвальну поведінку – 4 

учні 

 

високий –12 учнів  

середній – 25 учнів  

зовн. мотивація –13 

учнів  

низький рівень –  6 учнів   

дезадаптація – 0 учні  

Адаптація 

учнів до 5 

класу 

вивчення рівня 

адаптації учнів 

5-х класів (Н.Г. 

Лусканова) 

 

 

 

вивчення 

самопочуття 

учнів в школі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вивчення 

ставлення до 

навчальних 

предметів 

 

 

5-А, 5-Б,  

5-В кл. 

 

 

 

 

 

5-А, 5-Б,  

5-В кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-А, 5-Б,  

5-В кл. 

 

74 

учнів 

 

 

 

 

 

73 учні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

учень 

високий – 13 учнів  

середній – 31 учнів  

зовн. мотивація –20 

учнів  

низький рівень – 8 учнів   

дезадаптація –2учень  

 

спокій – 33 учні, втома – 

37 учнів, нудьга – 13 

учнів, радість – 45 учнів, 

занепокоєння – 18 учнів, 

впевненість у собі – 37 

учнів, незадоволеніть 

собою – 13 учнів, 

роздратованість – 24 

учні, сумніви – 42 учні, 

образа – 18 учнів, 

приниження – 10 учнів, 

страх – 13 учнів, тривога 

за майбутнє – 25 учнів, 

симпатія до вчителів – 

18 учнів, бажання 

приходити сюди – 32 

учні. 

Вивчаю з інтересом/не 

люблю: 

Українська мова – 28/ 12 

учнів 

Українська література – 

39/5 учнів 

Англійська мова – 26/13 

учнів 

Світова література – 41/3 

учень 

Математика – 40/9 учнів 

Французька мова – 37/7 

учнів 
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Історія – 30/8 учнів 

Природознавство – 33/7 

учні 

Інформатика – 44/3 учні 

Трудове навчання – 27/9 

учнів 

Основи здоров’я – 27/13 

учнів 

Образотворче мистецтво 

– 32/8учні 

Профільне 

навчання 

вивчення 

профільних 

інтересів 

(ОДАНІ -2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

визначення 

акцентуацій 

характеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-А, 9-Б,  

9-В 

класи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-А, 9-Б,  

9-В 

класи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 учні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

учнів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фізика – 0 учнів  

математика – 4 учні  

електро- радіотехніка – 7 

учнів  

техніка -  4 учні  

хімія – 5 учнів  

біологія – 12 учнів  

медицина – 5 учнів 

географія – 7 учнів  

історія – 10 учнів 

філологія – 8 учнів  

мистецтво – 22 учнів 

педагогіка – 3 учні 

психологія і філософія – 

3 учні  

бізнес – 6 учнів  

сфера обслуговування – 

9 учнів  

військова справа – 9 

учнів  

спорт – 15 учнів 

 

гіпертимний – 6 учнів  

циклоїдний – 6 учнів  

лабільний – 6 учнів  

астено-невротичний – 2   

сензитивний – 2 учні  

тривожно-педантичний 

– 1 учень  

інтравертований – 5 

учнів  

збудливий – 2 учні  

демонстративний – 3 уч.  

нестійкий – 0 учнів  

акцентуації відсутні – 14 
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вивчення рей-

тингу профілів 

навчання  

9-А, 9-Б,  

9-В 

класи 

 

62 учні 

 

 

економічний - 16 

філологічний - 19 

 

 

Аналіз статистичних даних свідчить про збільшення обсягу 

просвітницької, розвивальної роботи з учнями за рахунок зменшення 

кількості діагностичних досліджень, збільшення кількості індивідальних 

консультацій учнів, батьків та вчителів.  
 

 

Фінансово-господарська діяльність 

 

         Фінансова діяльність у ліцеї здійснювалася згідно кошторису, 

затвердженого начальником відділу освіти.   

 У ліцеї відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати. Здійснена 

своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. 

Технічні працівники отримують доплату за шкідливі умови праці, сторожі – 

за роботу в нічний час.         

        Протягом року вживалися заходи щодо економії бюджетних коштів і 

дотримання  запланованих лімітів.  

 З метою покращення умов функціонування закладу протягом 

2015/2016 навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо 

залучення позабюджетних коштів.  

           Всього було залучено     303987 грн.     З них: 

 - батьківські та благодійні внески   –   85951.00 грн.                        

 - кошти на харчування – 218036.00 грн.                                       

Використовувалися кошти в межах запланованих асигнувань, а саме: 

 - на харчування –218036.00 грн. 

 - господарчі товари – 18274.00 грн. 

 - фарба, лінолеум і будівельні матеріали – 30893.00 грн. 

 - миючі засоби – 16145.00 грн. 

 - підписка періодичних видань -  8146.00 грн.  

 - канцтовари –  5776.00 грн. 

 - ремонт і обслуговування комп`ютерної техніки – 2311.00 грн.     

 - медикаменти – 1868.00 грн. 

 - вимір опору ізоляції – 2350.00 грн. 

 - навчання та проведення тендерної процедури – 1800.00 грн. 

  - ремонт плит – 3127.00 грн. 

  

Рішенням  Валківської районної ради Харківської області VI сесії  VII 

скликання від 16 червня 2016 року  № 148-VII «Про реорганізацію 

загальноосвітніх шкіл району» та № 149-VII «Про створення освітнього 

округу, визначення його опорного закладу та філій» на базі Валківського 

ліцею імені Олександра Масельського створено освітній округ із 

визначенням ліцею опорним закладом. Мета утворення освітнього округу – 

створення єдиного освітнього округу, забезпечення рівного доступу осіб до 
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якісної освіти, створення умов для впровадження допрофільної 

підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих 

предметів, раціонального і ефективного використання наявних ресурсів 

суб`єктів округу.  

В рамках підготовки закладу до нового навчального року в статусі 

опорної школи виконано ряд заходів: 

- Замінено лінолеум у кабінетах фізики і хімії за батьківські  благодійні 

кошти, у рекреаціях – за кошти районного бюджету (199930.00 грн.) 

- Придбано і встановлено мультимедійне та наочне обладнання з 

відповідним ліцензійним забезпеченням для кабінетів фізики та 

географії (кошти обласного бюджету). 

- Придбано холодильне обладнання для шкільної їдальні (холодильна та 

морозильна камери на суму 56000.00 грн.). 

- Придбано шкільні меблі для кабінетів фізики, географії, іноземної 

мови,  початкового навчання на суму 179928.00 грн. 

- Придбано вуличні тренажери для спортивного майданчика на суму 

179928.00 грн. 

- Укладено договори на закупівлю мультимедійного обладнання для 

навчальних кабінетів на суму 451465.00 грн. 

- Оголошено тендер на придбання шкільного автобуса на суму 

1400000.00 грн 

- Оголошено тендер на придбання мультимедійного обладнання та 

програмного забезпечення для навчальних кабінетів на суму 

2603388.00 грн. 

Проте залишилися проблеми, які потребують вирішення: 

- капітальний ремонт східців I черги; 

- ремонт системи освітлення подвір`я; 

- заміна 72 вікон на енергозберігаючі. 

 

 

Пріоритетні завдання на 2016/2017 навчальний рік 

 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів 

України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», 

виконання державних, обласних та районних програм, які спрямовані на 

поглиблення змісту та покращення якості освіти, створення належних 

сучасних умов для навчання і виховання учнів ліцею та філій, забезпечення 

соціального захисту учасників навчально-виховного процесу,  визначені такі 

напрями і завдання діяльності ліцею у 2016/2017 навчальному році: 

1. Забезпечити реалізацію прав громадян  на загальну середню освіту та 

профільне навчання, впровадження  Державних стандартів освіти. 

2. Створити належні умови для адаптації до навчання учнів 1, 5, 10-х 

класів. 
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3. Працювати над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої 

особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного 

процесу. 

4. Удосконалювати допрофільну підготовку та профільне навчання в 

основній та старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне 

діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів 

основної школи. 

5. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних 

технологій, інтерактивних методів навчання, впровадження інформаційно-

комунікативних технологій, комп’ютерізації та інформатизації навчально-

виховного процесу; 

6. Продовжити роботу щодо пошуку та відбору обдарованих та здібних 

дітей, організації психолого-педагогічного супроводу обдарованих і 

талановитих дітей, моніторинг досягнень, участь у конкурсах та  

олімпіадах. 

7. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, 

широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-

виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації 

здорового способу життя. 

8. Разом з правоохоронними органами, службою у справах 

неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати 

профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та 

скоєння протиправних дій, профілактика шкідливих звичок, формування  

навичок здорового способу життя; 

9. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та 

оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей пільгового 

контингенту. 
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РОЗДІЛ 1. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1.1. Створення оптимальних умов для забезпечення права на 

здобуття повної загальної середньої освіти 

 

1.1.1. Заходи щодо охоплення дітей та підлітків шкільного віку 

навчанням (виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону 

України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню 

освіту» 

 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

1 Систематично проводити роботи 

щодо залучення до навчання дітей, 

підлітків від 6 до 18 років. Вести 

роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо обов’язковості 

здобуття дітьми і підлітками повної 

загальної середньої освіти.  

постійно Адміністрація, 

педколектив 

 

2 Перевірити явку дітей і підлітків до 

навчального закладу на підставі 

списків. Зібрати довідки про 

продовження навчання з інших 

навчальних закладів. 

до 16.09.16 Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

 

3 Вжити заходів щодо продовження 

навчання учнями після 9 класу. 

Продовження навчання учнів після 9 

класу підтвердити довідками. 

До 30.09.16 Петренко З.В.  

4 Скласти списки учнів, які навчаються 

у закладі, але проживають на 

території, закріпленій за іншими 

навчальними закладами. 

До 16.09.16 Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

 

5 Підготувати і подати статистичний 

звіт (форма № 77-РВК) про кількість 

дітей і підлітків шкільного віку, 

інформацію про охоплення дітей і 

підлітків шкільного віку навчанням. 

до 09.09.16 Петренко З.В. 

 

статзвіт, 

інформація 

6 Проводити роботу щодо залучення до 

навчання дітей 6-річного віку: 

 уточнити списки дітей, яким 

виповнилося 5 років; 

 провести збори з батьками 

учнів, яким на 01.09.2016 

виповниться 6 років. 

 

 

до 12.09.16 

 

до 15.03.17 

Василець Н.Л.  

7 Заслуховувати на нараді при 

директорові питання: 

 про виконання положень 

Конституції України, ст. 35 Закону 

України «Про освіту», ст. 6 Закону 

України «Про загальну середню 

освіту», Інструкції з обліку дітей і 

вересень-

травень 

Адміністрація Протокол 
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підлітків шкільного віку; 

 про здійснення контролю за 

відвідуванням навчальних занять 

учнями школи 

8 Взяти під контроль учнів, які 

перебувають на довготривалому 

лікуванні в санаторіях. 

Протягом 

року 

Бонь І.А.  

9 Перевірити працевлаштування 

випускників 9-х, 11-х класів. 

Підтвердити довідками про навчання. 

Узагальнити проведену роботу в 

наказі «Про підсумки роботи щодо 

працевлаштування випускників 9-х, 

11-х класів 2016 року» 

До 12.10.16 Петренко З.В. Інформація, 

списки 

10 Співпрацювати із органами місцевого 

самоврядування, службою в справах 

дітей щодо охоплення дітей і 

підлітків шкільного віку навчанням, 

відвідуванням занять. 

Протягом 

року 

Адміністрація  

11 Погодити з ЦРЛ список дітей і 

підлітків шкільного віку з вадами 

розумового та фізичного розвитку, які 

не можуть навчатися за висновком 

медико-психологічної перевірки. 

До 09.09.16 Медпрацівник  

12 Видати наказ «Про закріплення 

території обслуговування за 

працівниками закладу» 

квітень 

2017 

Директор  

 

1.1.2. Створення оптимальних умов щодо початку навчального року 
 

        № 

 з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

  1 Узгодити з фінансовими органами та 

затвердити у відділі освіти штатно-

посадовий розпис на новий 

навчальний рік 

До 01.09.16 Грєхова В.І. 

Єременко Н.Г. 

 

       2 Скласти тарифікацію вчителів на 

2016/2017 навчальний рік 

До 01.09.16 Грєхова В.І. 

Єременко Н.Г. 

 

3 Затвердити у відділі освіти 

Валківської районної державної 

адміністрації робочий   навчальний 

план на новий навчальний рік 

До 

01.07.2016 

Грєхова В.І.  

4 Організувати профілактичний 

медичний огляд учнів 

Згідно 

графіка 

Медпрацівник, 

 кл. керівники 

 

5 Уточнити контингент учнів. Скласти 

шкільну мережу. Узгодити із 

районним відділом освіти 

До 03.09.16 Грєхова В.І. Наказ 

6 Провести: 

 серпневу педраду; 

 інструктивну нараду з питань 

організованого початку навчального 

року, ведення шкільної документації 

До 28.08.16 Грєхова В.І.  
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7 Затвердити, погодити: 

 нормативні документи роботи 

ліцею на навчальний рік: навчальні 

плани, річний план роботи ліцею, 

режим роботи ліцею, розклад занять; 

 календарне та тематичне 

планування за предметами на 

семестри; 

 плани роботи факультативів, 

гуртків; 

 плани виховної роботи 

класних керівників на семестри; 

 план роботи бібліотеки ліцею, 

психолога, соціального педагога 

До 01.09.16 Грєхова В.І. 

Петренко З.В. 

Піднебесна Т.М 

Василець Н.Л. 

Бонь І.А. 

 

Документація, 

плани роботи 

8 Оформити класні журнали, журнали  

факультативів, індивідуального 

навчання, гуртків 

До 12.09.16 Петренко З.В. Інформація 

9 Скласти розклад проведення фа куль-

тативів, спортивних гуртків і секцій 

До 12.09.16 Петренко З.В.  

10 Провести перевірку стану та готов-

ності матеріально-технічної бази 

кабінетів та ліцею в цілому до нового 

навчального року. Оформити акти та 

іншу документацію про готовність 

ліцею, майстерень, спортивних залів, 

спортивного майданчика, кабінетів до 

початку навчального року. Провести 

заходи з охорони праці на початок 

навчального року (у т.ч. інструктажі з 

учнями та вчителями) 

До 31.08.16 Грєхова В.І. 

Кисіль О.Д. 

 

11 Організувати роботу з учнями, відне-

сеними до спеціальної медичної 

групи 

До 03.09.16 Грєхова В.І., 

медсестра 

Наказ 

12 Скласти списки дітей пільгових 

категорій. Організувати роботу щодо 

соціального захисту учнів 

До 09.09.16 Бонь І.А. Наказ 

13 Забезпечити учнів підручниками, 

учителів навчальними програмами, 

посібниками, методичною 

літературою 

До 01.09.16 Стешенко А.А. Інформація 

14 Вивчити та проаналізувати на засідан-

нях шкільних методичних об`єднань 

навчальні програми, методичні листи 

До 01.09.16 Керівники 

методичних 

об`єднань 

 

15 Провести урочистості до  Дня знань 01.09.16 Бонь І.А.  

16 Затвердити графіки чергування на 

навчальний рік вчителів, сторожів; 

довести їм під розпис посадові 

інструкції.  

До 31.08.16 Кисіль О.Д. Інформація 

17 Ознайомити колектив закладу із 

правилами внутрішнього розпорядку 

на навчальний рік 

До 01.09.16 Грєхова В.І.  

18 Забезпечити необхідні умови для 

навчання та виховання учнів 1-х 

класів 

До 01.09.16 Василець Н.Л.  
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19 Затвердити графік проведення 

шкільних предметних тижнів. 

Організувати підготовку учнів до 

участі в І та ІІ етапах шкільних та 

районних олімпіад 

До 01.10.16 Піднебесна Т.М Графік 

20 Організувати контроль за 

відвідуванням занять учнями та його 

облік у загальношкільному журналі 

оперативного контролю 

Протягом 

року 

Бонь І.А. Інформація 

 

1.1.3. Організація і проведення державної підсумкової атестації 

учнів 
 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

1 Затвердити план заходів щодо 

закінчення навчального року, 

проведення державної підсумкової 

атестації, підсумкових контрольних 

робіт, ЗНО 

Лютий, 

квітень  

Грєхова В.І. Плани, 

протоколи 

2 Ознайомити педагогічний колектив, 

батьків, учнів з нормативними 

документами щодо закінчення 

навчального року, проведення 

державної підсумкової атестації та 

ЗНО 

До 01.04.17 Петренко З.В.  

3 Надати пропозиції до районного 

відділу освіти щодо створення 

державних атестаційних комісій 

згідно 

плану 

відділу 

освіти 

Грєхова В.І. Пропозиції 

4 Скласти розклад підсумкових 

контрольних робіт 

До 11.04.16 Василець Н.Л.  

5 Оформити шкільний куточок 

«Державна підсумкова атестація» 

1-й тижд. 

травня 

Петренко З.В. Розклад ДПА, 

стенд 

6 Підготувати, розглянути на засіданні 

педагогічної ради та затвердити 

директором матеріали для державної 

підсумкової атестації 

4-й тижд. 

квітня 

вчителі-

предметники 

 

7 Своєчасно зібрати та подати 

відповідні документи на звільнення 

учнів від проходження державної 

підсумкової атестації за станом 

здоров’я  

3-й тижд. 

квітня 

Петренко З.В.  

8 Подати заявки на отримання бланків 

грамот «За особливі успіхи у 

вивченні окремих предметів», 

підтвердження на нагородження 

медалями 

До 03.04.17 Петренко З.В.  

9 Підвести підсумки проведення 

державної підсумкової атестації учнів 

4, 9, 11 класів 

До 12.06.17 Василець Н.Л. 

Петренко З.В. 
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1.1.4. Створення оптимальних умов щодо закінчення навчального року 
 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

1 Перевірити виконання навчальних 

програм та видати наказ «Про 

виконання навчальних планів та 

програм» 

Грудень, 

травень 

Петренко З.В., 

Василець Н.Л. 

Наказ 

2 Перевірити виконання практичного 

мінімуму, контрольних, практичних, 

лабораторних робіт, екскурсій з основ 

наук, передбачених програмами та 

навчальним планом 

Грудень, 

травень 

Петренко З.В., 

Василець Н.Л. 

Додаток до 

наказу 

3 Проводити інформаційно-консуль-

таційну роботу  з учнями 11 класів та 

їх батьками щодо порядку проведен-

ня зовнішнього незалежного оціню-

вання у 2016/2017 навчальному році 

Жовтень-

травень 

Піднебесна Т.М. Протоколи 

зборів 

4 Підготовка до здачі в шкільний архів 

класних журналів, журналів 

факультативів, журналів 

індивідуальної роботи з учнями 

Червень Петренко З.В., 

Василець Н.Л. 

Довідка 

5 Перевірити оформлення особових 

справ учнів, написання характеристик 

учнів 1 класів 

 

Червень Петренко З.В., 

Василець Н.Л. 

 

 

6 Скласти графік здачі підручників до 

бібліотеки 

Травень Стешенко А.А.  

7 Провести заключну перевірку стану 

підручників та підбиття підсумків 

конкурсу «Живи, книго!» 

Травень Стешенко А.А.  

8 Скласти сценарій свята Останнього 

дзвоника 

Травень Бонь І.А.  

9 Відкоригувати графік тарифних 

відпусток та видати наказ «Про 

надання основних щорічних 

відпусток» 

Травень Грєхова В.І.  

10 Провести засідання педагогічної ради 

ліцею з питань: 

 затвердження матеріалів 

державної підсумкової атестації учнів 

4, 9 класів,  

 про переведення учнів 1-4 

класів, 

 про переведення учнів 5-8,  

10-х класів, 

 про випуск учнів 11-х класів. 

 

Травень 

 

 

Грєхова В.І.  

11 Видати наказ «Про завершення 

навчального року» 

Червень Грєхова В.І. Наказ 

12 Підготувати листи подяки та грамоти 

для всіх переможців олімпіад, 

Травень Піднебесна Т.М.  



 70 

конкурсів  

13 Заповнити табелі успішності, класні 

журнали, особові справи, звіти  

Травень Класні 

керівники 

 

14 Видати наказ «Про організацію 

роботи щодо замовлення і видачі 

документів про освіту випускникам 

2016/2017 навчального року» 

До 01.11.16 Грєхова В.І.  

15 Організувати збір даних для 

оформлення замовлення документів 

про освіту 

До 11.11.16 Петренко З.В.  

16 Підготувати попереднє (уточнене) 

замовлення і списки на виготовлення 

документів про освіту 

Листопад Петренко З.В. Згідно графіків 

17 Оформити документи про базову та 

повну загальну середню освіту 

Травень, 

червень 

Адміністрація 

ліцею, класні 

керівники 

 

18 Подати підтвердження на 

виготовлення документів з відзнакою 

Не пізніше, 

ніж за 2 дні 

до 

вручення 

Петренко З.В.  

19 Подати акт на списання з обліку 

документів про освіту 

До 01.07.17 Грєхова В.І.  

 

1.1.5. Допрофільна підготовка і профільне навчання 
 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

1 Організувати психолого-педагогічний 

супровід класів профільного 

навчання: 

 10-А клас – економічний, 

 10-Б клас – українська  філологія, 

 11-А клас – економічний, 

 11-Б клас –українська  філологія. 

Протягом 

року 

Князєва С.А.  

2 Провести діагностичне дослідження 

серед учнів 7 класів для своєчасного 

виявлення нахилів, інтересів з метою 

впровадження допрофільного і 

профільного навчання. 

Протягом 

року 

Князєва С.А.  

3 Провести діагностичне дослідження 

серед учнів 9-х класів з метою 

виявлення освітніх потреб і 

організації профільного навчання у 

2016/2017 навчальному році. 

Січень-

лютий 

Князєва С.А.  

4 Провести спільні збори батьків і 

учнів з метою вивчення нормативної 

бази щодо продовження навчання, 

організації профільних класів у  

2016/2017 навчальному році 

Березень  Грєхова В.І.  

5 Вивчити питання ефективності 

використання годин варіативної 

частини робочого навчального плану 

Травень Піднебесна Т.М.  
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в розрізі організації допрофільної 

підготовки. 

6 Взяти участь у ярмарках професій з 

метою ознайомлення школярів з 

пропозиціями профільних училищ, 

вузів, підприємств. 

Згідно 

графіка 

Князєва С.А.,  

Бонь І.А. 

 

7 Проаналізувати працевлаштування 

випускників за 3 роки для виявлення 

впливу обраного профілю навчання. 

До 01.10.16 Піднебесна Т.М.  

8 Поповнювати банк даних забезпечен-

ня навчально-виховного процесу 

програмами для профільних класів, 

спецкурсів, факультативів відповідно 

до профілів навчання. 

Протягом 

року 

Піднебесна Т.М.  

9 Вивчити рівень навчально-методич-

ного забезпечення профільного 

навчання в ліцеї. 

До 01.11.16 Піднебесна Т.М.  

10 Створити умови для безперервної 

педагогічної самоосвіти, підготовки 

вчителів до роботи в профільних 

класах. 

Протягом 

року 

Піднебесна Т.М.  

 

1.1.6. Організація індивідуального навчання 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

1 Провести організаційні заходи щодо 

організації індивідуального навчання: 

 зібрати заяви і медичні довідки 

від батьків, діти яких потребують 

індивідуального навчання; 

 направити відповідні 

документи до відділу освіти з метою 

погодження організації 

індивідуального навчання; 

 затвердити індивідуальні 

календарні плани; 

 затвердити погоджений із 

батьками розклад уроків. 

До 01.09.16 Петренко З.В., 

Василець Н.Л. 

 

2 Видати накази: 

 «Про організацію 

індивідуального навчання учнів у 

2016/2017 навчальному році»; 

 «Про затвердження персональ-

ного складу та розподіл навчального 

навантаження педагогічних праців-

ників, які будуть здійснювати навчан-

ня учнів за індивідуальною формою у 

2016/2017 навчальному році» 

До 01.09.16 Грєхова В.І.  

3 Проаналізувати стан індивідуального 

навчання в ліцеї (документація, 

відвідування занять, співбесіди з 

учителями) 

Грудень, 

травень  

Петренко З.В., 

Василець Н.Л. 

Довідка 
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1.1.7. Організація роботи з предмету «Захист Вітчизни»  

та військово-патріотичне виховання 
 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

1 

 

 

 

Видати накази: 

 «Про організацію та проведен-

ня занять з предмету «Захист Вітчиз-

ни» в  2016/2017 навчальному році», 

 «Про проведення навчально-

польових занять з юнаками у 

2016/2017 навчальному році», 

 «Про підсумки вивчення 

предмету «Захист Вітчизни» у 

2016/2017 навчальному році» 

 

До 10.09.16 

 

 

 

До 20.12.16 

 

 

До 20.05.17 

Грєхова В.І. 

Семидочний В.М. 

 

2 На нараді при директорові заслухати 

питання «Про стан викладання пред-

мету «Захист Вітчизни» і військово-

патріотичного виховання в ліцеї». 

Квітень Петренко З.В., 

Бонь І.А. 

 

3 Провести з учнями 10-11 класів урок 

на тему: «Конституція України та 

Закон України «Про загальний 

військовий обов’язок і військову 

службу» 

01-04.09.16 Семидочний В.М., 

Золотуха Л.І. 

 

4 Організувати і провести з учнями: 

 10 класи – бесіду «Державна і 

військова символіка України», 

 11 класи – диспут «Як я 

розумію особисту відповідальність за 

захист Батьківщини». 

 

Вересень 

 

Квітень 

Семидочний В.М. План 

5 Організувати підготовку учнів та 

участь команди ліцею в спартакіаді 

допризовної молоді «Під покровом 

Божої Матері» 

жовтень Семидочний В.М.  

6 Провести вахту Пам’яті, присвячену: 

 73-річниці визволення м.Валки 

від німецько-фашистських 

загарбників, 

 72-річниці перемоги над 

фашизмом у Другій світовій війні 

 

Вересень 

 

 

Травень 

Бонь І.А.  

7 Участь у заходах з увічнення пам’яті 

про події Другої світової війни 

Травень Бонь І.А. Сценарій 

8 Проводити екскурсії по місцях 

бойової слави 

Протягом 

року 

Класні керівники  

9 Продовжити роботу по участі в акції:  

- «Слобожанські дзвони Перемоги», 

- «Моя земля – земля моїх батьків». 

Протягом 

року 

Вчителі історії  

10 Підготувати й провести День 

цивільного захисту, комплексного 

об’єктового тренування та 

протипожежного тренування 

Квітень 

2017 

Петренко З.В., 

Семидочний В.М., 

Золотуха Л.І. 

За окремим 

планом 
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1.1.8. Організація харчування 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

1 Провести роботу з учнями, батьками з 

метою організації гарячого 

харчування 

 

До 04.09.16 Адміністрація, 

класні 

керівники 

Інформація 

2 Затвердити: 

 режим харчування та 

обслуговування в шкільній їдальні; 

 графік чергування вчителів та 

учнів в шкільній їдальні. 

До 01.09.16 Грєхова В.І.  

3 Видати накази: 

 «Про організацію харчування 

учнів 1-11 класів у 2016/2017 

навчальному році», 

 «Про організацію 

безкоштовного харчування дітей 

пільгових категорій», 

 «Про підсумки роботи щодо 

організації харчування учнів у 

2016/2017 навчальному році» 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

Травень 

Грєхова В.І.  

4 Підготовка звітів про харчування 

учнів за бюджетні кошти 

Щомісяця Василець Н.Л. Звіти 

5 Заслуховувати на нараді при 

директорі (педагогічній раді) питання 

про стан роботи щодо організації 

харчування в ліцеї 

Кінець 

кожного 

семестру 

Василець Н.Л. Протоколи 

 

1.2 Виховна робота в ліцеї 

1.2.1.  Організаційний етап 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний за 

виконання 

Контроль за 

інформацій- 

ним забезпе- 

ченням 

Підготувати звіт про працевлаштування учнів 

9, 11 класів 

до 05.09.16 Бонь І.А.  

Скласти й затвердити плани: 

 Роботи методичного об`єднання  

класних керівників 

 Роботи ради профілактики 

правопорушень 

 Виховної роботи класних керівників 

на І півріччя 

 Роботи на канікули 

 Виховної роботи класних керівників 

на ІІ півріччя 

 

до 12.09.16 

до 05.09.16 

 

до 12.09.16 

 

за тиждень 

до канікул 

до 10.01.17 

Бонь І.А.  

Скласти і затвердити графіки: 

 Чергування по ліцею 

 Виховних годин 

 Батьківських зборів 

 

до 01.09.16 

до 12.09.16 

до 12.09.16 

Бонь І.А.  
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1.2.2. Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками, 

визначеними у Програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

 у загальноосвітніх навчальних закладах»   

 

1.2.2.1. Ціннісне ставлення до себе 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Провести виховні години: 

"Я хочу стати кращим", 

 "Життя людини – найвища цінність 

 "Ти — вихована дитина?", 

 "Як зробити правильний вибір", 

 "Індивідуальні особливості людини", 

 "Заздрісник сам собі ворог", 

 "Яскраві події мого життя 

 "Фізична краса не постійна, а духовна 

- вічна", 

 "Як подолати конфлікт?", 

 "Духовні потреби та ідеали мого "Я", 

 "Обов'язок. Відповідальність. 

Совість", 

вересень  

класоводи 1 кл. 

класоводи 2 кл. 

класоводи 3 кл. 

класоводи 4 кл. 

кл. кер. 5 кл. 

кл. кер. 6 кл. 

кл. кер. 7 кл. 

 

кл. кер. 8 кл. 

 

кл. кер. 9 кл. 

кл. кер.10 кл. 

кл. кер. 11кл. 

 

Засідання  клубу «Розумників»  21.10 .2016 Вчителі  

4-х класів, 

Литвин Т.І, 

Василець  Н.Л. 

 

Засідання клубу «Розумників» 25.02.2017 Вчителі 3-х кл. 

Литвин Т.І., 

Василець Н.Л. 

 

Презентація проекту «Хто є хто» 14.04.2017 Кл. кер. 9-х кл., 

Бонь І.А. 

 

Презентація проекту «Давайте 

познайомимось» 

07.06.2017 Вчителі 1-х кл. 

Василець Н.Л. 

Литвин Т.І. 

 

 

1.2.2.2. Ціннісне ставлення до сім`ї, родини, людей 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка про 

виконання 

Провести виховні години: 

 "Бабусина скриня" 

 

 "Шануй батька й неньку" 

 "Мій день, мої вчинки"  

 

 "Розкажи мені про себе" 

 "Мовленнєвий етикет" 

 "Толерантність 

 "Моя сім’я" 

 "Як жити в мирі з людьми" 

 "Цінності моєї родини" 

згідно 

виховних 

планів 

класоводів 

та класних 

керівників 

 

класоводи 1-х кл 

 

класоводи 2-х кл 

класоводи 3-х кл 

 

класоводи 4-х кл 

кл. кер. 5-х кл. 

кл. кер. 6-х кл. 

кл. кер. 7-х кл. 

кл. кер. 8-х кл. 

кл. кер. 9-х кл. 
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 "Сім'я — основа держави" 

 "У чому краса людини?" 

 

кл. кер.10-х кл. 

кл. кер. 11-х кл 

Конкурс «Тато, мама, я – спортивна сім`я» 20.01.2017 Василець Н.Л. 

Дмитренко Н.М. 

класоводи 3-4 кл 

 

Свято для учнів 4-х класів «Таланти нашої 

родини» 

17.03.2017 Бонь І.А. 

Василець Н.Л. 

Литвин Т.І. 

класоводи 4-х кл 

 

 

1.2.2.3. Ціннісне ставлення до праці 

 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Провести виховні години: 

 “Вчуся все робити сам “ 

 "Землю сонце прикрашає, а людину – 

праця" 

 "До джерел народних ремесел" 

 "Калейдоскоп професій" 

 "Ціна твого підручника" 

 "Чи вмію я працювати?" 

 "Мої обов'язки в родині" 

 "Школа – мій дім, я – господар у нім» 

 "Освіта і професія" 

 "Сучасні вимоги до фахівців" 

 "Знайомимось із маловідомими 

професіями" 

згідно 

виховних 

планів 

класоводів 

та класних 

керівників 

 

класоводи 1-х кл 

класоводи 2-х кл 

класоводи 3-х кл 

класоводи 4-х кл 

кл. кер. 5-х кл. 

кл. кер. 6-х кл. 

 

кл. кер. 7-х кл. 

кл. кер. 8-х кл 

кл. кер. 9-х кл. 

кл. кер.10-х кл. 

кл. кер. 11-х кл 

 

Зустріч учнів 11-х класів з  працівниками РЦЗ 

на тему "Як не помилитися у виборі професії"  

Листопад 

2016 

Кл. керівники 

11-х кл. 

Князєва С.А. 

 

Тренінгове заняття з  учнями 9-х класів  на 

тему «Психофізичні особливості і вибір 

професії». 

Лютий 

2017 

Кл. керівники 

11-их кл. 

Князєва С.А. 

 

Трудовий десант по прибиранню території та 

міста 

Жовтень-

листопад. 

Класні 

керівники  

5-11 класів, 

Вчителі 

трудового 

навчання 

 

Організація екскурсій на підприємства міста, 

району, області . 

Відповідно 

до планів 

класних 

керівників. 

Класні 

керівники. 
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1.2.2.4. Ціннісне ставлення до природи 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Провести виховні години: 

 «Зелені друзі мого краю" 

 "Чисте джерело" 

 "Збережемо красу природи" 

 "Захистимо усе живе" 

 "Знайди скарби природи рідного 

краю" 

 "Чисте повітря" 

 "Вітамінна скарбниця" 

 "Бережи свою планету" 

 "Розчистимо лісове Джерело" 

 "Біль твоєї землі, Україно!" 

 "Екологічні проблеми рідного краю» 

згідно 

виховних 

планів 

класоводів 

та класних 

керівників 

 

класоводи 1-х кл 

класоводи 2-х кл 

класоводи 3-х кл 

класоводи 4-х кл 

кл. кер. 5-х кл 

. 

кл. кер. 6-х кл. 

кл. кер. 7-х кл. 

кл. кер. 8-х кл. 

кл. кер. 9-х кл. 

кл. кер.10-х кл. 

кл. кер. 11-х кл 

 

Участь у акції «Годівничка для птахів» грудень-

лютий 

Класоводи, 

вчителі біології 

 

 

Екологічний двомісячник березень-

квітень 

класоводи 

класні керівники 

вчителі біології 

 

Конкурс малюнків «Природа очима дітей» березень Ніколаєнко Л.Г. 

 

 

Участь у акції «Зелена весна» березень-

квітень 

Клименко В.О. 

вчитель біології 

 

Участь у акції «Чисте довкілля» квітень вчителі біології  

Виховна година «Чорнобиль – скорбота 

пам’яті людської» 

24 – 28.04. 

2017 

класоводи 1-4 кл 

класні керівники 

5 – 11 класів 

 

 

1.2.2.5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Провести виховні години: 

 "Барви пір року". 

 "У царині мистецтва" 

 "Архітектурні перлини рідного краю" 

 "Мистецькі шедеври" 

 "Образотворче мистецтво українців" 

 "Студія знавців поезії" 

 "Культура мовлення" 

 "Театр у моєму житті" 

 "П'ять хвилин з мистецтвом" 

 "Арттерапія: профілактика емоційна і 

психологічна" 

 "Молодіжна субкультура" 

згідно 

виховних 

планів 

класоводів 

та класних 

керівників 

 

класоводи 1-х кл 

класоводи 2-х кл 

класоводи 3-х кл 

класоводи 4-х кл 

кл. кер. 5-х кл. 

кл. кер. 6-х кл. 

кл. кер. 7-х кл. 

кл. кер. 8-х кл. 

кл. кер. 9-х кл. 

 

кл. кер.10-х кл. 

 

кл. кер. 11-х кл 

 

Пісенний конкурс «Лети наша пісне» 21.10.2016 Бонь І.А.  
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Литвин Т.І. 

класоводи 3-х кл 

класні керівники 

5-х класів 

Свято «В гостях у казки» 28.12.2016 Бонь І.А. 

Василець Н.Л. 

Литвин Т.І. 

класоводи 2-х кл 

 

Танцювальний конкурс «Кришталевий 

черевичок» 

29.12.2016 Бонь І.А. 

Литвин Т.І. 

класні керівники 

6-7-х класів 

 

Вечір «Нумо, дівчата!» 

 

  

04.03.2017 Бонь І.А. 

Литвин Т.І. 

класні керівники 

10-х класів 

 

Відвідування театру Відповідно 

до плану 

класних 

керівників. 

Класні 

керівники. 

 

 

1.2.2.6. Ціннісне ставлення до суспільства та держави 

 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Провести виховні години: 

 "Моя рідна Україна" 

 "Ми — українці" 

 "Я — маленький громадянин" 

 "Люди, які прославили мій край» 

 "Державний гімн України" 

  "Державна символіка" 

 "Діти мають знати свої права» 

 "День Соборності України" 

 "Твоя правова культура" 

  "Права і свободи громадян – 

пріоритетні цінності демократії" 

 "Я і соціум: проблеми самореалізації" 

згідно 

виховних 

планів 

класоводів 

та класних 

керівників 

 

класоводи 1-х кл 

класоводи 2-х кл 

класоводи 3-х кл 

класоводи 4-х кл 

 

кл. кер. 5-х кл. 

кл. кер. 6-х кл. 

кл. кер. 7-х кл. 

кл. кер. 8-х кл. 

кл. кер. 9-х кл. 

кл. кер.10-х кл. 

 

кл. кер. 11-х кл 

 

Обновити куточок права вересень Бонь І.А.  

Тиждень патріотичного виховання. 10 – 14.10. 

2016 

Бонь І.А., 

вчителі історії. 

 

Участь у святкуванні Дня визволення міста 

Валки від німецько-фашистських загарбників  

16.09.2016 Бонь І.А. 

Губська Н.В. 

 

Участь у районній спартакіаді допризовної 

молоді «Під покровом Божої Матері» 

14.10.2016 Семидочний 

В.М. 

 

Організувати екскурсії до культурних та 

історичних пам’яток України 

відповідно 

до планів 

класних 

керівників 

Бонь І.А.  

Конкурс ораторського мистецтва. 09.11.2016 вчителі 

української мови 
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та літератури 

Вечір «Нумо, хлопці!» 03.12.2016 Бонь І.А. 

Семидочний 

В.М. 

класні керівники 

11-х класів 

 

Участь у заходах до Всеукраїнського тижня 

права 

05 – 09.12. 

2016 

Бонь І.А.  

Відзначення Дня Соборності України. 22.01.2017 Вчителі історії.  

Презентація проекту « Це моя Україна!» 28.04.2017 Бонь І.А. 

Литвин Т.І. 

Класні 

керівники 8-их 

кл. 

 

Участь у заходах з увічнення пам’яті про 

події Другої світової  війни  

03 - 09.05. 

2017 

Бонь І.А. 

Литвин Т.І. 

Губська Н.В. 

 

 

1.2.3. Традиційні загальношкільні свята 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Свято Першого дзвоника 01.09.2016 Бонь І.А. 

Литвин Т.І. 

 

Веселі старти для учнів молодших класів до 

Дня фізкультурника України 

05.09.2016 Дмитренко Н.М.  

Свято до Дня учителя 30.10.2016 Бонь І.А. 

Литвин Т.І 

 

Пісенний конкурс «Лети, наша пісне!» 21.10.2016 Бонь І.А. 

Литвин Т.І 

 

Свято «В гостях у казки» 28.12.2016 Бонь І.А. 

Василець Н.Л. 

класоводи 2-х кл 

 

Танцювальний конкурс «Кришталевий 

черевичок» 

29.12.2016 Бонь І.А. 

класні керівники 

6-7 класів 

 

Вечір «Нумо, хлопці!»  03.12.2016 Бонь І.А. 

Семидочний В.М. 

класні керівники 

11-х класів 

 

Новорічні свята 28-30.12. 

2016 

Бонь І.А. 

Литвин Т.І. 

 

Конкурс «Тато, мама, я – спортивна сім`я» 20.01.2017 Василець Н.Л. 

Дмитренко Н.М. 

 

Вечір «Нумо, дівчата!» 04.03.2017 Бонь І.А. 

класні керівники 

10-х класів 

 

Свято для учнів 4-х класів «Таланти нашої 

родини» 

17.03.2017 Бонь І.А. 

Василець Н.Л. 

класоводи 4-х кл 

 

Вечір-презентація 9-х класів «Хто є хто» 14.04.2017 Бонь І.А. 

класні керівники 
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9-х класів 

Презентація проекту 8-х класів «Це моя 

Україна» 

28.04.2017 Бонь І.А. 

Литвин Т.І. 

класні керівники 

8-х класів 

 

Свято Останнього дзвоника кінець 

травня 

Бонь І.А. 

Литвин Т.І. 

 

Випускний вечір 11-х класів  Бонь І.А. 

Литвин Т.І. 

 

Свято «Давайте познайомимось» 07.06.2017 Василець Н.Л. 

класоводи 1-х кл 

 

 

1.2.4. Розвиток учнівського самоврядування 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про викон. 

Формування нового складу сенату 

«Старшокласник» 

до 

19.09.2016 

Бонь І.А. 

 

 

Засідання сенату «Старшокласник» щомісяця Бонь І.А.  

Оновлення стенду «Сенат в дії» постійно центр інформації  

Підготовка до святкування Дня учителя до 

30.09.2016 

 Бонь І.А. 

центр дозвілля 

 

Заняття з лідерами учнівського самоврядування 

«Я - лідер». 

28.09-30.10 

2016 

Князєва С.А.  

Надання допомоги 3-5 класам у підготовці 

конкурсу «Лети, наша пісне!» 

до 

21.10.2016 

Литвин Т.І. 

центр дозвілля 

 

Правовий лекторій для учнів 5-6-их класів «За 

якими правилами живе суспільство» 

7-11. 

12.2016 

Бонь І.А. 

центр довіри 

 

Надання допомоги 2-м класам у підготовці 

свята «В гостях у казки» 

до 

28.12.2016 

Литвин Т.І. 

центр дозвілля 

 

Надання допомоги 6-7 класам у підготовці 

танцювального конкурсу «Кришталевий 

черевичок» 

до  

29.12.2016 

Литвин Т.І. 

центр дозвілля 

 

Тренінгове заняття «СНІД: відповідальність і 

безпека» 

Грудень 

2016 

Князєва С.А.  

Правовий лекторій у 4-х класах «Твої права» 5-9.12. 2016 Бонь І.А., 

центр довіри 

 

Надання допомоги у підготовці до Новорічних 

свят 

Грудень 

2016. 

Бонь І.А. 

центр дозвілля 

 

Тренінгове заняття «Торгівля людьми – це 

може трапитися з кожним». 

лютий 2017 Князєва С.А.  

Надання допомоги 4-им класам у підготовці  

родинного свята «Таланти нашої родини». 

До 

17.03.2017 

Центр довіри  

Тренінгове заняття «Вибір за тобою!» Березень 

2017 

Князєва С.А.  

Проведення соціологічного опитування 

«Молодь і протиправна поведінка» 

Березень 

2017 

Князєва С.А.  

Тренінг «Найдорожчий скарб – власне життя» квітень  

2017 

Князєва С.А. 

 

 

Бесіда з учнями 7-8-х класів на тему «Правда 

про наркотики» 

10-14 

04.2017 

Князєва С.А. 

РЦ ССССДМ 

Центр довіри 

 

Засідання круглого столу на тему «Проблеми 24.05.2017 Бонь І.А.  
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учнівського самоврядування та шляхи їх 

вирішення» . 

Сенат 

Старшокласник 

Надання допомоги в організації випускного 

вечора 

Травень центр дозвілля  

 

1.2.5. Заходи щодо правової освіти,  

профілактики злочинних  проявів в учнівському середовищі 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Провести виховні години: 

 «Правила поведінки учня» 

  

 «Культура поведінки в громадських 

місцях» 

 

 

 «Взаємозв’язок прав та обов’язків »  

 

  «Ти – громадянин України» 

 

 «Що таке відповідальність » 

 «Правосвідомість громадянина» 

 

 «Правова культура – міцність держави» 

згідно 

виховних 

планів 

класоводів 

та класних 

керівників 

 

класоводи  

1-2-х кл 

класоводи 3-4-х 

кл 

 

 

кл. кер. 5-7-х кл. 

 

кл. кер. 8-х кл. 

 

кл. кер. 9-х кл. 

 

кл. кер.10-х кл. 

кл. кер. 11-х кл 

 

Зустріч учнів 8-9 класів зі старшим 

інспектором  ювенальної поліції  Валківського 

ВП ГУНП в Харківській області старшим 

лейтенантом поліції Левчуком Р.В. на тему 

«Від проступку до злочину». 

12.10.2016 Бонь І.А.  

 Правовий лекторій для учнів 5-6-их класів «За 

якими правилами живе суспільство». 

7-11. 

12.2016 

Бонь І.А. 

центр довіри 

сенату 

 

Зустріч учнів 11-х класів з міським головою 

Скрипніченком В.В. 

06.12.2016 Бонь І.А.  

Зустріч учнів 10-их класів зі старшим 

інспектором  ПП  Валківського ВП ГУНП в 

Харківській області  капітаном поліції Лихоман 

Л.Д . на тему «Соціально-правова проблема 

боротьби з вживанням наркотиків та 

психотропних речовин». 

09.12.2016 Бонь І.А.  

Правовий лекторій у 4-х класах «Твої права» 5-9.12.2016   

Правовий лекторій для учнів 5-6-их класів «За 

якими правилами живе суспільство» 

7-11.11. 

2016 

Бонь І.А. 

центр інформації 

сенату 

 

Правовий брейн-ринг ( 9-ті класи) 8.12.2016. Бонь І.А.  

Батьківський лекторій «Проблеми правового 

виховання підростаючого покоління». 

 

23.02.2016 Бонь І.А. 

Класні 

керівники 

5-6 кл. 

 

Зустріч учнів 11 класів 

 начальником Валківського 

відділу поліції Головного 

15.03.2017 Бонь І.А.  
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управління Національної 

поліції в Харківській області Степановим С.І.на 

тему ««Шахрайство в Україні». 

Практикум «Підліток і правопорушення» для 

учнів 8-9 класів. 

22-25 

05.2017 

Бонь І.А. 

Сенат 

«Старшокласник 

 

 

1.2.6. Заходи щодо формування основ здорового способу життя, 

профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської 

молоді, запобігання захворювань на СНІД 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Провести виховні години: 

 «Здоровим будь!» 

 «Подорож до країни «Здоров’я»» 

 «Продукти харчування : наші друзі і 

вороги» 

 «Почни з ранкової гімнастики!» 

 «Культура харчування» 

 «Твій режим дня» 

 «Здоровий спосіб життя» 

 «Не дамо СНІДу перемогти людство» 

 «Що ви знаєте про СНІД» 

 «Молодь, наркотики , закон» 

 «Молодь у Всесвітній кампанії 

боротьби зі СНІДом»» 

згідно 

виховних 

планів 

класоводів 

та класних 

керівників 

 

класоводи 1-х кл 

 

класоводи 2-х кл 

класоводи 3-х кл 

класоводи 4-х кл 

кл. кер. 5-х кл. 

 

кл. кер. 6-х кл. 

кл. кер. 7-х кл. 

кл.кер. 8-х кл. 

кл. кер. 9-х кл. 

кл. кер.10-х кл. 

 

кл. кер. 11-х кл 

 

 

Зустріч учнів 5-6-их класів з лікарем-

інфекціоністом  Валківської ЦРЛ  

 Бєлой Т.Б. на тему «Твій режим дня»  

 

жовтень 

2016 

Класні 

керівники 

5-6 кл., 

ЗолотухаЛ.І. 

 

 

Зустріч учнів 10-х класів з працівниками  

РЦСССДМ на тему «СНІД – загроза 

майбутньому» 

01.12.2016 Класні 

керівники 

10-х кл. 

Золотуха Л.І. 

РЦСССДМ. 

 

Зустріч учнів 10-11-их класів з лікарем-

наркологом Валківської ЦРЛ Богодюком О.С.  

на тему «Вся правда про наркотики». 

Лютий 

2017 

Бонь І.А. 

Золотуха Л.І. 

 

 

Батьківський лекторій «Режим дня молодшого 

школяра як спосіб охорони його здоров’я» 

09.02.2017 

 

Бонь І.А. 

Класні 

керівники 

3-4 кл. 

 

Батьківський лекторій на тему «Виховання 

здорової дитини в родині» 

 

16.03.2017 Бонь І.А. 

Класні 

керівники 

7-8 кл.. 
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Бесіда з учнями 7-8-х класів на тему «Вплив 

шкідливих звичок на організм людини»  

10-14 

04.2017 

Князєва С.А. 

центр довіри 

 

Відеолекторій «Умій сказати «Ні!»» (9-ті кл.) 18.05.2017 Бонь І.А. 

РЦСССДМ 

Сенат 

Старшокласник 

 

 

1.2.7. Робота з батьківською громадськістю 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Вибори ради ліцею до 

12.09.2016 

Грєхова В.І.  

Формування батьківських комітетів вересень Бонь І.А. 

класоводи 

класні керівники 

 

Провести засідання батьківського комітету 

згідно плану: 

І засідання 

1.Вибори голови та секретаря батьківського 

комітету ліцею. Ознайомлення із примірним 

положення про батьківські комітети 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

2. Організація навчально-виховного процесу 

у 2016/2017 н.р. 

3. Стан забезпечення учнів підручниками на 

2016 / 2017 навчальному році. 

4. Організація харчування учнів у 2016/2017 

н.р. 

4. Звіт про використання благодійних коштів 

та фінансове забезпечення на новий 

навчальний рік. 

ІІ засідання 
1. Аналіз стану правовиховної роботи  в ліцеї. 

2. Про стан відвідування учнями занять 

ІІІ засідання  

1. Організація літнього оздоровлення дітей 

2. Підготовка закладу до роботи в новому 

навчальному році 

 

 

15.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.01.2017 

 

 

18.05.2017 

Грєхова В.І. 

Бонь І.А. 

 

Провести батьківський лекторій на теми:    

«Початок шкільного навчання — важливий 

етап у житті дитини» 

22.09.2016 

 

 

Бонь І.А. 

Василець Н.Л. 

Князєва С.А. 

класоводи 1-2 кл 

 

«Створення атмосфери емоційної захищеності, 

тепла й любові в сім’ї.» 

 

 

13.10.2016 

 

 

Бонь І.А. 

Василець Н.Л. 

Князєва С.А. 

класоводи 3-4 кл 

 

«Роль  родини  у  формуванні  в  підлітків  

свідомої  потреби  в  системі праці» 

10.11.2016 

 

Бонь І.А. 

Князєва С.А. 

класні керівники 
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5-6 класів 

«Утвердження в родині принципів 

загальнолюдської моралі» 

17.11.2016 Бонь І.А. 

Князєва С.А. 

класні керівники 

7-9 класів 

 

«Роль  сімейних  стосунків  і  традицій  у  

підготовці  старшокласників до родинного 

життя» 

24.11.2016 

 

Бонь І.А., 

Князєва С.А., 

Кл.керівники 

10-11 кл. 

 

«Молодший шкільний вік і його особливості» 02.02.2017 

 

Бонь І.А. 

Василець Н.Л. 

Князєва С.А. 

класоводи 1-2 кл 

 

«Режим дня молодшого школяра як спосіб 

охорони його здоров’я» 

09.02.2017 

 

 

Бонь І.А. 

Василець Н.Л. 

Князєва С.А. 

класоводи 3-4 кл 

 

«Проблеми правового виховання 

підростаючого покоління». 

 

23.02.2017 

 

Бонь І.А. 

Князєва С.А. 

класні керівники 

5-6 класів 

 

«Виховання здорової дитини в родині» 16.03.2017 Бонь І.А. 

Князєва С.А. 

класні керівники 

7-8 класів 

 

«Правильний вибір професії – успішне 

майбутнє» 

 

06.04.2017 Бонь І.А., 

Князєва С.А., 

Кл.керівники 

9-11 кл. 

 

Провести класні батьківські збори згідно 

планів 

роботи 

класних 

керівників 

Бонь І.А. 

класоводи, 

класні керівники 

 

 

1.2.8. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан. 

Здійснювати організаційно-методичний 

супровід роботи в мережі «Шкіл сприяння 

здоров`ю» 

Протягом 

року 

Золотуха Л.І. 

Князєва С.А. 

Дмитренко Н.М. 

 

Провести в класах вибори організаторів 

фізкультурної роботи, фізоргів 

До  

04.09.2016 

Кл. керівники, 

учителі 

фізкультури  

 

Обговорити і затвердити план роботи 

фізкультурно-спортивного клубу «Фенікс» і 

календар  спортивно-масових заходів на 

новий навчальний  рік на щорічній 

конференції  спортивного клубу ліцею  

До  

04.09.2016 

Дмитренко Н.М., 

учителі,  

рада клубу 

 

Провести медогляд школярів                                                                  Жовтень Кл. керівники, 

вчителі 
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Провести Олімпійський тиждень в рамках 

відзначення Дня фізичної культури і спорту 

01.09-

04.09.2016 

Дмитренко Н.М.  

Організувати постійне медико-санітарне 

обслуговування змагань у ліцеї 

Протягом 

року 

Грєхова В.І.,  

медсестра 

 

Забезпечити суворе виконання правил техніки 

безпеки на всіх уроках фізкультури  і 

змаганнях, забезпечити надійну страховку 

при виконанні вправ 

Протягом 

року 

Грєхова В.І.  

вчителі 

фізкультури 

 

Проводити фізкультхвилини на уроках Щоденно Кл. керівники, 

вчителі-

предметники 

 

Обновити куточок фізичної культури; стенд 

кращих спортсменів                     

До  

01.10.2016  

протягом 

року 

Вчителі 

фізкультури, рада 

клубу «Фенікс», 

сенат ліцею 

 

Проводити підсумки змагань ліцею, 

інформувати про їх наслідки в  блискавках, 

газетах. 

 

Протягом 

року 

Вчителі 

фізкультури, рада 

клубу «Фенікс»,  

сенат ліцею 

 

Проводити фізкультурно-спортивні свята та 

змагання з різних видів спорту (згідно 

календаря районної Спартакіади) 

Протягом 

року 

Вчителі 

фізкультури, рада 

клубу «Фенікс»,  

сенат ліцею 

 

Ознайомити батьків учнів ліцею з програмою 

по фізичній культурі, нормативами в 

залежності від статі та віку, критеріями 

оцінювання з предмету, правилами включення 

оздоровчих заходів в режим дня школяра 

Вересень-

жовтень 

Кл. керівники, 

вчителі фізичної 

культури 

 

Провести шкільний етап Малих олімпійських 

ігор «Діти Харківщини» 

Грудень Дмитренко Н.М.  

Організувати і провести Тиждень здоров`я 21.03-

25.03.2017 

Дмитренко Н.М.  

Проводити фізкультперерви для учнів 

початкової ланки 

Щоденно Вчителі 

фізкультури,  

сенат ліцею. 

 

 

 1.2.9. Робота з учнями пільгового контингенту 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Поповнити каталог урядових і галузевих 

документів, що забезпечують дотримання 

законодавства в галузі охорони дитинства 

Протягом 

року 

Литвин Т.І.  

Провести ознайомлення працівників школи з 

нормативними документами, що регулюють 

законодавство в галузі охорони дитинства 

вересень Грєхова В.І. 

Литвин Т.І. 

 

Поновити базу даних дітей пільгових 

категорій 

до 

11.09.2016 

Бонь І.А. 

Литвин Т.І. 

Князєва С.А. 

 

Призначення громадських інспекторів з 

охорони дитинства 

до 

04.09.2016 

Литвин Т.І.  

Провести обстеження матеріально-побутових 

умов проживання всіх дітей пільгових 

вересень-

грудень 

Литвин Т.І., 

громадські 
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категорій інспектори 

Забезпечення проведення медичних оглядів 

дітей пільгових категорій під час планових 

оглядів дітей медичними працівниками 

2 рази 

 на рік 

Литвин Т.І., 

громадські 

інспектори 

 

Залучення дітей пільгового контингенту до 

відвідування факультативів, гуртків, секцій 

протягом 

року 

громадські 

інспектори 

 

Організувати безкоштовне харчування дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та дітей з малозабезпечених 

родин 

протягом 

року 

Грєхова В.І.  

Організувати оздоровлення дітей пільгових 

категорій у пришкільних таборах 

червень Грєхова В.І.  

Надавати психолого-педагогічну допомогу 

дітям пільгового контингенту та їх батькам 

протягом 

року 

Князєва С.А.  

Забезпечити участь дітей пільгових категорій 

у районних та міських заходах присвячених 

Міжнародному дню захисту дітей, 

Міжнародному дню інваліда, новорічним 

святам тощо. 

протягом 

року 

Литвин Т.І., 

Бонь І.А. 

 

 

 1.2.10. Робота з учнями девіантної поведінки 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Визначити педагогічно занедбаних дітей, 

скласти списки учнів, що входять до «групи 

ризику» 

до 

05.09.2016 

класні керівники  

Призначення громадських інспекторів з 

охорони дитинства 

до 

05.09.2016 

Бонь І.А.  

Скласти списки учнів, що стоять на 

внутрішкільному обліку 

до 

05.09.2016 

Бонь І.А.  

Спланувати індивідуальну роботу з учнями 

девіантної поведінки 

до 

12.09.2016 

громадські 

інспектори 

 

Спланувати індивідуальну роботу з учнями, 

що стоять на внутрішкільному обліку 

до 

12.09.2016 

Бонь І.А. 

громадські 

інспектори 

 

Залучати дітей девіантної поведінки до 

відвідування факультативів, гуртків, секцій 

протягом 

року 

громадські 

інспектори 

 

Залучати дітей девіантної поведінки до участі 

у загальношкільних та районних заходах 

протягом 

року 

громадські 

інспектори 

 

Надавати психолого-педагогічну допомогу 

дітям девіантної поведінки та їх батькам 

протягом 

року 

Князєва С.А.  

Проводити спільно з представниками органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних 

органів рейди-перевірки функціонально-

неспроможних сімей на дому 

2 рази  

на рік 

Грєхова В.І. 

Бонь І.А. 

громадські 

інспектори 
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РОЗДІЛ 2. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Структура, мета та основні завдання, методичної роботи 

з педпрацівниками Валківського ліцею імені Олександра Масельського, 

Гонтів’ярської, Минківської, Черемушнянської  філій 

 

 

 

 

2.1.1. Структура методичної роботи   

 
 

 

 

 

 

 

Директор 

  

Вчителі-предметники 

Заступник директора з 

методичної роботи 

Педагогічна рада 

 Методична рада 

ШМО  

Методичний кабінет 
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2.1.2. Мета та основні завдання методичної роботи    

Мета: надання ефективної допомоги педпрацівникам у покращенні 

організації навчання та виховання школярів, узагальненні та запровадженні 

передового педагогічного досвіду, збільшенні теоретичного рівня й педагогічної 

кваліфікації викладачів і керівництва ліцею. 

 Основні завдання: 

 організація безперервного удосконалення фахової майстерності та 

підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка їх 

до атестації, забезпечення якісного рівня; 

 проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих 

можливостей педагогів; 

 виявлення, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного 

досвіду творчо працюючих вчителів; 

 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології, науки і ефективного педагогічного досвіду;  

  підвищення наукового-методичного,психолого-педагогічного рівня   вчителя 

з метою якісної організації  та  проведення роботи з обдарованими дітьми  . 

 впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти 

 організувати роботу педагогічного колективу щодо реалізації педагогічної 

теми «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників щодо 

формування  навчальної  мотивації  учнів   в умовах особистісно-орієнтованого, 

компетентісного, діяльнісного підходів  до навчально-виховного процесів»  

  впровадження інноваційних та комунікаційних педагогічних технологій  у 

навчальний процес. 

 поширення педагогічних розробок шляхом друкування у фахових журналах, 

газетах, інших педагогічних виданнях.  
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2.1.3. Модель методичної роботи   

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільні методичні об’єднання 

вчителів-предметників 

(ШМО): 
 Предметні тижні  

 Методичні тижні 

 Творчі звіти 

 Творчі групи  

 Відкриті уроки 

 Моніторинг навчальних досягнень  

 Атестація 

   

Вчителі – предметники: 
  Самоосвіта 

 Участь в методичних заходах   

 Участь в роботі творчих груп (вивчення нових педагогічних ідей,апробація нових форм і методів 

навчання,аукціон педагогічних ідей творчих груп) 

 Участь в роботі ШМО 

 Науково-практична, творча робота з учнями 

 Творчі звіти, відкриті уроки,майстер-класи, 

 Участь у професійних конкурсах 

  Аналіз, самоаналіз, самокорекція. 

 Курси підвищення кваліфікації  

  Моніторинг навчальних досягнень учнів  

  Створення власної системи роботи  

 Взаємообмін  досвідом роботи  

 

 

Директор 
 Зобов язує 

 Контролює. 

 Підводить  

підсумки  

Педагогічна рада 
 Творчі звіти вчителів 

 Підсумкові проблемні педради 

 Тематичні педради 

 Обмін досвідом 

- Методична рада  
 Визначення шляхів вирішення 

Актуальних проблем; 

 Творчі звіти вчителів 

 розробка нових педагогічних ідей. 

  

 

 

 Шкільний методичний кабінет 
 Школа молодого фахівця  

 Школа педагогічної майстерності 

 Семінари 

 Консиліуми 

 Консультації 

 Конференції 

 Тематичні виставки 

 Інформування 

  Методичні бюлетені 

 Методичні оперативки  

 Педагогічні читання 

 Курсова перепідготовка 

 Атестація    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора  

з навчально-виховної  

роботи 
 Організовує  

 Мотивує 

  Моніторить . 

  Аналізує  

 Корегує   
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2.2. План роботи методичної ради (МР) 

 
 № 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідаль- 

ний 

Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відміт

ка про 

викон. 

2.2 Проводити засідання методичної ради   Один раз 

чверть   

ЗД з НВР 

Піднебесна 

Т.М. 

Протоколи 

засідань МР 

 

П
ер

ш
е 

за
сі

д
ан

н
я
 

Організація та проведення методичної 

роботи педколективу на 2016-2017 

навчальний рік.   

Робота педколективу над шкільною 

методичною темою «Розвиток 

професійної компетентності 

педагогічних працівників щодо 

формування  навчальної  мотивації  

учнів   в умовах особистісно-

орієнтованого, компетентісного, 

діяльнісного підходів  до навчально-

виховного процесів»  

 

протягом 

року  

ЗД з НВР- 

Піднебесна 

Т.М. 

     

 Протокол №  

 . 

 

Д
р
у
ге

 з
ас

ід
ан

н
я
 

 

 Результати роботи адміністрації 

ліцею по виявленню ЕПД у вчителів   

та організація роботи по його 

вивченню, узагальненню і подальшому 

впровадженні в НВП ліцею.     

 

листопад  ЗД з НВР-

Піднебесна 

Т.М. 

  

  

ЗД з НВР –

Петренко 

З.В. 

 

Протокол № 

 

 

 

Інформація 

 

 

 

 

 

Т
р
ет

є 
за

сі
д

ан
н

я
   Затвердження ЕПД вчителів. 

   

 Моніторингове дослідження 

 Ефективної реалізації компетентні-

ного підходу у навчально-

виховному процесі початкової 

школи 

січень Керівник 

МО; 

ЗД з НВР- 

Піднебесна 

Т.М. 

  

Протокол №  

Ч
ет

в
ер

те
 з

ас
ід

ан
н

я
  

Ш
о
ст

е 
за

сі
д

ан
н

я
  Аналіз роботи методичних об 

єднань і напрямків роботи з 

педкадрами у 2016-2017 році 

 

  

 

червень  

Керівник  

МО. 

 

 

ЗД з НВР-. 

Піднебесна 

Т.М.  

 

  

 

Протокол № 

 

 

 

Протокол № 

 

 

 

 

 

2.3. Робота методичного кабінету 

2.3.1. Організаційна робота  шкільного методичного кабінету(ШМК) 
№ з/п Зміст Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відміт

ка про 

викон. 

2.3.1.4 Скласти графіки проведення Вересень ЗД з НВР-  Графіки  
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основних методичних заходів: 

- відкритих уроків вчителів, які 

атестуються; 

- творчих звітів; 

- предметних олімпіад, турнірів; 

- предметних тижнів; 

- методичних тижнів; 

- презентації навчальних       

проектів. 

Піднебесна 

Т.М. 

2.3.1.5 Скорегувати банк даних про 

вчителів-предметників на 2016-2017 

навчальний рік. 

Вересень ЗД з НВР-  

Піднебесна 

Т.М. 

Інформація  

2.3.1.6 Випускати інформаційний бюлетень 

«Педагогічна рада». 

Протягом 

року 

Заступники 

директора 

Бюлетень  

2.3.1.8 Створити умови педпрацівникам 

ліцею для: 

- проходження курсів підвищення 

педагогічної кваліфікації; 

- відвідування районних, 

обласних семінарів, спецкурсів, 

конференцій і т.д.; 

- взаємовідвідування уроків, 

факультативів, спецкурсів, 

позакласних заходів; 

- самоосвіти вчителів; 

- школи молодого вчителя; 

- участі в районному конкурсі 

педагогічної майстерності «Вчитель 

року – 2016 » 

- вільного доступи до мережі 

Інтернет, до роботи із сайтами 

районного, обласного управління 

освіти та МОНУ. 

Протягом 

року 

Заступники 

директора 

 

 

Заявка, 

посвідчення 

Сертифікати 

 

 

Аналіз уроків 

 

 

План роботи 

План роботи 

Адреси сайтів 

 

2.3.1.9 Організувати роботу: 

- школи педагогічної 

майстерності; 

- творчих груп; 

- ШМО. 

Вересень ЗД з НВР  

Піднебесна 

Т.М. 

Плани роботи  

 

2.3.2. Підвищення фахового рівня, методичної, професійної 

майстерності та розвиток творчих можливостей педагогічних працівників 
 

№ з/п Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Контроль 

за 

інформацій

ним 

забезпечен

ням 

Відміт

ка про 

викон. 

2.3.2.1 Спрямувати всі напрямки 

внутрішкільної методичної роботи 

на вдосконалення  якості роботи 

вчителів в межах  реалізації 

педагогічної теми     «Розвиток 

професійної компетентності 

2016 – 2017 

н.р. 

ЗД з НВР-  

Піднебесна Т.М. 

Система 

роботи 
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педагогічних працівників щодо 

формування  навчальної  

мотивації  учнів   в умовах 

особистісно-орієнтованого, 

компетентісного, діяльнісного 

підходів  до навчально-виховного 

процесів»  

 

-Провести інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед 

педагогічної громадськості   

щодо актуальності питання з 

модернізації  методичної роботи 

з педагогічними працівниками 

на засадах диференційованого 

підходу. 

.-Скласти персональні 

педагогічні картки кожного 

педагога, до яких, крім 

особистих даних, увести 

відомості про персональне 

педагогічне зростання, 

підвищення кваліфікації, 

самоосвітню діяльність щодо 

професійного вдосконалення. 

-Здійснити диференційований 

розподіл по групах педагогічних 

працівників у закладі за 

результатами педагогічної 

діяльності, діагностування та на 

основі педагогічних карток  

.-Спланувати й організувати 

методичну роботу з різними 

групами педагогічних 

працівників за відповідними 

формами. 

Здійснювати моніторинг 

результативності різних форм 

методичної роботи у 

диференційованих групах, 

особистісного професійного 

зростання педагогів-фахівців, 

педагогів-початківців і 

педагогів-аутсайдерів. 
 

Вересень     

Взаємовідвідування уроків  

вчителями-предметниками  

(за окремим графіком) 

Протягом 

року 

Вчителі Аналіз 

відвіданого 

уроку 

 

Проведення відкритих 

уроків,майстер-класів  

(за окремим графіком) 

Протягом 

року 

Вчителі Аналіз 

відвіданого 

уроку 

 

Проведення відкритих 

позакласних предметних заходів 

(за окремим графіком) 

Протягом 

року 

Вчителі Аналіз 

відвіданого 

уроку 
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Діагностика учасників навчально-

виховного процесу: 

учнів-відстеження динаміки 

зростання учнів до навчання та 

саморозвитку, 

вчителів–щодо виявлення 

труднощів, які виникають під час 

роботи над методичною темою 

 

 

Січень  

 

 

Квітень 

Практичний 

психолог 

Князєва С.А. 

Довідка  

 Продовження індивідуальної 

роботи з учнями щодо визначення 

позитивних змін внутрішньої 

мотивації до навчання    

Протягом 

року 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Облік  

Продовження індивідуальної 

роботи з з батьками щодо 

визначення позитивних змін 

внутрішньої мотивації до 

навчання їхніх дітей. 

Протягом 

року 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Облік  

Накопичення методичних 

матеріалів з досвіду роботи 

вчителів ліцею. 

Протягом 

року 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Матеріали 

з досвіду 

роботи 

вчителя  

 

Обмін досвідом між учителями 

ліцею. 

Протягом 

року 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Облік  

Моніторинг рівня навчальної 

мотивації учнів. 

Протягом 

року 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Облік  

Моніторинг отриманого 

результату роботи над 

методичною темою на ІІІ етапі. 

Протягом 

року 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Облік  

Створити творчі групи вчителів 

для вироблення рекомендацій з 

теми    «Розвиток професійної 

компетентності педагогічних 

працівників щодо формування  

навчальної  мотивації  учнів   в 

умовах особистісно-

орієнтованого, компетентісного, 

діяльнісного підходів  до 

навчально-виховного процесів»  

До 

01.10.2016 

ЗД з МР-  

Піднебесна Т.М. 

План 

роботи 

 

 Поповнити  тематичний каталог в 

шкільній бібліотеці та електронну 

базу даних з даної педагогічної  

теми. 

До 

01.10.2016 

Бібліотекар-

Стешенко А.А.. 

Каталог, 

база даних 

 

Педагогічний консиліум  « Стан 

сформованої  мотивації учнів до 

навчання та саморозвитку в 

умовах особистісно 

зорієнтованого  навчання» 

09.01.2017 

 

ЗД з НВР-  

Піднебесна 

Т.М., 

практичний 

психолог 

Інформацій

ні 

матеріали 

 

 

 Науково-практичний семінар 

Урок за особистісно-орієнтованим 

діяльнісним,компетентнісним 

підходом» 

Листопад ЗД з НВР-  

Піднебесна Т.М. 

 

Матеріали 

семінару 

 

Педагогічна рада  

 Оптимізація  роботи    

освітнього округу на 

27.10.2016 

 

ЗД з НВР-  

Піднебесна Т.М. 

 

Протокол  
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компетентнісних засадах. 

2.3.2.2  Провести методичний тиждень  

молодого вчителя 

Жовтень  

  

Керівник  МО Графік,  

план 

роботи 

 

2.3.2.3 Провести місячник педагогічної 

майстерності в умовах сучасного  

навчального кабінету 

 Листопад ЗД з МР – 

Піднебесна Т.М. 

План 

роботи, 

графік  

 

2.3.2.4  Відвідати уроки та позакласні 

заходи з метою:  

   

- виявлення рівня фахової,  

педагогічної, методичної 

майстерності вчителів,які 

атестуються в поточному році; 

- вивчення ефективного  

досвіду роботи вчителів ;   

- вивчення стану викладання 

навчальних дисциплін 

Протягом 

року 

 

 

 

Заступники 

директора 

Аналіз 

уроків 

Довідка 

 

2.3.2.5 

 

Спільна робота адміністрації та 

вчителя  з питань ліквідації 

професійних утруднень . 

Протягом 

року 

Адміністрація 

ліцею 

Заходи  

2.3.2.6 Сприяти та надавати методичну 

допомогу вчителям, які: 

- займаються науково-

досдідницькою роботою з учнями; 

- беруть участь у професій-

ному конкурсі «Вчитель року»; 

- проходять атестацію; 

- працюють творчо; 

- мають потребу 

вдосконалювати свої можливості; 

 

 

Вересень- 

 

Січень 

Грудень 

 

 

Грудень  

  

ЗД з НВР-  

Піднебесна Т.М. 

Інформацій

не 

забезпечен

ня 

 

2.3.2.7

. 

Широко впроваджувати в НВП 

ліцею компетентнісний підхід    

навчання: 

- проводити майстер класи 

вчителів  

 

Протягом 

року 

ЗД з НВР-  

Піднебесна Т.М. 

 

Керівник МО 

 

 

 

 

Довідка 

 

2.3.2.8

. 

Надавати індивідуальні 

консультації для вчителів з 

основних питань НВП: 

-  форми та  методи 

навчання учнів ; 

- створення системи 

контролю навчальних досягнень  

учнів; 

- створення  навчального 

кабінету; 

- позакласна робота з 

предмета; 

- формування мотивації 

учнів до навчання та 

саморозвитку; 

- створення ситуацій успіху  

Протягом 

року  

ЗД з МР-  

Піднебесна Т.М. 

Інформацій

не 

забезпечен

ня 

 

2.3.2.9  Організувати роботу з Вересень   ЗД з НВР  План  
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. 

 

 

 

 

  

новоприбулими та молодими 

учителями  

Піднебесна Т.М. роботи  

Провести анкетування та  

індивідуальні бесіди з молодими  

та новоприбулими учителями .  

Вересень ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Пам’ятка   

Скласти та затвердити 

індивідуальний план стажування 

молодих учителів та адаптації для 

новоприбулих і організувати дану 

роботу. 

До 

20.09.2016 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Індив.  

план 

 

Ознайомити з нормативними 

документами з організації ПВП,з 

гігієнічними умовами навчання 

школярів ліцею. 

Вересень ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Інформація  

Створити умови для відвідування  

молодими учителями та 

новоприбулими уроків 

предметних заходів, у учителів 

ліцею,які працюють творчо та 

ефективно а також залучати їх до 

активної співпраці на усіх 

методичних заходах, що 

проходять в ліцеї.  

Протягом 

року 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

-  

Створити умови для відвідування   

учителями-стажистами Школи 

молодого учителя при РМК  

Протягом 

року 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

  

Відвідувати уроки та предметні 

заходи,які проводить учитель-

стажист та новоприбулий  з  

подальшим детальним їх аналізом. 

Протягом 

року 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Аналізи 

уроків 

 

Організувати  молодих вчителів 

вчителів до самоосвітньої 

діяльності. 

Жовтень ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

  

Організувати роботу Школи 

молодого вчителя з основних 

проблемних питань ПВП: 

 Заняття № 1   

- Психологічний супровід. 

- Джерела конфліктів у системі 

«педагог-учень. 

- Поради вчителю, щодо 

підтримки дисципліни  

- Блок ЩО? Де? Коли? 

Заняття №2 

- Як допомогти проблемній 

дитині  

- Поради наставника   

- Блок Що? Де? Коли   

Протягом   

року 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

Січень 

 

ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

Інформацій

ні 

матеріали   
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2.3.3. Вивчення, узагальнення, поширення і впровадження в практику 

роботи ліцею ефективного педагогічного досвіду (ЕПД) 
 

№ з/п Зміст Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відміт

ка про 

викона

ння 

2.3.3.1 Виявити та вивчити ЕПД  вчителів 

ліцею з   методичної теми «Розвиток 

професійної компетентності 

педагогічних працівників щодо 

формування  навчальної  мотивації  

учнів   в умовах особистісно-

орієнтованого, компетентісного, 

діяльнісного підходів  до навчально-

виховного процесів»  

протягом 

року 

ЗД з МР-  

Піднебесна 

Т.М. 

перспективний 

план пошуку 

ЕПД 

 

2.3.3.2  Провести: 

 цілеспрямований пошук ЕПД        

в учителів-предметників: 

природознавства,географії,,правознав

ства,фізичної культури,початкові 

класи (трудове навчання) ,основи 

економіки. 

 випадковий пошук  на основі 

попереднього спостереження  через: 

- відвідування уроків,  

      - предметних заходів; 

- вивчення документації; 

- проведення  атестації; 

- вивчення матеріалів 

педагогічних виставок  

 

 Вересень-

жовтень 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Адміністрац

ія  ліцею 

 

Аналізи уроків 

 

 

 

Аналіз уроків,  

довідки. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3 Підготувати наказ про виявлення, 

вивчення та узагальнення та 

впровадження ЕПД вчителів ліцею в 

практику роботи педагогічного 

колективу 

До  

20.10.2016 

ЗД з НВР-  

Піднебесна 

Т.М. 

Наказ  

2.3.3.4 Провести вивчення виявленого ЕПД  

 ґрунтовне 

 контрольне 

Листопад- 

березень  

ЗД з НВР-  

Піднебесна 

Т.М. 

План роботи  

2.3.3.5 Провести узагальнення виявленого     

вивченого ЕПД 

березень  ЗД з НВР-  

Піднебесна 

Т.М. 

План роботи   

2.3.3.6 Провести впровадження ЕПД в 

роботу ліцею 

З вересня   

наступно 

го навч. 

року 

ЗД з НВР-  

Піднебесна 

Т.М. 

План роботи  
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2.3.4. Робота шкільних методичних об’єднань (ШМО) 

 
№ з/п Зміст Термін 

виконання 

Відповідал

ьний 

Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відміт

ка про 

викон. 

2.3.4.1 Розробити, погодити і затвердити 

плани роботи методичних об єднань  

на новий рік та організувати їх 

виконання 

Вересень   ЗД з НВР 

Піднебесна 

Т.М. 

Плани роботи 

МО 

 

2.3.4.2 Організувати роботу МО: 

 вчителів математики 

 вчителів фізики 

 вчителів інформатики 

 вчителів суспільних 

дисциплін; 

 вчителів трудового та 

естетичного виховання; 

 вчителів іноземних мов; 

 вчителів біології і                                                                           

хімії,природознавства 

 вчителів географії 

 вчителів російської мови і 

зарубіжної літератури  

 вчителів української мови і 

літератури; 

 вчителів початкових класів; 

 класних керівників; 

 вчителів оздоровчих 

дисциплін(фізична культура,основи 

здоров я) 

Протягом 

року 

 Керівник  

МО   

Протоколи 

засідань 

 

2.3.4.3 Надавати методичну допомогу 

керівникам методичних об єднань 

щодо планування, організації та 

проведення роботи з вчителями-

предметниками 

Постійно ЗД  НВР 

Піднебесна 

Т.М. 

  

2.3.4.4 Уточнення списків вчителів-

предметників, які мають пройти 

курси підвищення кваліфікації. 

Оформити відповідне замовлення   

 ЗД з НВР 

Піднебесна 

Т.М. 

  

2.3.4.5 Проводити засідання методичних об 

єднань  (за окремим графіком)     

Раз на 

чверть 

    

 Керівники 

МО 

Протоколи 

засідань 
  

 

 

2.3.5. Співпраця  з бібліотекою 
№ з/п Зміст Термін 

виконання 

Відповідал

ьний 

Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відміт

ка про 

викон. 

2.3.5.1 Інформаційне забезпечення 

проведення педагогічних рад, МО: 

 підготовка анотованих списків 

літератури до педрад; 

 виступи на засіданнях МО з 

Протягом 

року 

 

 

 

Бібліотекар 

Стешенко 

А.А. 

 

 

Інформація  
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інформаційними оглядами 

літератури; 

 оформлення книжкових 

тематичних виставок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.2 Випуск інформаційних списків 

літератури за темами: 

 Удосконалення системи 

виховної роботи через розвиток 

класних керівників. 

 Мотивація учнів до навчання 

та саморозвитку. 

 Система особистісно-

орієнтованого навчання. 

 Протягом 

року  

Бібліотекар 

Стешенко 

А.А. 

 

 

Списки  

2.3.5.3 Інформування про нову літературу 

видавництво «Ранок», «Основа» 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

Стешенко 

А.А. 

  

2.3.5.4 Створити і системно поповнювати 

електронну картотеку: 

 нових педагогічних понять, 

термінів, технологій; 

 статей педагогічної преси на 

педагогічні теми; 

 інноваційних методик; 

 педагогічної преси «На 

допомогу вчителю»; 

 на тему «Робота з 

обдарованими учнями»; 

 на тему «Мотивація учнів до 

навчання та саморозвитку». 

Вересень- 

жовтень 

Бібліотекар 

Стешенко 

А.А 

Електронна 

картотека 

 

2.3.5.5 Брати участь у підготовці та 

проведенні предметних тижнів. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

Стешенко 

А.А. 

  

2.3.5.6 Проводити індивідуальне 

інформування вчителів, що 

атестуються 

 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

Стешенко 

А.А. 

  

 

 

2.4. Атестація педагогічних працівників 

№ з/п Зміст Термін 

виконання 

Відповіда-

льний 

Контроль 

за 

інформацій

ним 

забезпечен

ням 

Відміт

ка про 

викон. 

2.4.1 Видання наказу «Про створення 

атестаційної комісії  та 

затвердження його складу» 

До 

20.09.2016 

Директор 

Грєхова В.І. 

Наказ №  

 Поновити матеріали постійно 

діючого стенду щодо атестації 

пелагічних працівників 

До 

01.10.2016 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

Наказ №   

2.4.2 Ознайомити працівників з наказом До Секретар Наказ №  
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«Про створення атестаційної та 

затвердження її складу» 

01.10.2016 атестаційної 

комісії 

2.4.3 Проведення заходів з  вивчення  у 

трудовому колективі Типового 

положення про атестацію 

педагогічних працівників 

Жовтень-

листопад 

2016 

ЗД зНВР    

2.4.4 Складання та направлення до 

атестаційної комісії ,затвердження 

списку педагогічних працівників,  

які атестуються    

 До 

10.10.2016 

Директор 

Грєхова В.І. 

Список  

2.4.5 Прийом атестаційною комісією заяв 

від педагогічних працівників про 

проходження позачергової атестації 

або про перенесення терміну 

чергової атестації ,подань керівника 

та педагогічної ради ліцею 

До 

10.10.2016 

Секретар 

атестаційної 

комісії  

Заяви   

2.4.6 Спланувати місячник педагогічної 

майстерності.Скласти графік 

взаємовідвідування уроків учителів, 

які атестуються. Скласти графік 

декади відкритих уроків, 

позакласних заходів, виставок 

методичних розробок вчителів, які 

атестуються.  

До 

10.10.2016 

ЗД з НВР  

Піднебесна  

Т.М. 

  

2.4.7  Розгляд документів ,поданих до 

атестаційної комісії ,затвердження 

списку педагогічних працівників,  

які атестуються  

До 

20.10.2016 

Атестаційна 

комісія 

Протокол 

№  

 

2.4.8 Скласти графік  засідань  

атестаційної комісії  

До 

01.10.2016  

Атестаційна 

комісія   

графік  

2.4.9 Ознайомлення працівників ,які 

атестуються ,з графіком проведення 

їх атестації .    

До 

20.10.2016    

Секретар 

атестаційної 

комісії  

Підпис  

  

 

2.4.10 Розгляд заяв про перенесення 

атестації та прийняття  рішень 

атестаційними комісіями  

Березень Атестаційна 

комісія 

Протокол 

№ 

 

2.4.11 Вивчення педагогічної діяльності 

осіб, які атестуються:  

-Проаналізувати активність та 

участь педагогів у засіданнях 

педради, засідання МО,нарадах при 

директорові,педчитаннях,семінарах,

конференціях,олімпіадах ,творчих 

групах тощо. 

-Виявити рівень методичної роботи 

вчителя щодо вдосконалення в 

практику роботи ППД,ефективність 

форм і методів роботи .Узагальнити 

ці матеріали.    

Згідно з 

графіком 

20.10.2016-

20.02.2017 

Атестаційна 

комісія   

Анкети  

2.4.12 Проаналізувати : 

-роботу вчителя з учнями ,які мають  

початковий рівень ; 

-роботу з обдарованими дітьми ; 

-консультаційну роботу з учнями  

До 

20.02.2017 

Атестаційна 

комісія   

Протокол 

№ 
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2.4.13 Проаналізувати якість і зміст  

роботи вчителя як класного 

керівника  

До 

01.03.2017 

ЗД з ВР Протокол 

№ 

 

2.4.14 Проаналізувати якість знань учнів, 

узагальнити результати 

моніторингового аналізу 

До 

20.01.2017 

ЗД з НВР Протокол 

№ 

 

2.4.15 Проаналізувати роботу вчителя 

роботу вчителя з шкільною 

документацією (ведення журналів 

,щоденників,особових справ  учнів) 

До  

16.02.2017 

ЗД з НВР  Протокол 

№ 

 

2.4.16 Проаналізувати якість перевірки 

зошитів учнів ,виконання 

навчальних програм. 

До  

16.022017 

ЗД з НВР Протокол 

№ 

 

2.4.17 Здійснити огляд кабінетів у 

вчителів ,які атестуються 

,врахувавши :естетику оформлення 

кабінетів ,наявність різнорівневого 

дидактичного  матеріалу ,ТЗН, 

наочності  і обладнання  тощо  

До 

16.02.2017 

ЗД з НВР Протокол 

№ 

 

2.4.18 Провести анкетування серед 

батьків, ,учнів ,педагогічних 

працівників.  

До 01 

березня  

Атестаційна 

комісія   

Протокол 

№ 

 

2.4.19 Розглянути на засіданні 

атестаційної комісії узагальнені 

матеріали педагогічного досвіду 

вчителів. Провести рецензування 

матеріалів із досвіду роботи 

педагогічних працівників. 

До 

28.03.2017   

Атестаційна 

комісія   

Протокол 

№  

 

2.4.20  Ознайомлення працівника з 

характеристикою, наданою 

керівником 

 

З 01.03.2017 

до 

20.03.2017 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

підпис  

2.4.21 Подання до атестаційної комісії 

характеристики діяльності 

педагогічного працівника .який 

атестується  

До 

01.03.2017 

Директор 

Грєхова В.І.    

Характерис

тика 

 

2.4.22 Розглянути на засіданні 

атестаційної комісії узагальнені 

матеріали педагогічного досвіду 

вчителів. 

До 

28.03.2017 

Атестаційна 

комісія   

голова 

атестаційно

ї комісії 

 

2.4.23 Підсумкове засідання комісії  До 

01.04.2017 

Голова 

атестаційної 

комісії  

Протокол 

№ 

 

2.4.24 Оформлення та видача атестаційних 

листів  

     

Протягом 3 

днів після 

засідання 

атестаційної 

комісії   

Голова  та 

секретар 

атестаційної  . 

Атестаційні 

листи  
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2.5. Робота з резервом керівних кадрів 
№ з/п Зміст Термін 

виконання 

Відповіда-

льний 

Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відміт

ка про 

викон. 

2.5.1 Скласти список осіб, зарахованих до 

кадрового резерву 

До 

10.01.2017 

ЗД з НВР 

Піднебесна 

Т.М. 

Список  

2.5.2 Затвердити  індивідуальний план  

самоосвіти   осіб, зарахованих до 

кадрового резерву 

Січень ЗД з НВР 

Піднебесна 

Т.М 

Індивідуальни

й план 

 

2.5.3 Скласти оновлений список осіб, 

зарахованих до кадрового резерву 

Січень ЗД з НВР 

Піднебесна 

Т.М 

Список  

2.5.4 Здати звіти про виконання 

індивідуального плану самоосвіти 

кадрового резерву 

За 

вимогою 

ЗД з НВР 

Піднебесна 

Т.М 

Звіти  

 

 

2.6. Робота з обдарованою молоддю 

 

Реалізація комплексу заходів підтримки здібних та обдарованих дітей 

 Актуальність комплексу заходів продиктована необхідністю педагогічної 

підтримки обдарованих дітей, зниженням зацікавленості учнів та батьків у 

досягненні максимально можливих результатів навчання, характерним для 

суспільства послабленням значущості якісних знань, досягнень в 

інтелектуальному розвитку.  

Завданнями заходів є: 

 формування інтелектуальної еліти в ліцеї;  

 розвиток творчих здібностей учнів; 

 досягнення відповідності статусу ліцею реальному рівню інтелектуального 

розвитку учнів; 

 стимулювання та мотивація самореалізації учнів; 

 розпочати  роботу 10-11 класів – філологічного та економічного профілів;    

 продовжити реалізацію   Програми з обдарованою молоддю Валківського 

ліцею імені Олександра Масельського Валківської районної ради 

Харківської області на 2013-2020 навчальні роки;   

 

 

2.4.25 Видання наказу про присвоєння 

кваліфікаційних категорій 

9встановлення тарифних розрядів) 

Протягом 5 

днів після 

засідання 

атестаційної 

комісії  

Директор 

навчального 

закладу 

Наказ №  

2.4.25 Узагальнення результатів  атестації  До 

10.04.2017  

Травень 2014 Атестацій-

на комісія 

 

2.4.26 Розгляд результатів атестації на 

засіданні педагогічної ради ліцею 

До 

20.04.2017  

Травень 2014 Протокол 

№ 
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 забезпечити участь обдарованої молоді ліцею і досягнення високих 

результатів у обласних, Всеукраїнських та міжнародних проектах,  

програмах, олімпіадах, змаганнях, конкурсах, турнірах; 

 організувати оздоровлення обдарованої учнівської молоді під час канікул; 

 продовжити роботу науково-дослідницького шкільного товариства «Перші 

кроки до науки »; 

 забезпечити участь кожного учня ліцею в роботі гуртків,               

факультативів, спортивних секцій; 

  

                                        Основні напрямки діяльності: 

 формування системи індивідуальної роботи з обдарованими та здібними 

дітьми; 

 формування системи колективних творчих справ, орієнтованих на 

посилення мотивації навчання; 

 організація роботи з ВНЗ та МАН; 

 підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах; 

 формування системи дослідницької роботи з учнями. 

Прогнозованим результатом реалізації комплексу заходів повинно бути 

покращення роботи з обдарованими дітьми, накопичення досвіду 

індивідуальної роботи з учнями, посилення значущості якісної освіти, 

сформованість потреби в самовдосконаленні. 

 Предметні дні науки 

 Предметний тиждень – комплекс навчально-виховних заходів, 

спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з 

предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів ліцею. 

 Організація та проведення: тижні проводяться відповідними 

методичними об’єднаннями вчителів ліцею один раз на рік. 

 Завдання тижнів: забезпечити належні умови для виявлення та розвитку 

творчої активності та зацікавленості учнів, сприяти формуванню їх наукового 

світогляду; поглибити знання з профільних предметів та підвищити інтерес до 

інших предметів, передбачених навчальним планом ліцею. 

 Структура тижнів: складовими предметних тижнів мають бути відкриті 

уроки вчителів, науково-практичні конференції, індивідуальні та групові 

конкурси дитячої творчості, виставки. Кожен тиждень повинен містити належне 

інформаційне забезпечення. 

 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальни

й 

Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відміт

ка про 

викон. 

2.6.1 Провести діагностику розумових 

здібностей учнів 5 класів. 

   

Провести опитування серед учнів 

з метою вивчення їхнього 

бажання брати участь у роботі 

МАН. 

Установча конференція з учнями 

Вересень Практичний 

психолог- 

Князєва С.А., 

Керівники  МО 

 

  

 

ЗД з НВР 

Довідка 

 

 

Інформація 

 

 

Методичні 

рекомендації 

 



 102 

на предмет написання науково-

дослідницьких робіт. 

2.6.2 Корегування картотеки 

обдарованих дітей. 

 

Зпланувати роботу гуртків, 

факультативів, індивідуальних 

занять, секцій. 

Жовтень ЗД з НВР- 

Піднебесна 

Т.М. 

 

ЗД з НВР- 

Петренко З.В. 

Інформація 

 

 

 

Графік роботи 

 

2.6.4 Організувати участьучнів  у 

турнірах, конкурсах, олімпіадах. 

                                                               

Провести індивідуальні 

консультації з питань роботи над 

темою дослідження, оформлення 

наукових робіт, підготовка 

необхідної документації 

Листопад-

січень  

керівники МО 

 

 

 

Вчителі-

наукові 

консультанти 

Заявки  

2.6.5  Брати учвсть у проведенні 

новорічного  Свята  для 

обдарованої молоді 

Січень ЗД з ВР – 

Бонь І.А.  

   Списки учнів  

2.6.6  Провести Шкільний конкурс 

«Учень року» 

Грудень ЗД з НВР 

Піднебесна 

Т.М. 

Наказ  

2.6.7  Провести Предметні Тижні   Згідно 

графіка 

провед.   

ЗД з НВР 

Піднебесна 

Т.М. 

Довідка  

2.6.8 

 

Продовжити роботу шкільного 

наукового товариства «Перші 

кроки до науки». 

Протягом 

року  

ЗД з НВР 

Піднебесна 

Т.М. 

План роботи   

 

2.7. Циклограма основних методичних заходів  

№ 

з/п 

Зміст роботи Строки 

проведення 

Відповідальний за 

проведення 

1. Засідання методичної ради            жовтень 

січень 

березень 

червень  

ЗД з  НВР   

Піднебесна Т.М. 

2    Конкурс «Учитель року» Грудень 

  

ЗД з  НВР   

Піднебесна Т.М. 

3 Конкурс на кращий комплект  

дидактичних матеріалів  

Листопад ЗД з  НВР  

Піднебесна Т.М. 

4 Конкур на «кращий навчальний 

кабінет, класна кімната».  

серпень ЗД з  НВР   

Піднебесна Т.М. 

5 

 

Практичні семінари  жовтень ЗД з  НВР   

Піднебесна Т.М. 

6  Засідання ШМО серпень 

жовтень 

січень 

березень 

червень 

Голови МО 

 

7 Семінари РМО Згідно плану роботи 

РМО 

РМК 

8  Методичний тиждень   Жовтень ЗД з  НВР  
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Піднебесна Т.М. 

9  Предметні тижні Згідно графіка 

проведення 

Голови МО. 

10  Відвідування уроків  

   

5 уроків на тиждень. ЗД з  НВР  

Піднебесна Т.М. 

 11 Заняття Школи молодого фахівця.  Остання п’ятниця- 

щомісячно. 

ЗД з  НВР   

Піднебесна Т.М. 

12  Місячник педагогічної майстерності 

  

Листопад ЗД з  НВР   

Піднебесна Т.М. 

13 Атестація вчителів ліцею.  Жовтень-квітень 

 

ЗД з  НВР  

Піднебесна Т.М. 

 14 Засідання атестаційної комісії Вересень 

Жовтень 

Січень 

Березень 

Квітень 

ЗД з  НВР   

Піднебесна Т.М. 

  15  Засідання творчих груп  1раз на чверть. ЗД з НВР  

Піднебесна Т.М. 

16   Робота  шкільного наукового 

товариства «Перші кроки до МАН». 

Протягом року  ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

17  Провести Шкільний конкурс 

«Учень року» 

травень ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 

18 

 

 

 

Предметні олімпіади  

 

жовтень-січень ЗД з НВР 

Піднебесна Т.М. 
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РОЗДІЛ 3. 

ВНУТРІШНЬО ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

3.1.Педагогічні ради 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль- 

ний за 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Про підсумки роботи ліцею імені  

Олександра Масельського у 2015– 2016 

навчальному році та завдання 

педагогічного колективу на 2016-2017 

навчальний рік.   

серпень директор, 

заступники 

директора 

 

2  Оптимізація  роботи    

освітнього округу на 

компетентнісних засадах. 

.    

січень директор, 

заступники  

директора 

 

3 Про перевід учнів 1- 10-х класів до 

наступних класів. Про нагородження 

учнів Похвальними листами за відмінні 

успіхи у навчанні 

Про випуск учнів 9, 11-х класів. 

Про нагородження учнів Похвальними 

грамотами та медалями. Затвердження 

робочого навчального плану 

травень ЗД з НВР  

 

 

 

 

 

 

4 Про перевід  учнів 9 класів до 

наступного класу 

червень  директор  

 

3.2  Наради при директорові 

 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідаль- 

ний 

Відмітка про 

виконання, 

№ справи 

При

мітка 

1  Підсумки роботи за літній 

період. Готовність шкільних 

приміщень до навчального року. 

 Забезпечення організованого 

початку навчального року (мережа 

класів і учнів, режим роботи, чергу-

вання, організація індивідуального 

навчання, робота предметних гуртків 

та факультативів, харчування учнів). 

 Забезпечення вчителів 

програмами та навчально-

методичною літературою. 
Забезпечення учнів підручниками. 

 Організація роботи з охорони 

праці, техніки безпеки, безпеки 

дорожнього руху. 

 Результати проходження 

медичних оглядів працівниками ліцею 

серпень Кисіль О.Д. 

 

 

 

Петренко З.В. 

 

 

 

 

Стешенко 

А.А. 

 

 

 

Грєхова В.І. 

Протокол  

2  Організація виховної роботи в вересень Бонь І.А. Протокол  



 105 

ліцеї.  

 Техніка безпеки учасників  

НВП, робота з профілактики дитячого 

травматизму.  

 Підсумки літнього оздоров-

лення дітей. 

 Про організацію роботи з 

учнями пільгових категорій. 

 Про результати обліку дітей в 

мікрорайоні 

 Організація контролю за 

відвідуванням учнями навчальних 

занять  

 

 

Петренко З.В. 

 

Бонь І.А. 

 

 

Бонь І.А. 

 

 

 

Бонь І.А. 

 

3  Підготовка до роботи в 

осінньо-зимовий період, збереження 

шкільного майна, економія 

енергоресурсів. 

 Стан ведення шкільної 

документації. 

 Про роботу із здібними та 

обдарованими учнями, підготовку до 

участі в олімпіадах, конкурсах, 

турнірах, МАН. 

 Про атестацію педагогічних 

кадрів у 2016/2017 навчальному році. 

 Підсумки працевлаштування 

учнів 9, 11-х класів  

 

жовтень Кисіль О.Д. 

 

 

 

Петренко З.В. 

 

Піднебесна 

Т.М. 

 

 

 

 

Бонь І.А. 

Протокол  

4  Результати тематичного 

оцінювання учнів учнів 9- 11-х 

класів. Організація роботи в 

профільних класах. 

 Організація харчування 

школярів. 

 Стан роботи із формування в 

учнів здорового способу життя, 

профілактики правопорушень. 

 Стан роботи з охорони праці 

та  техніки безпеки, дотримання 

санітарно-гігієнічного режиму в ліцеї. 

 Про стан викладання фізики 

 Аналіз організації, проведення 

та результативності І туру 

предметних олімпіад. Організація 

підготовки до ІІ туру. 

 Про організацію роботи щодо 

підготовки учнів до ЗНО-2017 

 

листопад Петренко З.В. 

 

 

 

Василець 

Н.Л. 

Бонь І.А. 

 

 

 

Петренко З.В. 

 

Петренко З.В. 

 

Піднебесна 

Т.М. 

Протокол  

5  Стан виконання навчальних 

планів і програм 

 Про підсумки  роботи з 

профілактики правопорушень, 

злочинності, наркоманії, Сніду 

грудень Петренко З.В. 

 

 

Бонь І.А. 

 

Протокол 
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 Підсумки профілактичних 

медичних оглядів школярів 

 Стан ведення шкільної 

документації 

 Стан відвідування навчальних 

занять 

 Про підготовку проведення 

зимових канікул 

 Про виконання Закону України 

«Про звернення громадян» 

 

Бонь І.А. 

Петренко З.В. 

 

Бонь І.А. 

 

Бонь І.А. 

 

 

Грєхова В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

6  Підсумки навчально-виховної 

роботи ліцею за І семестр та завдання 

на ІІ семестр 2016/2017 н. р. 

 Організація харчування в ІІ 

семестрі 

 Організація  ЦО в 2017 році. 

 Про виконання прийнятих 

рішень, наказів розпоряджень. 

 Про стан роботи класних 

керівників з пільговим контингентом. 

 Про індивідуальне навчання 

учнів.  

січень Адміністрація 

 

 

Василець 

Н.Л. 

Грєхова В.І. 

 

Грєхова В.І. 

 

Бонь І.А. 

Василець 

Н.Л. 

Протокол  

7  Стан інформатизації 

навчально-виховного процесу, 

використання на уроках ІКТ 

 Організація роботи по 

підготовці учнів до ЗНО. 

 Про хід атестації педагогічних 

працівників. 

 Про організацію проведення 

акції «Живи, книго!» 

 Про стан роботи з пожежної 

безпеки 

лютий Піднебесна 

Т.М. 

 

Піднебесна 

Т.М. 

Грєхова В.І. 

Піднебесна 

Т.М. 

Стешенко 

А.А. 

Петренко З.В. 

Протокол  

8  Організація роботи з 

обдарованими учнями за 

результатами олімпіад, конкурсів, 

МАН 

 Підготовка до проведення Дня 

ЦО, Тижня безпеки життєдіяльності. 

 Про стан відвідування учнями 

навчальних занять. 

 Про стан викладання 

навчальних предметів. 

 Про підготовку до 

організованого закінчення 

навчального року та проведення 

ДПА. 

березень Піднебесна 

Т.М. 

 

 

Петренко З.В. 

 

Бонь І.А. 

 

Петренко З.В. 

Василець 

Н.Л. 

Грєхова В.І. 

Протокол  

9  Підготовка учнів до державної 

підсумкової атестації.  

 Про підготовку до літнього 

оздоровлення. 

 Про підсумки проведення дня 

ЦО, Тижня безпеки життєдіяльності. 

квітень Адміністрація 

 

Бонь І.А. 

 

Петренко З.В. 

 

Протокол  
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 Про організацію і проведення 

екологічного двомісячника «Зелена 

весна». 

 Про роботу психологічної 

служби. 

 

Кисіль О.Д. 

 

Князєва С.А. 

10  Про організоване закінчення 

навчального року і проведення 

державної підсумкової атестації. 

 Про підсумки організації і 

проведення екскурсій і навчально-

виробничої практики. 

 Про виконання плану виховної 

роботи. 

 Стан виконання навчальних 

планів і програм 

 Про стан викладання Захисту 

Вітчизни і завершення роботи з 

допризовної підготовки юнаків. 

 Про роботу педколективу з 

охорони праці та техніки безпеки. 

 Про організацію літнього 

оздоровлення. 

травень Адміністрація 

 

 

Петренко З.В. 

 

 

Бонь І.А. 

 

Петренко З.В. 

 

Петренко З.В. 

 

 

Грєхова В.І. 

 

Бонь І.А. 

Протокол  

11  Підсумки річного оцінювання 

навчальних досягнень, ДПА учнів. 

 Про виконання річного плану 

та планування роботи на наступний 

навчальний рік 

 Про виконання Закону України 

«Про звернення громадян» 

червень Адміністрація 

 

 

 

 

Грєхова В.І. 

Протокол 

 

 

 

 

Звіт 
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3.3 Контроль за навчально-виховним процесом та веденням шкільної документації 
 

ПРОГРАМА  

здійснення внутрішнього контролю у Валківському ліцеї імені Олександра Масельського 

 

№ 
Зміст внутрішнього контролю   

(форма узагальнення) 

Місяць 

Документи, що підлягають 

вивченню, аналізу 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
т
ен

ь
 

Л
и

ст
о

п
а

д
 

Г
р

у
д

ен
ь

 

С
іч

е
н

ь
 

Л
ю

т
и

й
 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в

іт
е
н

ь
 

Т
р

а
в

е
н

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

І. Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти  

1.  Планування роботи ліцею на навчальний рік (нарада, 

педагогічна рада, наказ) 
        

д, 

н 
д  

п, 

н 

План роботи ліцею, робочий навчальний 

план. Плани роботи  методичних 

об’єднань, класних керівників, соціально-

психологічної служби 

2.  Облік учнів. Контроль стану охоплення навчанням дітей 

шкільного віку мікрорайону. Перевірка книги обліку 

учнів (наказ, нарада) 
д, 

н 
   д,        

д, 

н 

Книги руху учнів, наказів з основної 

діяльності. Класні журнали, особові 

справи учнів. Розпорядження про 

закріплення території обслуговування. 

Списки дітей і підлітків шкільного віку,  

які проживають на закріпленій за ліцеєм 

території обслуговування  

3.  Комплектація класів та закріплення вчителів за 

навчальними кабінетами (наказ) 
н            

Книга наказів з основної діяльності, 

особові справи учнів, статистична 

звітність за формою № ЗНЗ-1, мережа 

класів 

4.  Організація індивідуального навчання (наказ) 

н            

Книга наказів з основної діяльності, 

медичні довідки. Погодження відділу 

освіти. Розклад та журнал обліку занять з 

учнем. Індивідуальний навчальний план  

5.  Дотримання вимог державних стандартів у календарному 

плануванні вчителів (наказ) н            

Календарне планування вчителів. Книга 

протоколів засідань методичних 

об’єднань 
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№ 
Зміст внутрішнього контролю   

(форма узагальнення) 

Місяць 

Документи, що підлягають 

вивченню, аналізу 

В
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Ж
о

в
т
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ь
 

Л
и
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о
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а

д
 

Г
р
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д

ен
ь
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іч

е
н

ь
 

Л
ю
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Б
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ь
 

Т
р

а
в

е
н

ь
 

Ч
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в
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ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

6.  Організація роботи з учнями, віднесеними до  

спеціальних медичних груп для занять фізичною 

культурою (наказ) 
 н           

Класні журнали, книга наказів з 

основної діяльності, медичні довідки 

7.  Оновлення складу батьківського комітету, ради ліцею 

(нарада)   д           
Книги протоколів засідань  ради ліцею, 

загальношкільних батьківських зборів 

(конференції) 

8.  Організація харчування учнів (наказ) 

н            

Книга наказів з основної діяльності, 

статистична звітність за формою 

№ ЗНЗ-1, двотижневе меню. Накладні 

обліку продукції. Журнали: бракеражу 

сирої та готової продукції, виконання 

норм харчування, дієтхарчування. 

Приписи СЕС. Заходи щодо усунення 

порушень і недоліків 

Стан харчування дітей (нарада, наказ) 

д д,  д д д,  д д д 
д, 

н 
   

9.  Особові справи та трудові книжки педагогів (нарада) 

   д         

Книги наказів з особового складу, 

протоколів засідань первинної 

профспілкової організації, трудові 

книжки 

10.  Організація чергування у ліцеї (графік) 

д   н         
Графік чергування вчителів, розклад 

уроків. Посадові обов’язки чергового 

адміністратора, вчителя 

11.  Профілактика дитячого травматизму. Проведення бесід 

щодо  попередження дитячого травматизму під час 

навчально-виховного процесу (наказ) 
   н      н   

Книга наказів з основної діяльності, 

контрольно-візитаційна книга,           

акти Н-Н, журнали інструктажу 

12.  Робота  ліцею у канікулярний період (план заходів) 

 з  з    з     
Графіки роботи секцій, спортзалу, 

плани роботи у канікулярний період 

класних керівників 

13.  Профорієнтаційна робота з учнями (нарада) 

      д д д    

Плани роботи ліцею, класних 

керівників. Книги протоколів засідань 

батьківських зборів. Угоди про 

співпрацю з ВНЗ, ПТНЗ 
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№ 
Зміст внутрішнього контролю   

(форма узагальнення) 

Місяць 

Документи, що підлягають 

вивченню, аналізу 

В
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ь
 

Ж
о
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ь
 

Л
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д
 

Г
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ь
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Б
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ь
 

Т
р
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в
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н
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Ч
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в
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ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

14.  Заміна уроків. Перевірка якості заміни уроків (нарада) 
     д       

Журнал обліку пропущених і замінених 

уроків, розклад уроків. Класні журнали 

15.  Підготовка до державної підсумкової атестації       

(нарада, наказ, педагогічна рада) 
      д н 

п, 

н 

п, 

н 
  

Книги наказів з основної діяльності, 

протоколів засідань: педагогічних та 

методичних рад, методичних об’єднань. 

Розклад ДПА 

16.  Оформлення та видача документів про освіту (наказ, 

педагогічна рада) 
        

п, 

н 

п, 

н 
  

Книги наказів з основної діяльності, 

книга протоколів засідань педагогічних 

рад, книги обліку та видачі документів 

про освіту 

17.  Робота з органами місцевого самоврядування 

(нарада) 
      д      

План роботи ліцею. План спільних 

заходів 

18.  Стан виконання Закону України «Про Цивільний захист » 

(наказ) 

       н     

Документи щодо організації роботи з 

цивільного захисту  (цивільної 

оборони) в ліцеї. Книга наказів з 

основної діяльності, контрольно-

візитаційна книга, класні журнали. 

Журнали інструктажу  

19.  Ознайомлення педагогів із попереднім навантаженням на 

наступний навчальний рік (нарада)  

        д    

Робочий навчальний план. Мережа 

класів на наступний навчальний рік, 

книга наказів з основної діяльності. 

Заяви вчителів, які мають неповне 

навантаження. Список вчителів, 

ознайомлених зі своїм попереднім 

педагогічним навантаженням 

20.  Набір учнів до 1-х класів (нарада, наказ) 

         д  н 

Книга наказів з основної діяльності. Заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють.  

Медичні довідки учнів 
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№ 
Зміст внутрішнього контролю   

(форма узагальнення) 

Місяць 

Документи, що підлягають 

вивченню, аналізу 

В
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Л
и

п
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ь
 

С
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п
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ь
 

21.  Медогляд працівників  ліцею (наказ) 

           н 

Штатний розпис.  Медичні книжки 

педпрацівників. Приписи СЕС. Заходи 

щодо усунення встановлених порушень 

і недоліків 

22.  Організація медичного обслуговування учнів, ведення їх 

диспансерного обліку (наказ) н   д         

Медичні картки учнів, довідки про стан 

здоров’я, план роботи ліцею. Журнали 

диспансерного обліку учнів 

23.  Дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації 

навчально-виховного процесу (нарада, наказ) 

 д  н   д  д   н 

Приписи органів державного нагляду. 

Заходи щодо усунення встановлених 

порушень і недоліків. Розклад уроків. 

Режим роботи ліцею. Книга наказів з 

основної діяльності 

24.  Стан техніки безпеки (далі – ТБ) на уроках фізичної 

культури (наказ)    н    н     
Календарне планування вчителів 

фізичного виховання. Журнали 

інструктажів. Класні журнали 

25.  Ведення журналів інструктажу з ТБ (нарада, наказ) 
д    д    

д, 

н 
   

Класні журнали, журнали обліку 

інструктажів 

26.  Дотримання санітарно-гігієнічних правил і ТБ у 

пришкільному таборі  (наказ) 
         н   

Книга наказів з основної діяльності, 

журнали інструктажів 

27.  Інформаційне забезпечення управління ліцеєм  

(нарада, наказ) д    
д, 

н 
       

Журнал обліку вхідної документації, 

електронна база нормативних 

документів 

28.  Забезпечення підручниками, збереження та зміцнення 

бібліотечного фонду. Стан роботи бібліотеки  

(нарада, наказ) 
    д       

д, 

н 

Книги обліку матеріальної бази 

бібліотеки. Плани роботи ліцею, 

бібліотеки 

29.  Перевірка стану виконання та корекція планів роботи 

(нарада, наказ)      
д, 

н 
   

д, 

н 
   

Книги наказів з основної діяльності, 
протоколів засідань педагогічної ради, 
методичних об’єднань, нарад  

30.  Стан проведення ремонтних робіт (нарада) 
         д д д 

План заходів щодо проведення 

ремонтних робіт 
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№ 
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31.  Стан здобуття повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів (нарада, наказ)            
д, 

н 

Довідки про місце навчання 

випускників 9-х класів. Книга руху 

учнів. Алфавітна книга 

32.  Дотримання вимог Положення про золоту медаль    «За 

високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За 

досягнення у навчанні» (педагогічна рада, наказ)         
п, 

н 
   

Класні журнали, контрольні роботи. 

Книги наказів з основної діяльності, 

протоколів засідань педагогічної та 

методичних рад. Матеріали ДПА 

 

33.  Дотримання вимог Положення про похвальний лист «За 

високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За 

особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 

(педагогічна рада, наказ) 
        

п, 

н 
   

Класні журнали, контрольні роботи. 

Книги наказів з основної діяльності, 

протоколів засідань педагогічної та 

методичних рад. Матеріали ДПА 

 

34.  Перевірка особових справ учнів (наказ) н            Особові справи учнів. Алфавітна книга 

35.  Готовність ліцею до осінньо-зимового періоду. Стан 

протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем,  

покрівлі, утеплення приміщень (нарада, наказ)   
д            

Книга наказів з основної діяльності, 
інструкції з охорони праці, журнали з 
охорони праці, плани та схеми 
еваковиходів. Форма Т-8 

36.  Готовність ліцею до нового навчального року (нарада) 

          д д 

Акт готовності ліцею, акти-дозволи: на 

роботу в кабінетах, випробування 

спортивних споруд. Програмне 

забезпечення 

37.  Дотримання вимог з ведення класних журналів (нарада, 

наказ)   
 д   н   д  н   

Класні журнали  1 – 11-х класів. Книга 

наказів з основної діяльності 

38.  Конкурсний прийом до  ліцею (наказ) 

         н   

Правила конкурсного прийому. Заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють. 

Матеріали конкурсних випробувань. 

Книга наказів з основної діяльності 

39.  Контроль за навчанням дітей з особливими освітніми 

потребами (індивідуальне навчання на дому) (наказ, 

нарада)  
н    д        

Книга наказів з основної діяльності. 
Списки учнів зазначених категорій. 
Індивідуальні навчальні плани. Класні 
журнали. 
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ІІ. Контроль за організацією навчально-виховного процесу          

40.  Рівень навчальних досягнень учнів за результатами 

виконання навчальних програм (нарада, педагогічна рада, 

наказ) 
    

д, 

н 
    

п, 

н 
  

Класні журнали. Книга наказів з 

основної діяльності. Звіти класних 

керівників про стан навчальних 

досягнень учнів 

41.  Відвідування учнями навчальних занять  

(наказ, нарада) 
н д д д н д д д 

д, 

н 
   

Журнал обліку пропущених уроків. 

Класні журнали 

42.  Виконання перспективного плану вивчення стану 

викладання предметів (педагогічна рада, наказ) 

  
д, 

н 
 

п, 

н 

п, 

н 

д, 

н 

д, 

н 
   н 

Плани роботи ліцею, методичних 
об’єднань. Перспективний план 
вивчення стану викладання предметів. 
Книга наказів з основної діяльності. 
Довідки за результатами вивчення. 
Класні журнали 

43.  Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 

1-х класах (нарада, наказ) 
 д      

д, 

н 
    

Особові справи учнів 1-х класів. Книга 

наказів з основної діяльності 

44.  Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 

5-х класах (нарада) 
  д          

Особові справи учнів 5-х класів. Класні 

журнали 

45.  Перевірка учнівських зошитів (наказ) 
  н     н     

Учнівські зошити. Книга наказів з 

основної діяльності 

46.  Перевірка учнівських щоденників (наказ) 
 н     н      

Учнівські щоденники. Книга наказів з 

основної діяльності 

47.  Проведення шкільних предметних олімпіад (наказ) 

 н           

Плани роботи ліцею, методичних 

об’єднань. Книга наказів з основної 

діяльності. Протоколи проведення 

олімпіад 

48.  Підготовка та участь учнів у районних, обласних 

олімпіадах, турнірах, конкурсах (наказ)   н          

Плани роботи ліцею, методичних 

об’єднань. Книга наказів з основної 

діяльності 

49.  Ефективність роботи факультативів та предметних 

гуртків (наказ)        н     

Журнали роботи гуртків, 

факультативів, книга наказів з основної 

діяльності. Заяви батьків 
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50.  Охоплення учнів 8 -х класів поглибленим вивченням 

окремих предметів (нарада, педагогічна рада, наказ)         
п, 

н 
  н 

Робочий навчальний план. Книга 
наказів з основної діяльності.  Книга 
протоколів засідань батьківських зборів 

51.  Охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням 

(нарада, педагогічна рада, наказ) 
н        д   

п, 

н 

Анкети учнів. Робочий навчальний 

план. Книга наказів з основної 

діяльності. Заяви учнів, батьків або 

осіб, які їх замінюють 

52.  Виконання лабораторних і практичних робіт учнями 

(наказ) 
   н     н    

Календарне планування вчителів, 

класні журнали. Журнали інструктажів 

53.  Організація роботи з учнями, схильними до 

правопорушень (нарада, наказ) 
н    д        

Плани роботи ліцею, психолога. 

Індивідуальні плани роботи з учнями 

54.  Контроль за роботою веб-сайту  ліцею (нарада) 
   д    д     

Інформація на веб-сайті ліцею. Книга 

наказів з основної діяльності 

55.  Оцінювання педагогічними працівниками навчальних 

досягнень учнів (наказ)    н     н    

Класні журнали. Учнівські зошити. Книга 

наказів з основної діяльності. Протоколи 

засідань методичних об’єднань 

ІІІ. Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів         

56.  Організація позакласного читання учнів 

(наказ) 
        н    

Бібліотечні формуляри учнів, плани 

роботи бібліотеки, класних керівників  

57.  Робота з учнями, які потребують психологічної 

підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків 

насильства та жорстокого поводження з дітьми (нарада) 
 д     д      

Плани роботи психолога, класних 

керівників. Анкети учнів. Індивідуальні 

плани роботи з учнями. Журнал обліку 

заяв та повідомлень. План спільних 

заходів ліцею та служби у справах 

неповнолітніх 

58.  Залучення учнів до спортивно-оздоровчої роботи (нарада, 

наказ)          
д, 

н 
  

Медичні довідки учнів, плани: роботи 

спортивного залу, виховної роботи 

ліцею 

59.  Дотримання графіку проведення контрольних робіт 

(наказ)        н     
Календарне планування вчителів. План 

роботи ліцею. Графік проведення 

контрольних робіт 
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60.  Аналіз результатів ДПА (наказ) 
         н   

Протоколи ДПА. Класні журнали. 

Письмові роботи учнів 

61.  Охоплення учнів позашкільною освітою (нарада) 
 д           

Класні журнали. Книга наказів з 

основної діяльності 

62.  Забезпечення соціально-психологічного супроводу 

учасників навчально-виховного процесу (нарада, наказ) 
 

д, 

н 
     д     

План роботи   психолога. Книга 

протоколів засідань батьківських 

зборів. Книга наказів з основної 

діяльності 

63.  Стан виховної роботи (нарада, наказ) 

д   
д, 

н 
    н    

План виховної роботи. Плани роботи  

класних керівників. Книга наказів з 

основної діяльності 

IV. Контроль за методичною роботою              

64.  Поурочні плани вчителів (наказ, нарада) 
  н   д       

Поурочні плани вчителів. Календарно-

тематичне планування 

65.  Комплектування ліцею педкадрами (педагогічна рада, 

наказ) 
           

п, 

н 

Статистична звітність за формою   

№ 76-РВК, накази про призначення 

(звільнення) педпрацівників, особові 

справи, трудові книжки вчителів 

66.  Атестація педпрацівників (нарада, педагогічна рада, 

наказ) 
д, 

н 

д, 

н 
     н     

Графік атестації. Книги наказів з 

основної діяльності, протоколів 

засідань атестаційної комісії, 

педагогічної ради. Атестаційні листи. 

Характеристики педпрацівників 

67.  Проходження курсової перепідготовки (нарада, наказ) 

   д    д    д 

Графік курсової перепідготовки на рік. 

Перспективний план курсової 

перепідготовки. Книги наказів з 

основної діяльності, обліку вихідної 

документації 
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68.  Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які 

атестуються (нарада, наказ) 

 д  д         

Особові справи вчителів. Атестаційні 

листи. Зошити письмових робіт учнів. 

Календарно-тематичне планування. 

Класні журнали. Книги наказів з 

основної діяльності, відвідування 

навчальних занять керівниками ЗНЗ  

69.  Вивчення роботи молодих та новопризначених 

педагогічних працівників (нарада, наказ) 
 

д, 

н 
   

д, 

н 
      

Книга наказів з основної діяльності. 

Плани робіт наставників. Книга 

протоколів засідань методичних 

об’єднань 

70.  Реалізація системи стимулювання та мотивації 

працівників (нарада, наказ) 
 н     д      

Книги протоколів засідань первинної 

профспілкової організацій, нарад. 

Положення про преміювання 

педпрацівників 

71.  Результативність методичної роботи  (наказ) 

         н   
Плани роботи методичних об’єднань, 

методичної ради. Книга наказів з 

основної діяльності 

 

 
Умовні скорочення: 

д – нарада при директорові; 

н – наказ; 

п – педагогічна рада; 

з – план заходів. 
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3.4. Циклограма видання наказів та довідок за результатами  

контрольно-аналітичної діяльності 

 
№ 

з/п 

Назва наказу Відповідальний 

за підготовку 

наказу, довідки 

Відмітка про 

виконання 

Довідка Наказ 

 (№, дата) 

Серпень 

1 Про організацію навчально-виховного 

процесу та режим роботи ліцею у 2016/2017 

навчальному році. 

Директор 

ліцею 

   Грєхова В.І. 

  

2 Про розподіл функціональних обов’язків між 

адміністрацією ліцею  

Грєхова В.І.   

3 Про проведення навчально-польових зборів з 

предмету «Захист Вітчизни» 

Грєхова В.І.   

4 Про організацію харчування учнів 1-11 класів 

у 2016/2017 навчальному році, призначення 

відповідального за цю роботу 

Василець Н.Л.   

5 Про організацію роботи з охорони праці в 

2016/2017 н.р. і призначення відповідального 

за життя і здоров’я учнів 

Грєхова В.І.   

6 Про організацію індивідуального навчання Василець Н.Л.   

7 Про зарахування учнів 1-х  класів до ліцею Минко Ю.А.   

8 Про комплектування 10-х  класів ліцею Минко Ю.А.   

9 Про створення тарифікаційної комісії 

 

Грєхова В.І.   

Вересень 

1 Про шкільну мережу ліцею на початок 

2016/2017 н.р. 

Грєхова В.І.   

2 Про розподіл педагогічного навантаження 

між педагогічними працівниками у 2016/2017 

навчальному році 

Директор   

3 Про організацію роботи в ліцеї з 

профілактики правопорушень та злочинності 

в 2016/2017 навчальному  році 

Бонь І.А.   

4 Про організацію роботи з учнями 

спецмедгрупи з фізичного виховання 

Директор 

 

  

5 Про створення атестаційної комісії в школі Директор   

6 Про структуру та організацію науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами в 

2016/2017 навчальному році 

Піднебесна 

Т.М. 

  

7 Про організацію та проведення занять з 

предмету «Захист Вітчизни» в 11 класах в 

2016/2017 н.р. 

Петренко З.В.   

8 Про розподіл між техпрацівниками ліцею 

територій для прибирання 

Кисіль О.Д.   

9 Про організацію роботи в ліцеї з поперед-

ження дитячого травматизму, охорони життя і 

здоров’я учнів у 2016/2017 навчальному році 

Грєхова В.І.   

10 Про затвердження правил внутрішкільного 

розпорядку для шкільного колективу 

Директор   

11 Про перевірку класних журналів Петренко З.В.   
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Василець Н.Л. 

12 Про організацію медичних оглядів учнів 

ліцею 

Грєхова В.І.   

13 Про преміювання педпрацівників ліцею Директор   

Жовтень 

1 Про атестацію педагогічних працівників 

ліцею в поточному навчальному році 

Піднебесна 

Т.М. 

  

2 Про проведення І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових і 

спеціальних дисциплін у 2016/2017 н.р. 

Піднебесна 

Т.М. 

  

3 Про організацію роботи щодо підготовки 

даних для виготовлення документів про 

освіту 

Директор   

Листопад 

1 Про призначення комісії для проведення 

інвентаризації в ліцеї 

Директор   

2 Про роботу вчителів зі щоденниками учнів Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

  

3 Про стан викладання  предметів Петренко З.В. 

 

  

Грудень 

1 Про підсумки шкільних та участь у районних 

предметних олімпіадах з базових дисциплін 

Піднебесна 

Т.М. 

  

2 Стан викладання хімії Петренко З.В.   

3 Про підсумки виховної роботи в ліцеї за І 

семестр 2016/2017 навчального року 

Бонь І.А.   

4 Про виконання навчальних програм за І 

семестр 2016/2017 навчального року 

Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

  

5 Про стан роботи, спрямованої на запобігання 

правопорушень серед неповнолітніх у І 

семестрі 2016/2017 навчального року 

Бонь І.А.   

6 Про стан роботи, спрямованої на запобігання 

дитячого травматизму в І семестрі 2016/2017 

навчального року 

Грєхова В.І.   

7 Про підсумки навчально-виховного процесу в 

початковій школі (техніка читання, 

контрольні роботи) 

Василець Н.Л.   

8 Про відвідування учнями занять у І семестрі 

2016/2017  навчального року 

Бонь І.А.   

9 Про ведення шкільної документації у I 

семестрі 2016/2017 навчального року 

Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

  

10  Про проведення повторного семестрового 

оцінювання 

Директор   

11  Про організацію і проведення новорічних і 

різдвяних свят 

Бонь І.А.   

12 Про підсумки роботи із зверненнями 

громадян 

Директор   

Січень 

1 Про підсумки підготовки учнів і працівників 

ліцею з ЦО в поточному році та завдання на 

наступний рік 

Директор   

2 Про затвердження  графіка основних 

щорічних відпусток працівникам ліцею в 2017 

Директор   
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році 

3 Про затвердження номенклатури справ Директор   

Лютий 

1 Про проведення шкільного етапу 

Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 

«Кращий читач -2017» 

Стешенко А.А.   

2 Про роботу бібліотеки Піднебесна 

Т.М. 

  

3 Про стан викладання предмета  

 

Петренко З.В.   

Березень 

1 Про організацію та проведення Дня 

цивільного захисту (цивільної оборони) 

Петренко З.В.   

2 Про організацію повторення вивченого 

матеріалу та підготовку до підсумкових 

контрольних робіт і ЗНО. Стан поурочного 

планування. 

Петренко З.В.   

3 Про стан викладання  всесвітньої історії Петренко З.В.   

4 Про стан викладання музики та 

образотворчого мистецтва в початкових 

класах 

Василець Н.Л.   

5 Про стан ведення документації з ОП та ТБ Грєхова В.І.   

6 Про результати атестації педагогічних 

працівників 

Піднебесна 

Т.М. 

  

Квітень 

1 Про порядок організованого закінчення 

навчального року та проведення підсумкових 

контрольних робіт 

Директор   

2 Про підсумки атестації педагогічних 

працівників 

Директор   

3  Про проведення екскурсій та навчальної 

практики 

Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

  

4 Про проведення екологічного двомісячника Бонь І.А., 

Кисіль О.Д. 

  

5 Про підсумки проведення Дня цивільного 

захисту (цивільної оборони) 

Петренко З.В.   

6 Про узагальнення результатів досліджень з 

метою виявлення профілів, що користуються 

найбільшим попитом серед учнів школи 

Князєва С.А.   

7 Про роботу вчителів зі щоденниками учнів Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

  

8 Про  проведення батьківських зборів Бонь І.А.   

9 Про підсумки проведення Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін у 2016/2017 н.р. 

Піднебесна 

Т.М. 

  

10 Про стан викладання предмету Захист 

Вітчизни 

Петренко З.В.   

Травень 

1 Про надання чергових тарифних відпусток 

працівникам ліцею за рік 

Грєхова В.І.   

2 Про звільнення учнів 9, 11 класів від 

державної підсумкової атестації 

Грєхова В.І.   

3 Про проведення повторного семестрового 

оцінювання 

Грєхова В.І.   
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4 Про виконання навчальних програм  у 

2016/2017  навчальному році 

Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

  

5 Про організацію літнього відпочинку учнів Василець Н.Л.   

6 Про призначення начальника дитячого 

літнього оздоровчого табору при школі 

Грєхова В.І.   

7 Про організацію та проведення урочистих 

заходів з нагоди випуску 11 класу ліцею 

Бонь І.А.   

8 Про стан вивчення шкільної документації за ІІ 

семестр 2016/2017 навчального року 

Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

  

9 Про стан роботи, спрямованої на запобігання 

правопорушень серед неповнолітніх у ІІ 

семестрі 2016/2017 навчального року 

Бонь І.А.   

10 Про стан роботи, спрямованої на запобігання 

дитячого травматизму в ІІ семестрі 2016/2017 

навчального року 

Бонь І.А.   

11 Про підсумки методичної роботи  Піднебесна 

Т.М. 

  

12 Про підсумки виховної роботи з учнями за 

навчальний рік 

Бонь І.А.   

13 Про підсумки моніторингу визначення 

ефективності роботи спецкурсів у профільних 

класах 

Піднебесна 

Т.М. 

  

14 Про результати проведення ДПА в 4, 9, 11-х 

класах 

Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

 

  

15 Про нагородження Похвальними листами 

учнів 2-4, 5-8, 10-х класів 

Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

  

16 Про перевід учнів 1-4, 5-8, 10-х класів Грєхова В.І.   

17 Про випуск учнів 11 класу з ліцею Грєхова В.І.   

18 Про організацію та проведення випускного 

вечора 

Бонь І.А.   

19 Про перевід учнів 9-х класів Грєхова В.І.   

Червень 

1 Про підсумки проведення ДПА у 9-х класах Петренко З.В.   

2 Про заходи щодо підготовки ліцею до нового 

навчального року 

Грєхова В.І.   

3 Про призначення відповідальних за 

проведення обліку дітей у мікрорайоні ліцею 

Грєхова В.І.   

4 Про стан виконання навчальних програм у 

2016/2017 навчальному році 

Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

  

5 Про роботу бібліотеки Піднебесна 

Т.М. 
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РОЗДІЛ 4. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ ДІТЕЙ, УЧИТЕЛІВ,  

ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ЛІЦЕЮ. ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ.  

ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання, 

№ справи 

Примі

тка 

1 Одержати акт-дозвіл на роботу в 

новому  навчальному  році 

20.08.2016 Грєхова В.І. 

Кисіль О.Д. 

Акт  

2 Здійснювати перевірку стану охорони 

праці та техніки безпеки в школі 

Вересень, 

березень 

Комісія з 

охорони праці, 

Кисіль О.Д. 

Довідки  

3 Затвердити угоду з охорони праці між 

адміністрацією та профспілковим 

комітетом ліцею. Скласти акт на 

виконання угоди 

Січень, 

червень 

Грєхова В.І. 

Бабенко Л.А. 

Збори. 

Протокол, 

угода 

 

4 З метою попередження дитячого 

травматизму проводити роботу з 

учнями та їх батьками: вивчати 

правила дорожнього руху; 

правила поведінки на воді; правила 

поводження з джерелами 

електроструму та правила безпеки 

при користуванні газом, щодо 

запобігання дитячого травматизму від 

вибухово-небезпечних предметів, 

протирадіаційної безпеки 

Протягом 

року 

Василець Н.Л. 

Бонь І.А., 

класні 

керівники 

Класні 

журнали 

 

5 Перед проведенням екскурсій, 

походів проводити інструктажі з 

попередження травматизму дітей 

Протягом 

року 

Петренко З.В. 

Василець Н.Л. 

Книга 

інструкта-

жів 

 

6 Здійснювати контроль за роботою 

вчителів хімії, біології, фізики, 

Захисту Вітчизни, трудового 

навчання, фізичної культури щодо 

виконання правил з техніки безпеки в 

кабінетах, спортивних залах 

1 раз на 

семестр 

Комісія з 

охорони праці, 

Грєхова В.І. 

Акт  

7 Оформити акти-дозволи на 

проведення занять у спортивному 

залі, на спортивних майданчиках, у 

майстернях, кабінетах з особливими 

умовами роботи, акти перевірки 

міцності укріплення установки 

спортивних споруджень 

До 28.08.16 Комісія з 

охорони праці, 

завідуючі 

кабінетами 

Акти-

дозволи 

 

8 Перевірити наявність інструкцій з 

охорони праці в приміщеннях, де це 

передбачено відповідними 

нормативами. Довести до працівників 

під розпис. 

До 28.08.16 Кисіль О.Д. Інформація 

Копії 

інструкцій з 

розписами 

працівників 

 

9 Систематично запрошувати до школи 

співробітників ДАІ, пожежної 

частини для проведення бесід з 

учнями та батьками 

Протягом 

року 

Бонь І.А. План роботи 

ліцею 
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10 Забезпечити виконання санітарно-

гігієнічних вимог у класних кімнатах, 

спортивному залі, майстернях, 

харчоблоку, інших приміщеннях 

ліцею 

Протягом 

року 

Кисіль О.Д. 

черговий клас 

Інформація  

11 Забезпечити контроль за якістю їжі та 

харчів у шкільній їдальні 

Щодня Василець Н.Л. 

Олійник Н.М. 

Акти 

перевірок 

 

12 Забезпечити систематичне 

проведення санітарно-освітньої 

роботи серед учнів та батьків на 

класних годинах, зборах, співбесідах, 

передбачити в планах виховної 

роботи бесіди: 

 гігієна та режим для школяра; 

 профілактика грипу та гострих 

респіраторних захворювань; 

 профілактика СНІДу та 

венеричних захворювань. 

Протягом 

року 

Бонь І.А. 

Олійник Н.М. 

класні 

керівники 

План 

виховної 

роботи 

 

13 Класним керівникам спільно з 

медсестрою розсадити учнів у класі з 

урахуванням зросту, зору, слуху, 

стану здоров’я 

До 04.09.16 Класні 

керівники 

  

14 Після медогляду скласти листки 

здоров’я і вклеїти їх у журнали, зміст 

та рекомендації лікарів довести до 

відома усіх учителів 

Згідно з 

графіком 

Олійник Н.М.   

15 Організувати проведення 

фізкультхвилинки на уроках та на 

перерві для учнів 2-4 класів 

Протягом 

року 

Бонь І.А. 

класні 

керівники 

Інформація  

16 Слідкувати за зовнішнім виглядом 

учнів, акуратністю, охайністю 

кожного учня 

Протягом 

року 

Бонь І.А. 

класні 

керівники 

Інформація  

17 Організувати роботу з учнями, 

віднесеними до спеціальної медичної 

групи  

Протягом 

року 

Бонь І.А. 

Василець Н.Л. 

Інформація  

18 Організувати роботу з цивільної 

оборони 

Протягом 

року 

Грєхова В.І. Наказ  

19 Організувати періодичні огляди 

будівлі та навчальних приміщень, 

забезпечити їх ремонт в разі 

необхідності 

Листопад, 

січень, 

березень 

Кисіль О.Д. Акти  

20 Провести планові заміри опору 

ізоляції 

Грудень Кисіль О.Д. Акт   

21 Провести планові та позапланові 

інструктажі з охорони праці та 

техніки безпеки з персоналом ліцею 

Вересень, 

березень 

Кисіль О.Д. Протоколи 

нарад 

 

22 Організувати роботу закладу 

відпочинку 

Травень-

червень 

Василець Н.Л. Наказ  
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РОЗДІЛ 5. 

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЛІЦЕЮ. 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідаль- 

ний 

Відмітка про 

виконання, 

№ справи 

При

мітка 

1 Ремонт навчальних кабінетів та 

інших приміщень 

До 

вересня 

Батьківська 

рада, 

Кисіль О.Д. 

Звіт, 

довідка 

 

2 Перевірка якості ремонтних робіт і 

підготовка до нового навчального 

року кабінетів, рекреацій, інших 

приміщень 

Липень-

серпень 

Комісія з 

підготовки 

ліцею до 

нового 

навчального 

року 

  

3 Підготовка і перевірка відповідності 

спортивного майданчика ліцею 

нормам безпеки (акти обстеження) 

Серпень Комісія з 

підготовки 

ліцею до 

нового 

навчального 

року 

Акти-

допуску 

 

4 Здійснити комплекс заходів з 

підготовки ліцею до роботи в 

осінньо-зимовий період 

Вересень-

жовтень 

Кисіль О.Д.   

5 Провести ревізію опалювальної 

системи, систем водопостачання та 

каналізації, електромережі на предмет 

якісної підготовки їх до навчального 

року 

Жовтень Кисіль О.Д.   

6 Перевірити збереження, поповнення і 

використання бібліотечного фонду: 

 комплектування та 

забезпечення учнів підручниками, 

навчальними посібниками 

 стан збереження підручників 

 комплектування бібліотечного 

фонду необхідною навчальною, 

навчально-методичною, художньою 

літературою 

Серпень Стешенко А.А.   

7 Поповнювати методичний кабінет 

навчально-методичною літературою, 

періодикою. 

Серпень Піднебесна Т.М.   

8 Підготувати і провести внутрішню 

інвентаризацію матеріальної бази, 

паспортизацію кабінетів, списання 

матеріальних цінностей 

Листопад Кисіль О.Д., 

завідуючі 

кабінетами, 

Ткаченко М.В 

  

9 Підготовка гардеробів до 

експлуатації 

Вересень-

жовтень 

Кисіль О.Д.   

10 Провести екологічний двомісячник, 

благоустрій території ліцею. 

Організувати догляд за зеленими 

насадженнями в літній період 

Квітень-

травень 

Кисіль О.Д. План заходів 

Звіти 
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11 Скласти акти на проведені ремонтні й 

господарські роботи за позабюджетні 

та благодійні кошти 

Жовтень Кисіль О.Д. Акти  

12 Контроль за показниками 

водомірного лічильника, 

тепломірного лічильника, 

електролічильників. Укладатися в 

ліміти енергоносіїв 

Система-

тично 

Кисіль О.Д.   

13 Придбати миючі засоби, інвентар, 

спецодяг 

Протягом 

року 

Кисіль О.Д.   

14 Проведення профілактичних 

ремонтних робіт: 

 ремонт східців центрального 

входу; 

 окремих кабінетів (за 

потребою) 

Серпень-

вересень 

Кисіль О.Д.   

15 Аналіз економії бюджету та 

енергоносіїв 

Січень, 

липень 

Ткаченко М.В   

16 Підбиття підсумків роботи ліцею зі 

зміцнення матеріальної бази і 

господарської діяльності за 

навчальний рік 

Квітень Грєхова В.І.   

17 Здійснити розподіл території ліцею 

між класами з метою підтримки 

належного стану. 

Серпень Кисіль О.Д.   

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


