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У 2019/2020 навчальному році діяльність колективу ліцею була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, 

підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою 

створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в 

них цілісної системи соціальних та загальних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів.  

        У 2019/2020 навчального року педагогічний  колектив ліцею працював  над методичною проблемою “Нова роль учителя – як коуча, 

тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини ”. 

         Методична робота у ліцеї була організована на основі Законів України   “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, ”Про 

позашкільну освіту”, Указу Президента України від 25.06.2013 №344/2013 “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року”, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 ”Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 

року”,  Концепції Нової української школи, затвердженої рішенням колегії МОН України 27.10.2016, Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 №641; Державних стандартів початкової загальної освіти та базової 

і повної середньої освіти.  З метою розбудови нового освітнього середовища, вдосконалення професійної майстерності педагогів, 

покращення  якості надання освітніх послуг, забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді  було видано наказ  

Ліцею  №15 Львівської міської ради № 224 від 02.09.2019 р. ”Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019/2020 

н.р.”  

       В 2019-2020 н.р.  у  ліцеї працювало - 72 педагоги з них : 
вищої категорії-41 вчитель, в тому числі“ вчителів - методистів” -9 , “старших вчителів” – 13;  
І категорії -12 вчителів; 
ІІ категорії -8 вчителів;  
Спеціалістів - 11 вчителів. 

Протягом навчального року проводились такі форми роботи:  
-тематичні педагогічні ради; 
-методичні об’єднання; 
-відкриті уроки та їх аналіз; 
-взаємовідвідування та аналіз уроків;  
-предметні тижні; 
- тижні  педагогічної майстерності та молодого вчителя ;  
- робота з обдарованими дітьми; 
-семінари, круглі столи, дебати; 
-атестація  педагогічних працівників.  
         Головними завданнями  методичної роботи були:  



-   ознайомлення з нормативно-правовими документами, які визначають державну політику в галузі освіти; 
-    апробація навчальних підручників, посібників та програм для учнів 2-го класу; 
-   використання  на практиці сучасних інформаційних та комунікативних технологій у системі науково-методичної роботи в умовах 
упровадження концепції Нової української школи; 
-    вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками олімпіад, конкурсів;                                                                                           
-    залучення до науково-дослідницької та експериментальної роботи вчителів                                                     та учнів; 
-   створення умов для створення, оцінювання та використання педагогічного досвіду. 
      З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад 
шкільної методичної ради,  до складу якої ввійшли досвідчені педагоги школи,  визначено та затверджено структуру та форми 
методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних 
методичних об’єднань на 2019/2020 навчальний рік.  

Методична рада надавала  допомогу в організації і проведенні семінарів, зокрема: 

- “Зміни  в українському правописі ” (Данів Н.О.,Сеник О.Ф.); 
- “ Формування професійної компетентності вчителя у світлі Нової Української Школи” (Гранківська І.А.) 
-  “Концепція Нової української школи”( вчителі початкових класів)   
-  “ Використання онлайн –сервісів для організації навчально-виховного процесу” 

( Любінецька Г.Б., Миронік С.А.) 
В ІІ семестрі проведено Тиждень педагогічної майстерності, в ході якого досвідчені вчителі ділилися досвідом роботи  зі своїми 

колегами. 

       Протягом 2019/2020 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, 

затверджено плани їх роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа 

досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності 

вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність шкільних методоб'єднань було сплановано на основі плану роботи 

школи на рік та Перспективного плану розвитку школи. Проведено заплановані засідання методичних об’єднань, робота яких 

будувалася за окремими планами, проте у зв'язку з карантином робота проводилась з використанням комп’ютерних технологій.  На 

запланованих засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання так і науково-методичні проблеми 

(рекомендації МОНУ, рекомендації  щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019/2020 н.р., зміни  у навчальних програмах, 

підготовка і проведення олімпіад, проведення моніторингів, організація роботи в період карантину,  тощо)  

Вчителі, що атестувалися, проводили відкриті уроки та позаурочні заходи, приймали участь у роботі семінарів, конференцій та 
педагогічних майстерень, готували творчі звіти.   

Підвищення професійного рівня педагогів – невід’ємна складова післядипломної освіти. Протягом року   педагоги школи 
підвищували свою педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації. Курсову перепідготовку за різними напрямками пройшло 
25 педагогів у ЛОІППО, ЛНУ та інших установах.  

Продовжила роботу “Школа молодого вчителя”, яка працювала згідно плану. 



Організація роботи з молодими вчителями була спрямована на підвищення їх психолого - методичної, загальнокультурної, фахової 
підготовки. На кожному етапі роботи педагога адміністрація,  методична рада надавала практичну допомогу вчителям у поліпшенні 
вивченні основ наук, підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності, вивчала і аналізувала стан навчально-виховного процесу 
в школі,  її результативність, сприяла участі їх у різних формах методичної роботи, координувала самостійну роботу. Адміністрацією школи 
проводиться велика робота для забезпечення належних умов учителям, які розпочали працювати у школі. Систематично надавались 
методичні консультації щодо використання наочності і технічних засобів навчання, організації системи роботи за знаннями, вміннями і 
навичками учнів, підбору дидактичного матеріалу. 
 В процесі спілкування з досвідченими колегами вчителі – початківці не лише переймали досвід, зразки, прийоми праці, а й 
виробляли власний стиль діяльності. Слід відзначити роботу вчителів – наставників Хомин С.С.,Ярової Г.Є., Бойко Л.В., Бук У.Я.  які 
внесли вагомий внесок у роботу з своїми підопічними.   

                     У 2019-2020 навчального року працювало 7 шкільних методичних об’єднань. Варто відзначити роботу методоб’єднання учителів 
початкової школи (керівник – Морозова Г.В.), природничих дисциплін (керівник –Хода Г.С.), математики, фізики та інформатики (керівник 
- Ярова Г.Є.), історії та географії (керівник –Підцерковна О.О.), української мови та літератури, зарубіжної літератури та християнської 
етики (керівник - Данів Н.О.).  
           Методичне об’єднання вчителів початкової школи (керівник МО – Морозова Г.В.) працювало над проблемою: “Удосконалення 
рівня професійної та  навчальної компетентностей. Розвиток та самореалізація особистості вчителя та учня початкових класів”. Своїм 
досвідом вчителі обмінювались під час відкритих уроків, позакласних заходів, семінарів. 

В  І семестрі  вчителі 2 класів поділились досвідом роботи  під час семінару  “Формування професійної компетентності  вчителя 
у світлі НУШ” (відповідальна заступник директора з навчально-виховної роботи Гранківська І.А.) Всі вчителі , які працюють за програмою 
НУШ пройшли навчання в НМЦО. 
           Методичне об’єднання учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури та християнсьької етики (керівник Данів 
Н.О.) свою методичну роботу спрямувало на вирішення проблеми “Новітні підходи в організації навчально-виховного процесу у вивченні 
української мови і  літератури, зарубіжної літератури та християнської етики”. Розглядаючи новітні підходи, вчителі приділили увагу 
інтерактивному навчанню, методи якого демонстрували на відкритих уроках, в ході вивчення стану викладання предмету при підготовці 
до педагогічної ради. Схвальний відгук отримав проведений у листопаді Тиждень української писемності, який завершився семінаром  
“Зміни  в українському правописі ” (Данів Н.О.,Сеник О.Ф.) 
 Вчителі залучали учнів до активної участі   в олімпіадах і конкурсах, показали навички та вміння проектної діяльності. Цього року 
покращилась результативність участі школярів у конкурсах з української мови та літератури, християнської етики. 
 У 2019-2020 навчальному році творчо працювали вчителі іноземної мови. Під час засідань  методичного об’єднання зверталась 
увага на такі питання: 

– розвиток соціокультурних концепцій на уроках іноземних мов; 
– роль ІТ технологій при вивченні іноземних мов за сучасними методиками; 
– робота з обдарованими дітьми; 
– робота над проблемою школи.  

Учителі англійської та французької мов обізнані зі структурою та вимогами навчальної програми, критеріями оцінювання навчальних 
досягнень учнів, методичними рекомендаціями щодо викладання іноземних мов у поточному навчальному році. 



Шкільна документація учителів  відповідає вимогам. Календарне планування складено відповідно до вимог навчальних програм. 
Аналіз поурочних планів засвідчує ретельність підготовки до уроків усіх педагогів. 
           Вчителі Іванова Н.Я., Литвин О.М., Деменчук Л.Б., Камінська Т.П., Базарник У.В. брали активну участь у міських семінарах. Учні  
8-10 класів брали участь у програмі обміну майбутніх лідерів “FLEX”.  Щорічно вчителі англійської мови у грудні проводять тиждень 
англійськоїх мови «The English Language Week» . Учні готували стінні газети, конкурси, квести, переглядали відео-фільми, мультфільми, 
брали участь у вікторинах. Тиждень завершився Різдвяними святкуванями, до якого були залучені учні усіх класів. Так  із великим 
успіхом пройшла  театралізована вистава для молодших школярів на англійській мові “ Снігова королева’’ (7- А клас, вчитель Хомин 
С.С.), а також  ранок, який підготувала  з учнями 5-Б та 5-В класу вчитель Базарник У.В. Учні співали різдвяні пісні, знайомили присутніх 
з традиціями святкування Різдва в Англії.  

Вчителі іноземної мови у своїй роботі використовували різні форми роботи, щоб зацікавити своїх вихованців, які отримали 
схвальні відгуки від колег: 

- відкритий урок-вікторина з англійської мови на тему: ‘Funny English’ для учнів 5- В класу (Іванова Н.Я.); 
- розважальне шоу ‘Boys or Girls’ для учнів 6-7 класів ( Деменчук Л.Б, Іванова Н.Я.); 
- квест-гра “Welcome to UK” для учнів 8-А класу (Деменчук Л.Б.); 
- узагальнюючий урок по темі ‘Жанри кіно’ у 8- Б класі з використанням мобільного додатку 'Kahoot' ( Камінська Т.П.);  
- театралізована міні-вистава ‘Christmas Story’ для учнів 5 – В класу (Іванова Н.Я.) 
- 1 А клас. Урок - творча майстерня з наймолодшими: виготовлення валентинки для найрідніших, вчились їх підписувати. (Базарник 

У.В.) 
- виховний урок ‘St. Valentine’s Day’ у 8 – А класі ( Деменчук Л.Б.) 
- урок-вікторина ‘St. Valentine’s Day’ у 7-А класі (Іванова Н.Я.) 
- урок-віртуальна екскурсія в рамках проекту «Що я можу зробити, щоб врятувати нашу планету» у 6-А класі з використанням 

мультимедійної дошки. Мандруємо до Австралії. (Базарник У.В.) 
- вікторина з французької мови у 8 – В класі 'Чи знаєте ви Францію?' з студентами-практикантами (Наконечна Н.А.) 

       Вчителі кафедри активно займалися самоосвітою для успішної організації дистанційного навчання. Опрацювали інтернет-ресурси 
з тем, зазначених у календарно-тематичному плануванні, створили опорні схеми до граматичних тем, онлайн-тести для для 
тематичного контролю. Переглянули вебінари щодо організації дистанційного навчання.   Ознайомилися і освоїли  освітні платформи  
для дистанційного навчання ( Google Classroom, Zoom, LearningApps, British Council, MyEnglishLab….). 

- Цабак О.І. розробила та озвучила відео-уроки для 1 класу на тему: ‘Вчимося разом’, розробила різноманітні інтерактивні ігри для 
учнів молодшої школи на платформі LearningApps. 

- Базарник У.В та Іванова Н.Я розробили  різноманітні інтерактивні завдання для учнів 5-7 класів на платформі LearningApps. 
- Іванова Н.Я і Цабак О.І розробили тестові завдання для учнів 11 класів. 
Вчителі Базарник У.В., Баранова О.І. , Іванова Н.Я., Ковалець О.С., Камінська Т.П.,   Пастух Х.А., Хомин С.С. були активними 

учасниками  вебінарів, онлайн конференіцій, які проводились в період карантину. Силами вчителів було проведено вебінар 

“Використання сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять” ( вчителі кафедри)  та  круглий стіл онлайн на тему: “Засоби 

організації дистанційного навчання. Обмін думками” ( заступник директора з навчально-виховної роботи Василько-Сулига М.Я.) 

         Вчителі займаються самоосвітою та беруть активну участь у вебінарах від Pearson, Macmillan, Oxford, National Geographic.   



    Вчителі англійської мови Іванова Н.Я., Цабак О.І та Хомин С.С. підготували дітей до здачі Кембриджського тесту (KET, PET, FCE), 
який діти успішно здали.  

   Щорічно учні школи беруть участь у ІІ етапі предметних олімпіад і показують добрі результати. 
        Продовжилась співпраця з організаціями AISEC і Альянс Франсез.  
        Робота методоб’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін та інформатики (керівник МО – Ярова Г.Є.) проводилась згідно 
запланованих заходів. Вчителі Ярова Г.Є та Цвігун В.Я. впродовж багатьох років є членами журі та оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з математики. Учні школи берукть активну участь і показують добрі знання з математики, інформатики, фізики у Міжнародних 
конкурсах “Кенгуру”, “Левеня”, “Інтернет олімпіаді”, “Бобер”.  

З метою популяризації інформатики серед школярів усього світу в грудні 2019 р. була проведена глобальна акція Година коду, 
метою якої було показати учням, що інформатика може бути веселою та цікавою.   

В період карантину вчителі Миронік С.А., Любінецька Г.Б., Карась Л,З., Ваврин М.Р. та Чінка Т.С. надавали вчителям - 
предметникам допомогу у проведенні занять з використанням дистанційного навчання. Це були індивідуальні консультації, круглі столи. 

Вчителі методичного об’єднання біології, хімії, Захисту Вітчизни працювали над проблемою “Створення умов для подальшого 
інтелектуально-духовного розвитку особистості учня, забезпечення умов  для самовизначення та самореалізації”  , протягом 
навчального року були задіяні до  творчих груп, які працювали у   місті.  Вчитель біології    Юрович В.В. велику увагу приділяла роботі 
з обдарованими учнями. Її вихованці, які закінчують школу  вибирають професії пов’язані  з біологією. Цьому  сприяє добре обладнаний 
кабінет, підбір дидактичних матеріалів, презентації , тощо. 

Вчитель хімії Хода Г.С. багато працює над сучасним оснащенням кабінету, використанням комп’ютерної техніки  для подальшого 
засвоєння матеріалу  школярами. Для цього  задіює своїх вихованців до участі у різноманітних конкурсах, зокрема: “Кристал”, конкурсах 
проектних робіт. Вчитель біології     Граб Г.В. - учасник проекту “Навігатор по етикетках” та “Маленький принц” взяла участь у розробці  
циклу уроків по даних проектах. Впродовж багатьох років вчитель є координатором Міжнародного конкурсу “Колосок”. Бере активну 
участь у методичному житті міста. 

Належну увагу роботі з обдарованими дітьми надають вчителі історії і правознавства Підцерковна О.О., Литвин І.М. Їх вихованці 
систематично брали участь у різноманітних конкурсах, турнірах. Учні 6-11 класів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі “Лелека”,  
проекті “Моя земля маленька Батьківщина”, у конкурсі “Славетні імена України” на яких показали  хороші результати. 

    Велику волентерську роботу проводив вчитель географії Кісь А.В. Він  брав активну участь у різних акціях  і залучав до них 

школярів. Зокрема зібрано книги для учасників АТО, в школі постійно плетуться сітки для потреб військових на передовій. У рамках 

проекту «Жива книга» відбулися зустрічі учнів з ветеранами АТО.  

 Фізичне виховання складає органічну частину всієї навчально - виховної роботи школи. Так вчителі фізичної культури Бук У.Я., 

Малков О. В. провели підготовку дітей до спортивних змагань «Олімпійське лелеченя», «Шкільна ліга з баскетболу», «Козацький гарт». 

Вчитель  Бук У.Я. є активним учасником постійно діючого міського семінару із самозахисту. 

Варто відзначити плідну  роботу методичного об’єднання вчителів музичного і образотворчого мистецтва та трудового навчання. 

Жодного разу не повертались без нагород з мистецьких конкурсів вихованці Ришко Л.В.,зокрема: в районному конкурсі новорічних та 

різдвяних малюнків “Зимові свята ” у номінаціі “ Графіка” відзначено таких учнів: 

- Ребрик Вероніка – 2В клас ( І місце); 



- Синюта Святослав  – 2Г клас ( ІІІ місце); 
- Староста Олена – 2 В клас ( ІІІ місце). 
Проте вчителям трудового навчання варто працювати над урізноманітненням форм і методів навчання з предмету, залучати учнів 

до міських конкурсів, тощо. 
         Все більшої активності набуває участь учнів у Всеукраїнських та Міжнародних інтерактивних конкурсах “ Левеня ”, “ Кенгуру “, “ 

Лелеченя “, “ Колосок “,“ Кристал”,  “ Бобер”,  “ Puzzle”, -“ Public   Speaking Competition “,”Грінвіч”, ”Галлус” предметних олімпіадах та 

інші. 

       Результати участі у педметних олімпіадах та конкурсах  2019-2020 н.р. подано у таблиці: 

№ Предмет Прізвище , ім’я та по-
батькові учня 

Клас Місце Прізвище , ім’я та 
по-батькові вчителя 

1. Англійська 
мова 

Когут Анна Андріанівна 8 - Б І Камінська Тетяна 
Петрівна 

2. Англійська 
мова 

Дрогомирецька Надія 
Юріївна 

 
9 -Б 

 
ІІІ 

Хомин Стефанія 
Степанівна 

3. Англійська 
мова 

 
Побурчак Христина 

Тарасівна 

 
10 –А 

 
ІІІ 

 
Литвин Ольга 
Миколаївна 

4. Англійська 
мова 

 
Кудлак Андрій 

Андрійович 

 
11 –Б 

 
ІІ 

 
Цабак Оксана 

Ігорівна 
5. Французька 

мова 
Гарбіч Софія Тарасівна 8 – В ІІІ Наконечна Наталія 

Антонівна 
6. Французька 

мова 
Іванин Маркіян 

Андрійович 
8 – В ІІІ Наконечна Наталія 

Антонівна 
7. Французька 

мова 
Оврамець Олег 

Валерійович 
8 – Б ІІІ Копко Алла Олегівна 

8. Математика Бекеш Дмитро 
Русланович 

 

8 - В ІІІ Цвігун Віра 
Ярославівна 

9. Християнська 
етика 

Гарбіч Софія Тарасівна 8-В ІІІ Погоріло Ярина 
Антонівна 

10. З української 
мови 

ім.П. Яцика 

Турович Христина 
Василівна 

3-Г ІІІ Гранківська Ірина 
Андріївна 



11. З української 
мови 

ім.П. Яцика 

Пастух Василь 
Богданович 

5 - А ІІІ Данів Наталія 
Олексіївна 

 
В цілому план заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2019/2020 навчального року виконаний.  
Проте необхідно: 

-  працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи; 
-  усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів, зобов’язувати всіх вчителів використовувати ІКТ в навчально-

виховному процесі; 
-  систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогічними кадрами; 
- посилити роботу з виявлення обдарованих дітей, якісно здійснювати підготовку учнів до олімпіад; 
-  працювати  над підвищенням якості початкової та  базової загальної освіти учнів, формуванням у них уміння самостійно 

здобувати знання, творчо застосовувати їх на практиці; 
- брати участь у фахових конкурсах, презентувати педагогічну майстерність на рівні міста; 
- працювати над створенням електронних портфоліо, методичних кейсів. 

Пріоритетними завданнями виховної роботи у школі, які вирішувались у 2019-2020 навчальному році були:  
- сприяння створенню оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей та молоді; 
- продовження пошуку та підтримки обдарованої учнівської молоді;  
- здійснення комплексу заходів з патріотичного, правового, екологічного виховання учнівської молоді, формувати в них моральні 
цінності, громадянську активність; 
 - продовження реалізації профілактичних просвітницьких програм і проектів; 
- продовження створення цілісної системи щодо запобігання фізичному і психічному насильству, випадкам недбалого і жорстокого 
поводження з дітьми, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, залучення їх до вживання алкоголю, наркотичних засобів і 
психотропних речовин; 
- продовження  співпраці з представниками правоохоронних органів, ВуСД, ВКМСД  району з питань профілактики правопорушень в 
учнівському середовищі; 
- продовження навчальних тренінгів, семінарів з лідерами та координаторами учнівського самоврядування з проблем ефективної 
організації роботи органів учнівського парламенту. 

У ІІ семестрі 2019-2020 н.р. виховна робота велась відповідно до плану роботи школи. На друге півріччя було розроблено 
розширений план виховної роботи і доведений до відома всіх вчителів ліцею. Він передбачав заходи з таких напрямків: 

- національно-патріотичне виховання; 
- правове виховання, профілактика правопорушень, пропагування здорового способу життя; 
- художньо-естетичне та морально-етичне виховання; 
- трудове виховання; 
- туризм, краєзнавство та фізичне виховання; 
- вечори відпочинку та тематичні екскурсії по музеях міста та рідному краю. 



ІІ семестр традиційно розпочався заходами, присвяченими святкуванню Дня Соборності України (22 січня), проголошення 
директорією УНР (1919) Злуки  всіх українських земель в одну Українську державу( «Великий день Злуки»), Дню Героїв Крут(«Понад 
Крутами - вічність у сурми сурмить») (29січня), дня народження Степана Бандери (1січня) («Степан Бандера - патріот, борець за волю 
України».  

Як данину пам`яті  людям, котрі збудували незалежність нашої держави, змістовно пройшли заходи, приурочені цим датам. З 
нагоди святкування Дня Соборності України у школі створили живий ланцюг з виконанням Державного Гімну України, учні ліцею 
долучивсі до міського флешмобу «Сонце Соборності», учнівське самоврядування, під керівництвом педагога організатора, підготувало 
фотоекспозицію «Соборна Україна: від ідеї до життя», відбулася арт-акція «Я люблю Україну», учні 8-их класів переглянули фільм «Акт 
Злуки- сторінками історії», у шкільній бібліотеці Дудикевич О. Г. підготувала журнально – книжкову виставку «Тільки разом збережемо 
Незалежність». Класними керівниками проведені виховні години, присвячені Дню народженню С.Бандери «С.Бандера - провідник 
народу. А з ним Україна вільна і свята!». Для учнів 6-х класів були проведені класні заходи у формі  читань, рефератів, тематичні екскурсії  
«Стежками героїв Західно – Української Народної Республіки», для 9 класів були проведені усні журнали. Учителі історії Литвин І.М. та 
Підцерковна О.О., провели тематичні уроки у 8 та 9 класах на тему «Українська республіка – тернистий шлях до незалежності». Класні 
керівники 1-11 класів провели виховні години. З метою формування в учнівської молоді самосвідомості, патріотизму, відповідальності 
кожного громадянина за долю своєї держави, у школі були проведені тематичні уроки історії «Їх, юних сміливців, лиш жменька була», 
присвячені бою українських студентів із більшовицькими окупантами під Крутами, виховні години «Понад Крутами – вічність у сурми 
сурмить», бібліотекар організувала виставку на тему «Нас було тільки триста», провела історична розвідку «Тихий подвиг» у 7А класі, 
також учні 5-6 класів переглянули фільм «Бій під Крутами». 

 Щороку учні ліцею беруть активну участь у районному конкурсі різдвяних і новорічних малюнків «Зимові канікули» під керівництвом 
вчителя образотворчого мистецтва Ришко Л. В.. 

Також цього року учениці 10 А класу, під керівництвом вчителя хімії Ходи Г. С.. взяли участь у міському конкурсі проектно-
дослідницьких і реферативних робіт з хімії «Хімічні реалії» та посіли ІІІ місце. 

Учениці 10А класу, під керівництвом вчителя історії Литвин І. М., взяли участь у загальноміському мистецько-краєзнавчому 
конкурсі «Львівське рондо» та у номінації «Історія львівських вулиць в іменах видатних осіб» отримали І місце за роботу «Львівські вулиці 
крізь минуле до сьогодення». 

До Дня Героїв Небесної сотні 20 лютого у школі відбулася загальношкільна лінійка «Революція гідності-охрещена кров’ю», 
приурочена вшануванню пам’яті Небесної сотні. Учні школи запалили свічки пам'яті у вестибюлі школи. Основна мета цих заходів – 
сформувати в учнів почуття патріотизму та поваги до власної держави та її героїчного минулого. У школі проводиться цілий комплекс 
заходів, які скеровані на виховання в учнів шанобливого ставлення до національних символів держави. Також учін 7Б классу взяли 
участь у акції «Ангели пам'яті» на Меморіалі Героїв Небесної Сотні, вчитель історії Литвин І. М. провела урок пам'яті на Меморіалі Героїв 
Небесної Сотні для учнів 6Б класу. 

     Учні школи активно беруть участь у волонтерських акціях: провели благодійний ярмарок, зібрали книги для учасників АТО, 
відвідали поранених та подарували зібрані книги. 
          У рубриці національно - патріотичного виховання  пройшли заходи по відзначенню дня народження  Лесі Українки та Тараса 
Шевченка. Вчителями школи проведені виховні години, бесіди, конкурси, присвячені Лесі Українці та Т.Г.Шевченкові. Корифеї 



українського народу і сьогодні залишаються актуальними, любов до рідного краю, Батьківщини, матері, власної мови, гордість за своїх 
предків, відданість ідеї – усе це пропагувалось у їхніх творах.  

    З нагоди відзначення річниці Чорнобильської катастрофи, відзначення Міжнародного дня вишиванки класними керівниками 
проведені виховні години. 
         Для профілактики травматизму на виховних годинах класні керівники постійно вивчають з учнями правила поведінки в транспорті, 
на воді, з вогненебезпечними речовинами, з обов’язковими  підписами у журналі з ТБ. 
   З метою профілактики правопорушень у школі проводились з учнями  бесіди (відп.:кл.кер.),  а також психолого-педагогічний 
консиліум ( відп. пр. психолог, соц.. пед). 

 Велика увага приділяється трудовому вихованню учнів. Діти беруть участь у прибиранні класних приміщень, акції збору 
макулатури.  

 Протягом усього навчального року у школі діяло учнівське самоврядування. У другому семестрі учнівське самоврядування взяло 
участь у ХІІ районному медіа фесті «Інформаційний простір. Учнівські ЗМІ», «Лідер Року». 

         Протягом усього навчального року у школі діяло учнівське самоврядування. У другому семестрі учнівське самоврядування 
взяло участь у міському проекті «Фотографія, що оживає 3» та організували квест  вулицями Львова у рамках культурно-освітньої 
програми «Вихідні у Львові». 

У ІІ семестрі відбулися  такі екскурсії: учні 6Б класу, під керівництвом класного керівника Карась Л.З., відвідали дитячий будинок 
№ 1 та показали маленьким вихованцям Різдвяний вертеп, дуже люблять учні ліцею відвідувати комфорт – бібліотеку № 42, відвідували 
Етногріфічний музей, музей  - тюрма на Лонцького, зоологічний музей, бджолину пасіку у с. Наварія для проведення «уроку 
справедливості» учні 3А класу з класним керівником Іскрою Г. Т. відвідали Личаківський суд, учні старших класів з задоволенням беруть 
участь у профорієнтаційних заходах, 9А, 9Б класи зі своїми класними керівниками були у Міжрегіональному центрі професійно-технічної 
освіти, художнього моделювання та дизайну. 

В 2020-2021 н.р. колектив ліцею буде працювати над проблемою «Нова роль учителя – як коуча, тьютора, модератора в 
індивідуальній освітній траєкторії дитини». Особливу увагу будемо приділяти профілактиці захворювання на коронавірус. З цією метою 
буде організовано: 

- щоденний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму; 
- обов'язкова термометрія; 
- просвітницька робота щодо профілактики інфекційних захворювань. 
Будуть вдосконалюватися форми і методи навчально-виховної роботи. 
Будемо працювати над: 
- формуванням в учнів цільової настанови на досягнення успіху як мети і мотиву життєвої стратегії; 
-  формуванням здатності виробляти відповідальність тільки через самооцінку ситуацій, вибір адекватної поведінки і вмінням 

реалізувати свій вибір. 
Для цього будемо впроваджувати: 
- перспективні інноваційні технеології: продуктивного навчання, тренінгові технології, технології з використанням конкретнпих 

навчальних ситуацій; 
- підвищення загальної методологічної, професійної, організаційної культури. 



Будемо постійно співпрацювати з батьками, щоб вони: 
- були активними учасниками навчально-виховного процесу, з якими учні будуть погоджувати вибір траєкторії особистого 

розвитку в освітньому середовищі; 
- формували разом з педагогами ціннісний потенціал учня – усвідомлення важливості родини у своєму житті, шанобливе 

ставлення до жінки, молодших і старших за себе людей, сприйняття людського життя як найголовнішої цінності. 
Будемо неухильно покращувати матеріально-технічну базу школи та     оформлення приміщень ліцею. Для цього плануємо: 
- закупити ще 3 ксерокси, 2 ноутбуки; 
- 5 шкільних дошок; 
- 2 комплекти парт в сторону школи; 
- поміняти парти на 1 і 2-му поверхах молодшої школи; 
- оновити інтер҆єр на 2-му поверсі старшої школи; 
- створити умови для активного відпочинку у холах школи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

24-28.08 

 

Дезинфекція усіх 

приміщень школи. 

Відп. Ключковський Р.М. 

Проведення розмітки біля 

входів у школу. 

Відп. Ключковський Р.М. 

Складання розкладу уроків і 

гуртків. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Забезпечення учнів 

підручниками. 

Відп. Дудикевич О.Г. 

Закріплення класів за 

кабінетами. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Засідання педагогічної 

ради. 

1. Підсумки роботи ліцею 

за 2019-2020 н.р. і 

особливості режиму 

роботи та завдання ліцею 

на 2020-2021 н.р. в умовах 

епідемії коронавірусу. 

2. Затвердження правил 

внутрішнього трудового 

розпорядку та режиму 

ліцею на 2020-2021 н. 

3. Про охорону праці, 

відповідальність за 

здоров’я  дітей і 

працівників в 2020-2021 

н.р. 

Співбесіди з 

новопризначеними 

вчителями. 

Відп. Юрович В.В. 

Складання графіка 

чергування вчителів. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Затвердження планів 

роботи заступників 

директора. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Затвердження 

штатного розпису, 

тарифікації. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Забезпечення 

деззасобами 

технічного 

обслуговуючого 

персоналу. 

Відп. Юрович В.В. 

Перевірка наявності 

деззасобів, засобів 

гігієни в санвузлах, 

холі, класах. 

Відп. МалашнякО.М. 

Перевірка якості 

прибирання усіх 

приміщень в школі. 

Відп. Малашняк О.М. 

Організація 

облаштування 

ізолятора. 

31.08- 04.09 Проведення Дня знань. 

Відп. Латківська А.Б. 

Комплектування ГПД. 

Відп. Гранківська І.А. 

Організація гарячого 

харчування. 

Відп. Гранківська І.А. 

Організація всеобучу. 

Відп. Гранківська І.А. 

Складання графіка 

чергування класів. 

Відп. Латківська А.Б. 

Зустріч у Zoom 

представниками 

 Затвердження об’єктів 

контролю на І півріччя. 

 Відп. Юрович В.В. 

Нарада при директорі: 

Організація навчально 

виховного процесу 

(режим роботи, 

організація гарячого 

харчування, дотримання 

маскового режиму) 

 

Додаткове придбання 

деззасобів. 

Відп. Юрович В.В. 

Контроль за веденням 

медичних книжок. 

Відп. Малашняк О.М. 

Організація роботи з 

ОП, ПБ, ТБ. 

Відп. Латківська А.Б. 

Контроль за 

термометрією, 

масковим режимом, 

дотриманням 

санітарно-гігієнічних 

вимог у ліцеї. 

Відп. Юрович В.В. 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

батьківських громад щодо 

дотримання 

профілактичних мір щодо 

коронавірусу. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Проведення тижня 

безпеки дорожнього 

руху. 

Відп. Латківська А.Б. 

Єдина виховна 

година: «Як себе 

убезпечити від 

хвороби у період 

епідемії 

коронавірусу». 

Відп. Латківська А.Б. 

07-11.09 

 

Організація роботи 

учнівського 

самоврядування. 

Відп. Латківська А.Б. 

Уточнення бази даних дітей 

різних соціальних 

категорій. 

Відп. Латківська А.Б. 

Підготовка списків про 

навчання випускників. 

Відп. Гранківська І.А. 

Створення шкільного 

бюлетня і редколегії "Ліцей 

№ 15 інформує". 

 Відп. Латківська А.Б. 

Засідання  шкільних 

методичних об’єднань. 

Вивчення положення про 

атестацію педагогічних 

працівників в колективі. 

Складання плану курсової 

перепідготовки. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

 

Контроль за 

дотриманням санітарно-

гігієнічних норм. 

Моніторинг потреби у 

кількості 

дезинфікуючих і 

санітарно-гігієнічних 

засобів. 

Відп. Юрович В.В. 

Списання будівельних 

матеріалів. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Перевірка роботи 

сантехніки, системи 

освітлення. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

Проведення виховної 

години «Мій шлях до 

школи» 

Відп. Латківська А.Б. 

14-18.09 

 

Проведення тестування 

важковиховуваних учнів та 

учнів схильних до 

правопорушень. 

Відп. Бобиляк  Н.Я 

          Струк Х.М.  

Створення методичної 

ради школи.   

Відп. Цвігун В.Я. 

Організація роботи 

атестаційної комісії. 

Відп. Юрович В.В. 

Персональний контроль 

молодих вчителів. 

 Відп. Цвігун В.Я. 

 

Аналіз використання 

коштів на пільгове 

харчування.  

Відп. Юрович В.В. 

 

Контроль за 

організацією роботи з 

дезинфекції у ліцеї. 

Відп. Юрович В.В. 

      Малашняк О.М. 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

 Організація роботи 

педагогічного всеобучу з 

дистанційного навчання. 

Відп. Любінецька Г.Б. 

21-25.09 

 

Організація підготовки 

учнів до предметних 

олімпіад.  

Відп. Гранківська І.А. 

          Цвігун В.Я. 

          Ружанська О.В. 

 

Педагогічна дискусія: 

«Поняття 

професіоналізму, 

майстерності і творчості 

педагога» 

Відп. Ружанська О.В.  

 

Перевірка роботи ГПД  

алфавітної книги та 

особових справ. 

Відп. Гранківська І.А. 

 

Перевірка 

забезпечення 

технічного персоналу 

миючими і 

деззасобами. 

Відп. Юрович В.В. 

Конкурс між класами 

«Найчистіша класна 

кімната». 

Відп. Латківська А.Б. 

Бесіди з учнями: 

«Здоров’я – всьому 

голова» 

 

28.09-02.10 

 

Батьківські збори (онлайн) 

Відп. Юрович В.В. 

Створення шкільної 

психолого-педагогічної 

служби «Довіра». 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Прийом заяв на 

позачергову атестацію. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Перевірка 

індивідуального 

навчання учнів вдома. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Профілактичний огляд 

та ремонт кранів в 

умивальниках. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Єдина виховна година 

«Дотримання правил 

особистої гігієни. Чи 

особиста це справа?»  

Відп. Латківська А.Б. 

05-09.10 

 

Перевірка діяльності 

учнівського 

самоврядування. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Семінар для вчителів: 

«Позитивний 

психологічний клімат у 

класі – передумова успіху 

сучасного уроку» 

Відп. Струк Х.М. 

Нарада при директорові: 

навчально-методичне 

забезпечення кабінетів 

та його використання в 

сучасних умовах.  

 

Проведення 

інвентаризації. 

Відп. Горзов Л.В. 

Тиждень охорони 

праці: Класні години 

щодо попередження 

травматизму 

-  -зустрічі з 

працівниками поліції 

- конкурс малюнків  

Відп. Латківська А.Б 

 

12-16.10 

 

Проведення тижня дитячої 

книги. 

 

Перше засідання 

атестаційної комісії.  

Складання графіка роботи 

атестаційної комісії. 

Контроль об’єктивності 

оцінювання знань учнів, 

змісту, характеру, 

Підготовка ліцею до 

роботи в зимовий 

період.  

Єдина виховна година 

для учнів 5-11 класів: 

«Скажи палінню Ні!» 

Відп. Латківська А.Б. 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

Відп. Юрович В.В обсягу домашніх 

завдань. 

Відп. Цвігун В.Я. 

          Любінецька Г.Б. 

          Ружанська О.В. 

          Гранківська І.А. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

19-23.10 

 

Контроль за відвідуванням 

уроків учнями. 

 Відп. Латківська А.Б 

Засідання методичної 

ради школи. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Нарада при директорові: 

«Стан роботи охорони 

праці та техніки безпеки 

в ліцеї»  

 

Утеплення вікон. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Перевірка 

дотримання 

санітарно-гігієнічних 

норм в шкільній 

їдальні. 

Відп. Гранківська І.А. 

26-30.10 

 

Контроль за дотриманням 

учнями режиму ліцею. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Організація круглого 

столу «Конструювання 

уроку на основі глибокого 

знання вікових 

психологічних 

особливостей учнів». 

Відп. Любінецька Г.Б. 

 

Контроль за 

накопиченням  оцінок, 

системою оцінювання за 

практичні, лабораторні, 

контрольні роботи.  

Відп. Гранківська І.А. 

          Цвігун В.Я. 

          Любінецька Г.Б. 

          Ружанська О.В. 

Профілактичний 

ремонт електроламп. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Контроль за 

журналом реєстрації 

інструктажів учнів з 

ОП у кабінетах 

фізики, хімії, 

трудового навчання, в 

спортзалах. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

02-06.11 

 

Перевірка стану збереження 

шкільних підручників. 

Відп. Дудикевич О.Г. 

 

Засідання педагогічної 

ради. 

1. Про діяльність школи в 

перші два місяці 

навчального року в 

умовах пандемії 

коронавірусу. Досвід, 

проблеми, завдання. 

2. Робота педколективу 

щодо творчої реалізації 

завдань проблеми школи. 

Вивчення стану 

виконання правил 

внутрішнього 

розпорядку та правил 

для учнів. 

Відп. Латківська А.Б. 

         Малашняк О.М. 

 

Профілактичний 

ремонт парт і стільців. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Бесіди з учнями «Як 

уникнути 

захворювання на 

коронавірус». 

Відп. Класні 

керівники. 

 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

3. Стань викладання та 

рівень досягнень учнів з 

української мови та 

літератури. 

09-13.11 

 

Аналіз роботи з дітьми-

сиротами, з багатодітних 

сімей та дітьми інших 

цільових категорій. 

 Відп. Латківська А.Б. 

 

Методичний тиждень: 

«Творча лабораторія 

вчителя». 

 Відп. Цвігун В.Я. 

Контроль за 

своєчасністю 

виставлення оцінок за 

ведення зошитів, 

словників, за 

тематичним обліком 

знань. 

Відп. Гранківська І.А. 

          Цвігун В.Я. 

          Любінецька Г.Б. 

          Ружанська О.В. 

 

Замовлення 

додаткових лавок в 

шкільну їдальню. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Зустріч учнів 8-11 кл. 

з лікарем наркологом. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

16-20.11 

 

Організація і проведення 

зустрічі з працівниками 

ВУСН. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Випуск методичного 

бюлетня «Прийоми 

творчої роботи вчителів. 

Вісті з уроків». 

Відп. Любінецька Г.Б. 

Нарада при директорі 

«Робота класних 

керівників з шкільною 

документацією». 

 

Профілактичний 

ремонт сантехніки. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Перевірка 

дотримання 

санітарно-гігієнічних 

вимог у спортивних 

залах.  

Відп. Латківська А.Б. 

 

23-27.11 

 

Проведення І етапу 

олімпіади з іноземних мов 

«Мудрагелик» для учнів 

початкової школи. 

Відп. Ружанська О.В.  

Методичний семінар для 

класних керівників 5-10 

класів «Особливості 

роботи з підлітками» 

Відп. Струк Х.М. 

Персональний контроль 

за роботою 

педпрацівників, що 

атестуються.  

Відп. Юрович В.В. 

 

Профілактичний 

ремонт 

електрощитової. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

Перевірка стану 

гарячого харчування 

у шкільній їдальні. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

30.11-04.12 

 

Круглий стіл для 

старшокласників: «СНІД – 

загроза людству». 

Семінар: «Суть 

проблемного навчання як 

Контроль за 

проведенням 

Закупівля 

інструментів для 

робітників з 

Перевірка 

дотримання 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

Відп. Латківська А.Б. 

 

технології повноцінного 

засвоєння знань». 

Відп. Ружанська О.В. 

факультативних та 

індивідуальних занять 

обслуговування 

приміщень.  

Відп. Ключковський 

Р.М. 

протипожежної 

безпеки в ліцеї. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

07-11.12 

 

Підготовка до Дня Святого 

Миколая. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Робоче засідання 

атестаційної комісії. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Нарада при директорі 

«Використання 

технічних можливостей 

ліцею для ширшого 

використання ІКТ на 

уроках.» 

 

Перевірка 

маркування інвентаря 

технічного і 

обслуговуючого 

персоналу.  

Відп. Ключковський 

Р.М. 

Малашняк О.М. 

Бесіда: Значення 

фізкультури і спорту 

для здоров’я.  

Відп. вч. фізкультури,  

класні керівники 

14-18.12 

 

Проведення ранків до Дня 

Святого Миколая. 

Відп. Латківська А.Б. 

          Класні керівники 

Комунікативний тренінг з 

класними керівниками. 

Відп. Струк Х.М. 

 

Перевірка ведення 

учнями учнівських 

зошитів. 

Відп. Гранківська І.А. 

          Цвігун В.Я. 

          Любінецька Г.Б. 

          Ружанська О.В. 

Контроль за 

проведенням 

індивідуальних занять. 

Відп. Цвігун В.Я.  

 

Списання 

використаних 

медикаментів. 

Відп. Малашняк О.М. 

 

Бесіда «Профілактика 

глистяних інвазій» 

Відп. Малашняк О.М. 

Проведення 

інструктажів з ТБ, 

ОП, ПБ під час 

святкування 

новорічних і 

різдвяних свят. 

Відп. Латківська А.Б. 

        Класні керівники 

21-25.12 

 

Підготовка до Новорічних 

свят. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Круглий стіл «Навчальні 

технології: суть, досвід, 

перспективи». 

Відп. Любінецька Г.Б 

Контроль за перевіркою 

учнівських зошитів. 

Наказ.  

Відп. Юрович В.В. 

          Цвігун В.Я. 

Придбання миючих, 

дезинфікуючих 

засобів на ІІ семестр. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Виробнича нарада: 

Аналіз травматизму 

учнів у І семестрі. 

Причини. 

Профілактика. 

Відп. Латківська А.Б. 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

28-31.12 

 

Перевірка виконання 

навчальних планів і програм 

у І семестрі. 

Відп. Гранківська І.А. 

          Цвігун В.Я.  

          Ружанська О.В. 

 

 

Засідання методичної 

ради. 

Відп. Цвігун В.Я.  

 

Звіт заступників 

директора з 

індивідуальної роботи з 

педагогічними кадрами. 

 

Придбання 

медикаментів на ІІ 

семестр. 

Відп. Малашняк О.М. 

Поповнення 

наглядної агітації з 

профілактики 

коронавірусу. 

Відп. Латківська А.Б. 

04-08.01 Аналіз відвідування учнями 

ліцею у І семестрі. 

Наказ. 

 

Обмін досвідом 

«Створення умов для 

творчого розвитку кожної 

дитини». 

Відп. Гранківська І.А. 

Нарада при директорі: 

«Результативність учнів 

у предметних 

олімпіадах». 

 

Генеральне 

прибирання шкільних 

приміщень. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Проведення повної 

дезінфекції в 

шкільній їдальні для 

підготовки до ІІ 

семестру. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

        Гуменна Г.І  
 

11-15.01 

 

Складання графіка 

чергування вчителів на ІІ 

семестр. 

Відп. Цвігун В.Я.  

Складання графіка 

чергування класів на ІІ 

семестр. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Засідання педагогічної 

ради. 

1. Інтегроване навчання як 

засіб гармонійного 

розвитку дитини. Творча 

інтеграція навчання у 

ліцеї та її вплив на 

результативність 

навчально-виховного 

процесу.  

2. Стан викладання та 

рівень знань учнів з 

математики та фізики. 

 

Нарада при директорі: 

Звіт про діяльність 

заступника директора з 

адміністративно-

господарської роботи 

Ключковського Р.  у І 

семестрі.  

 

Списання 

використаних 

канцелярських та 

будівельних 

матеріалів. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Виробнича нарад з 

колективом школи 

про дотримання 

вимог щодо 

профілактики 

коронавірусу і інших 

інфекцій, що 

передаються 

повітряно-

крапельним шляхом з 

залученням 

медсестри і лікаря 5 

міської поліклініки. 

Відп. Юрович В.В. 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

18-22.01 

 

Організація роботи 

учнівського 

самоврядування на ІІ 

семестр. 

 Відп. Юрович В.В. 

 

Круглий стіл 

«Диференціація навчання. 

Пошуки оптимального 

варіанту» 

Відп. Любінецька Г.Б. 

 

Контроль за виконанням 

єдиних вимог до усного і 

писемного мовлення, 

проведення письмових 

робіт. 

Відп. Гранківська І.А. 

          Цвігун В.Я. 

          Любінецька Г.Б. 

          Ружанська О.В. 

Придбання 

електроламп. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Оновлення наглядної 

агітації з протидії 

коронавірусу в 

класних 

приміщеннях. 

Відп. Малашняк О.М. 

Класні керівники 

 

25-29.01 

 

Конкурс мультимедійних 

презентацій «Закохані у 

Львів» 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Випуск методичного 

бюлетня «Прийоми 

творчої роботи вчителів. 

Вісті з уроків» 

Відп. Любінецька Г.Б. 

 

Контроль за станом 

роботи ГПД. 

Відп. Гранківська І.А. 

Придбання 

канцелярських 

товарів. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

Проведення 

інтелектуально-

розвиваючих ігор з 

правил ДР, ПБ, ОП. 

Відп. Латківська А.Б. 

01-05.02 

 

Інтерактивна гра «Ця 

дивовижна французька 

мова». 

Відп. Ружанська О.В. 

Методичний практикум 

«Забезпечення 

оптимальних умов 

навчання» 

Відп. Цвігун В.Я.  

 

Контроль за веденням 

класних журналів. 

Відп. Гранківська І.А. 

          Цвігун В.Я. 

          Любінецька Г.Б. 

          Ружанська О.В. 

 

Оформлення кабінету 

англійської мови на ІІ 

поверсі. 

Відп. Ружанська О.В. 

 

Провести диктанти з 

учнями 7-11-х класів 

із використанням 

текстів по 

запобіганню курінню 

серед неповнолітніх. 

Відп. Латківська А.Б. 

          Малашняк О.М. 

08-12.02 Підготовка і проведення 

Дня Святого Валентина. 

Відп. Латківська А.Б. 

      Класні керівники  

 

Семінар: «Іноваційно 

значущі прийоми, 

навички» 

Відп. Гранківська І.А. 

          Ружанська О.В. 

 

Перевірка ведення 

класних журналів. 

Наказ. 

Профілактичний 

огляд та ремонт 

дверних замків. 

Тренінг для 

старшокласників 

«Майбутнє 

починається з 

пропаганди здорового 

способу життя» 

Відп. Граб Г.В. 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

15-19.02 Розроблення і реалізація 

проекту «Зустріч з 

відомими українцями». 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Робоче засідання 

атестаційної комісії. 

Відп. Цвігун В.Я.  

 

Нарада при директорі: 

«Забезпечення умов для 

своєчасної курсової 

перепідготовки та 

професійного зростання 

педагогів в 

міжкурсовий період» 

 

 Перевірка змісту і 

наповненості у 

кабінетах куточків 

безпеки 

життєдіяльності. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

22-26.02 Підготовка до проведення 

Шевченківських свят. 

Відп. Латківська А.Б. 

Засідання методичної 

ради. 

Відп. Цвігун В.Я.  

 

Нарада при директорі: 

«Забезпечення 

температурного та 

санітарно-гігієнічного 

режиму в шкільних 

приміщеннях». 

 

Закупівля 2ох 

шкільних дошок. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

 

Перевірка наявності у 

медичному кабінеті 

необхідних 

медикаментів. 

Відп. Юрович В.В. 

 

01-05.03 Випуск шкільної стінгазети 

«Курок у майбутнє». 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Семінар для вчителів 

іноземних мов: 

«Позакласна робота як 

засіб реалізації 

компетентнісного підходу 

у вивченні іноземних мов» 

Відп. Ружанська О.В. 

 

Перевірка дотримання в 

ліцеї єдиного мовного 

режиму. 

Відп. Гранківська І.А. 

          Цвігун В.Я. 

          Ружанська О.В. 

 

Скласти план робіт з 

благоустрою 

території. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Організація роботи по 

створенню відеотеки 

фільмів з питань 

безпеки 

життєдіяльності. 

Відп. Латківська А.Б 

08-12.03 Шевченківські дні в ліцеї. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Робоче засідання 

атестаційної комісії. 

Відп. Цвігун В.Я.  

Тиждень французької 

мови. 

Відп. Ружанська О.В. 

 

Контроль за роботою 

шкільної бібліотеки. 

Наказ. 

Ремонт спортивного 

інвентаря. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

Шемшура С.В. 

Контроль за 

дотриманням 

температурного 

режиму в 

приміщеннях ліцею. 

Відп. Латківська А.Б 

          Малашняк О.М. 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

15-19.03 Підготовка і проведення 

«Тижня здоров’я». 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Засідання педагогічної 

ради. 

1. Комп’ютерні 

технології як засіб 

розвитку творчої 

особистості учня. 

2. Використання 

проектних технологій у 

навчально-виховному 

процесі: методика, пошук, 

результат. 

3. Стан викладання та 

рівень знань учнів з 

англійської мови. 

4. Звіт вчителів, що 

атестуються. 

Контроль за перевіркою 

учнівських зошитів. 

Наказ. 

Закупівля додаткових 

лавок в шкільну 

їдальню. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Цикл фізкультурно-

оздоровчих заходів з 

пропаганди навичок 

здорового способу 

життя, розвитку 

фізичних здібностей, 

збереження та 

зміцнення здоров’я. 

Відп. Латківська А.Б 

 

22-26.03 Засідання методоб'єднання 

класних керівників «Етичні 

правила стосунків вчителя з 

учнем за принципом «Не 

нашкодь»» 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Випуск методичного 

бюлетня «Прийоми 

творчої роботи вчителів. 

Вісті з уроків» 

Відп. Любінецька Г.Б. 

Зустріч з 

представниками 

французького альянсу. 

Відп. Юрович В. В.    

Заміна дверей у 2-х 

класних 

приміщеннях (каб. 

№39, 40) 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Перевірка 

дотримання 

санітарно-гігієнічних 

вимог під час 

вологого прибирання 

шкільних приміщень. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

Малашняк О.М. 

29.03-02.04 Проведення Дня сміху. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Вчительський лекторій: 

«Науково-теоретична, 

гуманітарна, загально-

культурна підготовка 

обдарованих і здібних 

дітей». 

Відп. Ружанська О.В. 

Контроль за діяльністю 

заступника директора з 

адміністративно-

господарської роботи. 

Відп. Юрович В. В.    

Аналіз використання 

коштів коштів на 

пільгове харчування. 

Відп. Горзов Л.В. 

Гранківська І.А. 

Контроль за 

дотриманням 

протипожежної 

безпеки у ліцеї. 

Відп. Латківська А.Б. 

 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

05-09.04 Презентація досвіду 

класних керівників 

«Формування духовності 

учнів на основі особистісно 

орієнтованого виховання » 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Круглий стіл: 

«Створення цілісності 

процесу навчання та 

виховання». 

Співбесіда членів 

адміністрації з 

вчителями з питань 

розвитку навчальних 

кабінетів. 

Відп. Юрович В. В.    

 Організація конкурсу 

серед класних 

колективів на кращу 

соціальну рекламу 

щодо протидії 

палінню в 

молодіжному 

середовищі. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

12-16.04 Випуск стінгазети 

випускниками «Прощавай 

школо». 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Тиждень фізичної 

культури. 

Відп. Шемшура С.В.  

Нарада прим директорі 

«Про підготовку 

матеріалів до 

проведення ДПА» 

Придбання 

інструментів і 

матеріалів для 

прибирання 

пришкільної 

території. 

Відп. Ключковський 

Р.М. 

 

Бесіда «Профілактика 

кишкових 

захворювань. 

Відп. Латківська А.Б. 

Класні керівники  

19-23.04 Брейн-ринг  “У світі поезії 

У. Шекспіра” 

Відп. Ружанська О.В. 

Засідання методичної 

ради. 

Відп. Цвігун В. Я. 

Контроль за веденням 

реєстрації травматизму. 

Відп. Юрович В. В.    

 

 Спільна виховна 

година “Гігієна і 

здоров’я” 

Відп. Латківська А.Б. 

         класні керівники 

 

26-30.04 День англійського кіно. 

Обговорення побачених 

фільмів. 

Відп. Ружанська О.В. 

Узагальнення 

педагогічного досвіду 

вчителів, що працюють з 

обдарованими дітьми. 

Відп. Ружанська О.В.  

 

Контроль за 

проведенням 

індивідуального 

навчання. 

Відп. Юрович В. В.    

Впорядкування 

прилеглої території, 

газонів, клумб. 

Відп. 

Ключковський Р.М. 

Перевірка гарячого 

харчування в 

шкільній їдальні. 

Відп. Гранківська 

І.А. 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

03-07.05 Складання розкладу ДПА, 

затвердження складу 

комісій для ДПА, графіка 

консультацій. 

 Відп. Цвігун В. Я. 

Випуск методичного 

бюлетеня “Прийоми 

творчої роботи вчителів. 

Вісті з уроків”. 

Відп. Любінецька Г.Б. 

Нарада при директорі 

“Про стан підготовки до 

літнього ремонту. 

Визначення об’єму 

ремонтних робіт” 

 Круглий стіл з учнями 

10-х – 11-х класів 

“Доросле життя : 

свобода чи 

відповідальність ” 

Відп. Латківська А.Б. 

 

10-14.05 Здійснення моніторингу 

участі учнів у конкурсах, 

турнірах. 

 Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

Засідання педагогічної 

ради школи: 

1.Про допуск до здачі 

ДПА учнів 4-х класів. 

2.Про стан харчування в 

шкільній їдальні. 

3.Різне. 

Нарада при директорі 

“Про підготовку 

приміщень школи до 

ЗНО” 

Визначення 

підрядників для 

проведення літнього 

ремонту. 

Відп. Юрович В. В.    

 

Бесіда : “Особиста 

гігієна дівчат” 

Відп. Малашняк О.М. 

17-21.05 Перевірка виконання 

навчальних планів і 

програм. 

Відп. Юрович В. В.    

 

Круглий стіл : “Створення 

умов для опанування 

умінь і навичок учнів. 

Завдання на 2020-2021 

н.р.” 

Відп.  Юрович В. В.    

 

 

Нарада при директорі 

“Про стан ведення 

шкільної документації” 

Закупівля нових 

крісел для актового 

залу. 

Відп. Юрович В. В.    

 

Звіт про харчування в 

шкільній їдальні. 

Відп. Гранківська І.А. 

 

24-28.05 

 

Свято останнього дзвоника. 

 Відп. Латківська А.Б. 

 

Педагогічна рада 

1.Про перевід у наступні 

класи. 

2.Про допуск до ДПА 

учнів 9-х, 11-х класів. 

3.Про звільнення від ДПА 

учнів 9-х, 11-х класів 

 

Перевірка ведення 

шкільної документації 

Відп. Цвігун В.Я. 

         Гранківська І.А. 

         Любінецька Г.Б. 

          Ружанська О.В.   

Підготовка 

матеріалів для 

ремонтних робіт.  

Відп. 

Ключковський Р.М. 

Попереджувальні 

бесіди з учнями “Хай 

літо буде безпечним” 

Відп. класні 

керівники 

 



Термін 

виконання 

Організація навчально-виховного 

процесу 

Підвищення фахового рівня Управління школою Фінансово-господарська 

діяльність 

ТБ, ОП, санітарно-

гігієнічне медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

31.05-04.06  Самоосвіта. 

Складання планів 

методичних об’єднань на 

новий навчальний рік. 

Відп. Цвігун В. Я. 

 

Підведення підсумків 

методичної роботи. 

Наказ . 

Списання 

використаних 

матеріалів 

(медикаментів, 

канцтоварів і ін.) 

Відп. 

Ключковський Р.М. 

Ф 

Проведення 

інструктажів з ТБ під 

час навчальних 

екскурсій. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

07-11.06 Організація літнього 

оздоровлення учнів.  

Відп.  Латківська А.Б. 

Підготовка свята вручення 

атестатів. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 Підведення підсумків 

виховної роботи. 

Наказ.  

Початок літніх 

ремонтних робіт 

 

 

 

 


