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 Реформування освіти передбачає відновлення змісту навчання з орієнтацією на ключові компетентності, оволодіння якими дозволить 

учням вирішувати різні проблеми у професійному, соціальному, повсякденному житті. 

 Розвиток ключових компетентностей повинен мати науковий, системний, комплексний характер. Важливий також психологічний фон 

занять і умови, що забезпечують учням вільне вираження емоційних станів; навчання засобам групової взаємодії; розвиток навичок 

використання наявних знань у нових умовах. 

Для реалізації цих умов вчителі: 

 позитивно підкріплювати всі ідеї дитини; 

 використовувати помилку як можливість нового, несподіваного погляду на щось звичне; 

 максимально адаптуватися до всіх висловлювань і дій дітей; 

 створювали атмосферу взаємної довіри; 

 забезпечували незалежність у виборі та прийнятті рішень із можливостю самостійно контролювати власний розвиток 

З метою розвитку  творчої компетенції учнів навчання відбувалися на основі принципів індивідуалізації та диференціації з 

урахуванням чотирьох стратегій, кожна з яких дозволяє враховувати вимоги до навчальних програм для здібних дітей: 

1. Прискорення – літні табори, творчі майстерні. 

2. Поглиблення – більш глибоке вивчення тем, дисциплін або галузей знань. 

3. Збагачення – якісно інший зміст навчання з виходом за межі традиційних тем за рахунок установлення зв’язків  з іншими 

темами, дисциплінами (дослідницькі проекти, інтелектуальні ігри, тренінги). 

4. Проблематизація – використання проблемно- пошукового та діяльнісного методу, які стимулюють особистісний розвиток 

учнів, виробляють рефлексивний план свідомості, а також методів розвитку творчого мислення й пошуку. 

Навчальну роботу зі здібними дітьми вчителі здійснювали в процесі організації творчих ситуацій, які стимулюють пошукову 

діяльність, розвивають творчі можливості. Творчі ситуації створювались під час розв’язання учнями творчих задач, вирішення навчальних 

проблем, дискусій, критичного аналізу прочитаного, виконання різноманітних творчих завдань, навчальної експериментальної і 

дослідницької діяльності, ігрових ситуацій тощо. Особливо ефективними для організації творчої навчальної діяльності були нестандартні 

уроки: конференції, диспути, мандрівки, змагання, загадки, ігри, майстер-класи, квести. 

Внутрішньошкільна методична робота у 2018-2019 навчальному році здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів 

України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “ Про дошкільну освіту”, “ Про позашкільну освіту ” , “ Про інноваційну діяльність”,   

річного плану роботи, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі МОН України, наказу по ліцею від 29.08.2018 року № 215 “ Про 

організацію методичної роботи у 2018/2019 навчальному році”.  

Методична робота з в закладі включала: 

  -         засідання педагогічної ради; 

-         роботу методичної ради; 

-        роботу методичних об’єднань для вчителів різних фахів і класних керівників 1-11 класів; 

-       психолого-педагогічні семінари; 



-        роботу творчих груп; 

-    інструктивно-методичні наради при директорові та його заступниках для керівників МО, вчителів-предметників; 

-        роботу “ Школи молодого вчителя ” ; 

-         групові та індивідуальні консультації. 

Педагогічний колектив школи працював над впровадженням в практику кращого педагогічного досвіду.  

        Згідно з річним планом роботи школи у 2018-2019 н.р. колектив школи працювати над проблемою “ Нова роль учителя – як коуча, 

тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини”    

Для реалізації проблеми педагоги школи: 

- продовжили роботу з впровадження інноваційних технологій; 

- працювали над розробкою методичних і дидактичних матеріалів; 

- працювали в творчих групах , освітніх проектах; 

- запроваджували нові підходи до організації згуртування учнівських колективів з залученням практичного психолога та соціального 

педагога; 

- підвищували якість роботи позаурочних виховних заходів, гурткової роботи; 

- активізували роботу школярів спрямовану на самостійне засвоєння знань і умінь; 

- створювали умови для розвитку самостійності та ініціативи учнів, їхньої самоосвіти та самовиховання; 

- змінено формат  роботи учнівського самоврядування. 

      Виходячи зі змісту новообраної проблеми, педагогічний колектив поставив перед собою завдання активізації методичної роботи з 

педкадрами на основі концептуально нових підходів щодо їх професійного росту, що сприяло підвищенню ефективності уроку як способу 

формування, розвитку й реалізації головних ключових компетентностей учнів. 

       Здійснюючи теоретичне дослідження теми в рамках впровадження нової науково-методичної проблеми закладу, членами педагогічного 

колективу на засіданнях методичних об’єднань вивчалися питання, пов’язані з теорією і практикою щодо формування і розвитку ключових, 

предметних компетентностей школярів, визначення самих понять: компетентність, компетентнісний підхід, компетентна особистість , 

конкурентно-спроможний заклад, ключові компетентності випускника, методи і технології компетентнісного підходу на уроці. 

            2018-2019  навчальний  рік був стартовим для  впровадження Нової Української Школи. Вчителі, які працюювали у 1-их класах 

пройшли відповідні курси, школа отримала достатнє фінансування. Педагогічний колектив  ліцею активно працюв над втіленням в дію 

ключових компетентностей Нової Української Школи: 

- соціальна та громадянська компетентності ; 

- ініціативність і підприємливість; 

- уміння вчитися впродовж життя; 

- інформаційно-цифрову  компетентність; 

- спілкування іноземними мовами ; 

- основні компетентності   у природничих науках і технологіях; 

- екологічну грамотність і здорове життя; 

- обізнаність і самовираження у сфері культури; 

- математичну компетентність. 

       З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична 

рада  до складу якої ввійшли досвідчені педагоги школи. 



 Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

· аналіз методичної роботи за минулий 2017-2018 навчальний рік та організація методичної роботи в школі на 2018-2019 навчальний рік; 

· участь учнів у предметних олімпіадах, конкурсах; 

· про підготовку та проведення педагогічних читань; 

· організація методичної роботи з молодими учителями з питань організації навчально-виховного процесу; 

· робота з обдарованими дітьми; 

· організація науково-дослідницьої роботи учнів та педагогів; 

· підготовка до педагогічних рад; 

· стан викладання навчальних предметів; 

· участь у районних та міських семінарах проектах ; 

 - організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до державної підсумкової атестації; 

- підготовка випускників основної і середньої школи до ЗНО, ДПА з базових дисциплін; 

 - підсумки взаємовідвідуваня уроків у молодих вчителів ; 

- підсумки моніторингу навчально-виховного процесу за навчальний рік.  

     Для вчителів школи під керівництвом членів методичної ради були проведені семінари: 

“ Гуманістичні ідеї В Сухомлинського з позиції Нової Української Школи”  

( підготували і провели Цвігун В.Я., заступник директора з навчально-виховної роботи; Дудикевич О.Г ., бібліотекар ліцею); 

   “Лексика і мовленєва  грамотністьучнів” (підготували і провели Данів Н.О., Сеник О.Й. вчителі української мови та літератури.); 

  “ Використання інтернет -  серверів для опитування учнів і проведення вікторин”      

( підготували і провели вчитель інформатики Миронік С.А. і Карась Л.З.); 

“ Ключ до мистецтва досягати успіху ” ( Хомин С.С.); 

   “ Педагогічна культура – важлива складова іміджу школи” (підготувала і провела соціальний педагог Струк Х.М.) ;   

круглі столи: 

“ Як навчити дітей самостійно мислити”(організувала і провела заступник директора з навчально-виховної роботи Цвігун В.Я.); 

“ Огляд новинок методичної літератури. Обмін досвідом” (підготувала і провела заступник директора з навчально-виховної роботи 

Василько-Сулина М.Я.) 

 “Одвічне вчительське натхнення”- уроки мислення серед живої природи (вчитель початкових класів Бойко Л.В.). 

    Належна увага приділялась роботі з обдарованими дітьмии . Результати участі в олімпіадах і конркурсах подано у таблиці.  

    Система внутрішньошкільної методичної роботи дала можливість кожному вчителеві нашого закладу реально брати участь не тільки в  

реалізації готових курсових проектів підвищення кваліфікації, а й залучати їх до участі у різноманітних методичних заходах,.  

        В 2018-2019 навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка (навчання на курсах післядипломної освіти) та атестація вчителів 

відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення 

рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення 

престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 

  Учні школи взяли участь  у районних змаганнях «Шкіряний м’яч», де команда отримала IІІ місце. Також учні школи взяли участь у 

Всеукраїнському спортивному фестивалі Джуніор – З. Учні школи є активними учасниками у роботі спортивних секцій, які працюють на базі  

школи: стрільбі з лука, дзюдо, карате. 



        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: 

- Радіон Марко – 2Б клас ( І місце); 

- Кондратюк Єлизавета – 2 Г клас ( ІІІ місце); 

- Копитчак Максим – 3 В клас ( ІІІ місце); 

в районному конкурсі прикладного і декоративного мистецтва “ Великодня писанка” 

- Ребрик Вероніка – 1 В клас( І місце); 

- Радіон Марко – 2Б калс ( І місце); 

- Черноморець Ірина – 4Б клас ( ІІІ місце). 

Учні школи брали участь 

- у районному етапі міського фестивалю стрілецько ї пісні “ Зродились ми велико ї години”  - Декалюк Вікторія 8А клас 

(І місце) ;  

у районному конкурсі “ Талановиті та найкращі”  

- у номінація “ Солісти - вокалісти” - Декалюк Вікторія 8А клас (ІІІ місце) ;  

- у номінації “ Танці ” - Лещак Вікторія 7А клас ( І місце),  

- ( керівники Козуб Л.В., Рущишин Р.М.). 

Серед призерів  олімпіад є вихованка  вчителя обслуговуючої праці Чінки Т.С. Проте  вчителям  трудового навчання варто  працювати над 

урізноманітненням форм і методів навчання з предмету, більше  залучати учнів до районних та міських конкурсів. 

    

 Результати участі учнів у ІІ і ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, конкурсах   у                               2018-2019 н.р.,  

№ Предмет Прізвище , ім’я та по-

батькові учня 

Клас  Місце Прізвище , ім’я та 

 по-батькові вчителя 

1. Українська 

мова і 

література 

Побурчак Христина 9А ІІІ Сеник Оксана 

Федорівна 

2. Англійська 

мова 

Павлик Богдан  11А ІІ Хомин Стефанія 

Степанівна 

3. Англійська 

мова 

Савіцька Христина 10Б ІІ Цабак Оксана Ігорівна 

4 Англійська 

мова 

Побурчак Христина 9А ІІ Литвин Ольга 

Миколаївна 

5. Французька 

мова 

Побурчак Христина 9А ІІІ (у ІІ 

етапі) 

ІІ (у ІІІ 

етапі) 

Василько-Сулига 

Мар’яна  Ярославівна 

6. Християнська 

етика 

Гавриленко Софія 8А ІІІ Погоріло Ярина 

Антонівна 

7. Інформаційні 

технології 

Павлик Богдан   ІІІ Миронік Світлана 

Анатоліївна 



 Інформаційні 

технології 

Буйна Христина 9Б І Миронік Світлана 

Анатоліївна 

8. Англійська 

мова 

Станкевич Софія  4А ІІІ Литвин Ольга 

Миколаївна 

9. Трудове 

навчання  

Вигнанська Роксолана 9А ІІІ Чінка Тетяна 

Степанівна 

10. З української 

мови ім.П. 

Яцика 

Хамула Христина 4А І Бойко Лілія 

Володимирівна 

11. З української 

мови ім.П. 

Яцика 

Заблоцька Христина 3Б ІІ Оксентюк Світлана 

Володимирівна 

12. З української 

мови ім.П. 

Яцика 

Гула Ольга – Оксана  11Б ІІ Данів Наталія 

Олексіївна 

13. З української 

мови ім.П. 

Яцика 

Форостяк Майя 5А ІІІ Даньо Олександра 

Ярославівна 

 

У 2018-2019 навчальному році колектив продовжить працювати над проблемою «Нова роль учителя – як фасилітатора, тютора, модератора в 

індивідуальній освітній траєкторії дитини». 

 Обов’язковий акцент вчителі будуть робити на тому, щоб: 

 визначити життєвий досвід кожного учня, пізнавальні здібності, рівень інтелекту, інтереси, які спочатку треба розкрити, а потім 

розвинути у навчальному процесі; 

 формувати позитивну мотивацію учнів до пізнавальної діяльності, потребу в самопізнанні, самореалізації та вдосконаленні школярів; 

 Озброїти учнів механізмом адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання необхідних для сучасної людини.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Термі

н 

викон

ання 

Організація навчально-

виховного процесу.  

 

Фаховий рівень вчителя Управління школою Фінансово –

господарська 

робота 

ТБ, ОП, ПБ санітарно-

гігієнічне, медичне 

обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

02.09.

- 

06.09. 

День знань.Урочиста 

академія.  

Відп. Латківська А.Б. 

Організація 

індивідуальних занять 

Відп. Цвігун В.Я. 

Затвердження розкладу 

уроків, факультативів, 

гуртків, графік 

чергування вчителів, 

календарних планів. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Створення методичних 

об’єднань вчителів, 

планів методоб’єднань. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Організація харчування 

Відп. Гранківська І.А. 

Організація роботи з 

дітьми пільгових 

категорій  

Відп. Латківська А.Б. 

Проведення наради, 

щодо наступності в 5-х 

класах 

Відп. Цвігун В.Я.  

Організація щоденного 

моніторингу 

відвідування учнями 

ліцею. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Засідання методичних 

об’єднань вчителів. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Затвердження об’єктів 

контролю на І півріччя. 

Складання графіка 

чергування 

адміністрацією 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

 

 

 

Співбесіда з 

новопризначеними 

вчителями. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Затвердження 

штатного розкладу. 

Придбання миючих 

засобів, смітників, 

відер. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

 

 

Затвердження 

штатного розпису. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Організація роботи з 

протипожежної безпеки, 

профілактики дорожньо-

транспортного травматизму, 

ОП, ТБ.. 

Відп. Латківська А.Б. 

Відп. Гранківська І.А. 

Відп. Ключковський Р.М. 

 

Контроль за веденням 

медичних книжок. 

Відп. Малашняк О.М. 

 

Проведення інструктажів з 

ОП,ТБ,ПБ. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Комплектування ГПД. 

Відп. Гранківська І.А. 

 

Нарада класних 

керівників. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Організація роботи по 

всеобучу. 

Відп. Гранківська І.А. 

 

Забезпечення учнів 

підручниками. 

Відповідальна 

Дудикевич О.Г. 

 

Проведення місячника 

безпеки дорожнього 

руху. 

Відп. Латківська А.Б. 

Складання графіку 

взаємовідвідувань 

уроків іноземної мови 

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

 

09.09.

-

13.09. 

Організація роботи 

молодими вчителями 

Відп. Цвігун В.Я. 
 

Організація роботи 

учнівського 

самоврядування  

Відп. Латківська А.Б. 

Анкетування дітей з 

метою виявлення в 

учнів девіантної 

поведінки. 

Створення творчих груп 

вчителів – предметників. 

Відп. Цвігун В.Я. 
 

Затвердження планів 

роботи заступників на І 

півріччя. 

Відп. Юрович В.В. 

 
Виробнича нарада «Робота 

з шкільною 
документацією». 

Відп. Юрович В.В. 
 

Ремонт в кабінеті 

заступника 

директора з 

господарської 

роботи. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

Забезпечення методичного 

кабінету ліками. 

Відп. Юрович В.В. 

Виховні години «Мій шлях до 

ліцею» 

Відп. Класні керівники 

 



Відповідальні 

Рущишин Н.Я. 

Струк Х.М. 

 

Діагностичний тест  на 

визначення рівня знань 

з англійської (4-і, 6-і і 7 

-і класи) для 

формування груп з 

підготовки до здачі 

кембріджського тесту.  

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

16.09-

20.09 

Організація роботи 

ради профілактики. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 «Міжнародний день 

миру» - виховні години, 

квести, перегляд 

кінофільмів. Розподіл 

громадських доручень 

серед педагогів школів 

спільно з ПК. 

Відп. Латківська А.Б. 

Даньо О.Я. 

Зустріч з батьками 

4,6,7-х класів, які у 

2019-2020р. 

здаватимуть 

Кембриджський тест. 

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

Організація наставництва 

Відп. Цвігун В.Я. 

Нарада при директорі за 

підсумками 2-ох тижнів 

роботи 

Відп. Юрович В.В. 

Підготовка школи 

до роботи в 

зимовий період. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

Перевірка журналів 

інструктажу з ТБ в кабінетах 

хімії, фізики, трудового 

навчання, спортзалі. 

Відп. Латківська А.Б. 

 



23.09-

27.09. 

 

 

 

 

 

 

 

Загальношкільні 

батьківські збори 

Відп. Юрович В.В. 

Створення методичної ради 

школи. Складання її плану 

роботи. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Перевірка ведення 

класних журналів. 

Відп. Гранківська І.А. 

Цвігун В.Я. 

Василько-Сулига М.Я. 

 

Контроль за записами 

заміни уроків у класних 

журналах. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

 

 

 

 

 

Профілактичний 

огляд і заміна 

електроламп. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

Бесіди: Профілактика 

нещасних випадків на уроках 

фізкультури. 

Відп. Латківська А.Б. 

Вчителі фізкультури 

30.09-

04.10 

 

Організувати роботу 

правового лекторію 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Святковий концерт до 

Дня працівника освіти  

Відп. Латківська А.Б. 

Вивчення роботи з 

дітьми пільгових 

категорій. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Складання графіку 

проведення предметних 

тижнів. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Вивчення положення про 

атестацію педагогічних 

працівників. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Персональний контроль 

новоприбулих вчителів 

Відп. Юрович В.В. 

Проведення роботи 

по впорядкуванню 

шкільної території, 

клумб. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

Перевірка дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог у 

санвузлах. 

Відп. Малашняк О.М. 

Ключковський Р.М. 

 

07.10–

11.10 

Підготовка учнів до 

проведеня конкурсів 

«Бобер», «Колосок», 

«Геліантус». 

Відп. Цвігун В.Я. 

Підготовка учнів до 

участі у конкурсах 

«Грінвіч», «Галус», 

«Puzzle», «Publie 

Проведення семінару  

«Формування професійної 

компетентності вчителя у 

світлі НУШ» 

Відп. Цвігун В.Я. 

Круглий стіл за участю 

вчителів англійської мови 

«Кембріджський тест. 

Перевірка проведення 

факультативних занять. 

Відп. Василько-Сулига 

М.Я. 

Цвігун В.Я. 

 

 

 

 

Випробовування 

системи опалення й 

одержання 

відповідного 

дозволу на 

експлуатацію в 

теплових мережах. 

 

Вивчення Положення про 

порядок розслідування і 

обліку нещасних випадків у 

школі. 

Відп. Латківська А.Б. 

 



Speaking», 

«Competition», до здачі 

кембриджських тестів. 

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

 
 

 
 
 

Аудіювання. Усне 

мовлення.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10-

18.10 

Організація підготовки 

учнів до предметних 

олімпіад. 

Складання графіка 

проведення І етапу 

предметних олімпіад 

Відп. Цвігун В.Я. 

Тиждень педагогічної 

майстерності. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Розгляд документів і 

затвердження графіка 

атестації. Наказ. 

Відп. Юрович В.В. 

Створення робочої групи 

для підготовки педради. 

Контроль за книгою 

наказів по руху учнів. 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

 

 

 

 

Профілактичний 

огляд і ремонт 

шкільних парт і 

крісел. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

Бесіди про утримання правил 

особистої гігієни. 

Відп. класні керівники 

 

21.10-

25.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль відвідування, 

дисципліною та 

індивідуальною 

роботою з учнями 

неблагополучного 

контингенту. 

Відп. Латківська А.Б. 

Проведення Дня книги. 

Відп. Дудикевич О.Г. 

 

 

Організація круглого столу 

для молодих педагогів «Чи 

легко бути молодим 

педагогом» Надання 

методичної допомоги. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

 

 

 

 

Перевірка виконання 

навчальних планів і 

програм. 

Відп. Гранківська І.А. 

Цвігун В.Я. 

Василько-Сулига М.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

Приведення в 

порядок клумб на 

шкільному 

подвір’ї. 

 

Відп. класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіди з учнями 

«Профілактика нещасних 

випадків під час канікул» 

Відп. класні керівники 
 



28.10-

01.11 

Круглий стіл: « Аналіз 

системи доручень та їх 

вплив на становлення 

особистості учнів. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Педагогічна рада: 

1. Стан викладання та 

рівень досягнень учнів з 

інформатики. 

2. З досвіду роботи НУШ. 

3. Конструювання уроку на 

основі глибокого знання 

вікових і психологічних 

особливостей учнів. 

4. Стан викладання та 

рівень досягнень учнів з 

трудового навчання 

Контроль за записами 

заміни уроків у класних 

журналах. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

 

 

Профілактичний 

ремонт паркету. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

Перевірка якості освітлення в 

шкільних кабінетах. 

Відп. Ключковський Р.М. 

 

04.11-

08.11 

Контроль за веденням 

учнями щоденників. 

Відп. Латківська А.Б. 

Година роздумів 

«Моральна краса твого 

друга -дзеркало твоєї 

душі» - для учнів 6-х 

класів. 

Відп. Латківська А.Б. 

Зустріч представника 

ГО «Альянс Франсез» з 

учнями 9-11-х класів та 

їх батьками «Навчання 

у Франції. Програма 

Campus france» 

Відп.  

Василько-Сулига 

М.Я. 

 

Вивчення системи роботи з 

учнями 2-х класів, яким 

важко дається навчання. 

Відп. Гранківська І.А. 

 

 

 

 

 

Звіт заступників 

директора. Аналіз 

виконання заступниками 

різного плану за 2 місяці 

навчального року. 

Перевірка роботи 

вчителів що працюють з 

учнями за 

індивідуальною формою. 

Відп. Гранківська І.А. 

Цвігун В.Я. 

Профілактичний 

огляд і заміна 

електроламп. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

 

 

 

 

Бесіди з учнями з 

профілактики простудних 

захворювань. 

Відп. Малашняк О.М. 

Класні керівники 

11.11-

15.11 

Організувати зустріч з 

працівниками ВУСН. 

Відп. Латківська А.Б. 

Контроль за роботою 

шкільної бібліотеки. 

Відп. Латківська А.Б. 

Зустріч представника 

ГО «Альянс Франсез» з 

учнями (батьками) 

Тиждень фізичної 

культури. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Засідання методичної ради. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

 

 

Нарада при директорі. 

Перевірка ведення 

шкільної документації. 

 

 

 

Профілактичний 

огляд і ремонт 

санвузлів. 

 

 

 

 

Звіт про харчування в 

шкільній їдальні.  

Відп. Гранківська І.А. 

Організація зустрічі з лікарем-

наркологом. 

Відп. Латківська А.Б. 

 



зацікавленими у здачі 

іспиту DELF. 

 

 

 

18.11-

22.11 

Засідання ШРП. 

Відп. Латківська А.Б. 

Перевірка стану 

збереження шкільних 

підручників. 

Відп. Дудикевич О.Г. 

 

Заходи до Дня 

голодомору. 

Відп. Латківська А.Б. 

Круглий стіл «Обмін 

досвідом про роботу з 

важкими підлітками з 

неблагополучних сімей» 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

 

Нарада при директорові 

«Диференційований 

підхід у методичній 

роботі наставників щодо 

подолання педагогічних 

проблем молодими 

вчителями» 

 

 

 

 

 

Проведення 

інвентаризації 

Відп. Горзов Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести зустріч дівчат 8-10 

кл. з лікарем-гінекологом. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11-

29.11 

Організувати зустріч 

учнів з працівниками 

правоохоронних 

органів. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Участь у Міжнародній 

акції «Мистецтво проти 

СНІДУ» 

Відп. Ришко Л.В. 

 

 

 

Засідання ШМО, творчих 

груп. 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

Тиждень української 

писемності. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональний контроль 

молодих вчителів. 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профілактичний 

ремонт крісел в 

актовому залі. 

Відп.Ключковськ

ий Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка стану 

протипожежної безпеки. 

Відп.Ключковський Р.М. 

Цвігун В.Я. 

 

02.12-

06.12 

Контроль за веденням 

зошитів. 

Відп. Гранківська І.А. 

Василько-Сулига 

М.Я. 

Цвігун В.Я. 

 Проведення заходів до 

Дня збройних сил 

України (6 грудня). 

Відп. Латківська А.Б. 

Створення робочої групи 

для підготовки педради. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Тренінг для вчителів 

французької мови «DELF 

prim/DELF junior». 

Відп.  

Василько-Сулига М.Я. 

 

Перевірка методичного, 

дидактичного 

забезпечення уроків 

вчителів, що 

атестуються. 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

 

 

Профілактичний 

огляд і заміна скла 

на розбитих вікнах. 

Відп. Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

Бесіда «Безпека при іграх на 

свіжому повітрі» 

Відп. Латківська А.Б. 

Класні керівики 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12-

13.12 

Звіт про роботу дітей 

пільгових категорій. 

Відп. Латківська А.Б. 

Квест англійською 

мовою для учнів 7-х 

класів «Пошук скарбів» 

Відп.  

Василько-Сулига 

М.Я. 

 

Контроль за роботою з 

обдарованими учнями 

Відп.:.Цвігун В.Я. 

 

Майстер-клас для вчителів 

французької мови «DELF 

prim/DELF junior. 

Аудіювання, читання». 

 

Відвідування уроків, 

позакласних виховних 

заходів з метою 

вивчення ролі 

учнівського 

самоврядування та 

характеру відносин між 

педагогами та учнями. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Контроль за 

посипанням 

доріжок в зимовий 

період. 

 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

Бесіда «профілактика 

ендемічного зобу» 

Відп. вчителі біології, ЗВ,ОЗ 

 

 

 

16.12-

20.12 

Проведення свята 

Миколая. 

Відп. Латківська А.Б. 

 
Проведення 

благодійної акції 

«Миколай про тебе не 

забуде» 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Звіт про роботу за І 

півріччя голів ШМО і 

творчих груп. 

 

 

 

 

 

  

Контроль за записами 

заміни уроків у класних 

журналах. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Василько-Сулига М.Я. 

 

 

 

 

Придбання 

деззасобів, 

санітарно- 

гігієнічних засобів 

на ІІ семестр. 

Відп. Класні 

керівники 

 

 

Бесіда: особиста гігієна і 

шлунково-кишкові 

захворювання. 

Відп. Малашняк О.М., 

класні керівники 

 

 

 

 

 

 

23.12-

27.12 

Нарада класних 

керівників 

Відп. Латківська А.Б. 

Звіт про роботу з 

дітьми пільгових 

категорій. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

Проведення круглого столу 

вчителів іноземних мов з 

вчителями 1-х класів» 

Відп.  

Василько-Сулига М.Я. 

 

 

 

 

Перевірка ведення 

шкільної документації. 

Наказ.  

Відп. Цвігун В.Я. 

Василько-Сулига М.Я. 

Гранківська І.А. 
Звіт вчителів про 

виконання навчальних 

планів і програм. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Василько-Сулига М.Я. 

Гранківська І.А. 
 

Підпис угод з 

організаціями про 

співпрацю. 

Відп.: Юрович 

В.В. 

 

 

 

Звіт про роботу в шкільній 

їдальні. 

Відп. Гранківська І.А. 

 



30.12-

03.01 

Нарада класних 

керівників. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

Робота з методичною, 

науково-популярною 

літературою. 

(Самоосвіту) 

 

 

Нарада при директорі: 

Підсумки навчально-

виховної  роботи у І 

семестрі .  

 

Генеральне 

прибирання усіх 

приміщень ліцею. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

Виробнича нарада з 

працівниками: «Санітарно-

епідеміологічний режим у 

ліцеї і харчоблоці» 

Відп. Малашняк О.М., 

 

06.01-

10.01 

Затвердження планів 

роботи вчителів, 

класних керівників на ІІ 

семестр. 

Відп.: Юрович В.В. 

 

 

 

 

 

   Семінар-практикум з 

оцінювання знань і 

досягнень учнів в 

навчальній діяльності. 

 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

 

 

            

Затвердження планів 

роботи заступників 

директора на ІІ семестр 

Відп.: Юрович В.В. 
Профілактичний 

ремонт парт і 

стільців. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

Контроль за журналами 

реєстрації інструктажу учнів у 

кабінетах хімії, фізики, 

трудового навчання, у 

спортзалі. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

13.01-

17.01 

Проведення «тижня 

книги» 

Відп. Дудикевич О.Г. 

Конкурс на кращого 

знавця англійської 

мови серед учнів 5-х 

класів «The English 

star» 

Відп.  

Василько-Сулига 

М.Я. 

 

 

Співбесіди з вчителями, 

об’єктами персонального 

контролю.   

Відп.: Цвігун В.Я. 

       

Контроль за 

проведенням гуртків і 

факультативних занять 

Відп.: Цвігун В.Я. 

Латківська А.Б. 

 

 

Закупівля 2-ох 

класних дошок. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

 

 

 

 

Контроль за виконанням 

санітарно-гігієнічного режиму  

в ліцеї. 

Відп.: Малашняк О.М. 

Ключковський Р.М. 

20.01-

24.01 

Організація зустрічі 

важких підлітків з 

практичним 

психологом і 

соціальним педагогом. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Моніторинг навчальних 

досягнень учнів 8-х 

Педагогічна рада. 

1. Нові  можливості 

ІКТ в навчальному 

процесі. 

2. Підсумковий вікі 

фактори виникнення 

відхилень у поведінці 

учнів. 

3. Стан викладання та 

рівень досягнень учнів з 

Контроль за роботою 

класних керівників. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Заміна дверей у 2-

ох класних 

кімнатах. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

 

 

 

Проведення вибіркового 

огляду на педикульоз. 

Відп.: Малашняк О.М. 

 

 

 

 

 

 

 



класів з англійської 

мови. 

Відп.  

Василько-Сулига 

М.Я. 

 

 

музичного мистецтва, 

образотворчого 

мистецтва, мистецтва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01-

31.01 

Проведення рейду по 

перевірці відсутніх 

учнів на останніх 

уроках. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Семінар-роздум для 

учнів 9-10-х 

класів:»Доросле життя: 

свобода чи 

відповідальність» 

Відп. Струк Х.М. 

 

 

 

 

 

Круглий стіл: «Розвиток 

індивідуальних здібностей і 

талантів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за роботою 

класних керівників. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення 

нових дверей в 

ігрову кімнату. 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда «Профілактика 

порушень постави» 

Відп. Малашняк О.М. 

Вч. біології, ОЗ,ЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02-

07.02 

Вивчення читацької 

активності учнів 9-х-

11-х класів. 

Від. Цвігун В.Я. 

Засідання методичної ради 

Від. Цвігун В.Я. 

 

Ознайомлення вчителів 

іноземних мов з положення 

про ДПА. 

Відп.  

Василько-Сулига М.Я. 

 

Закупівля 4-ох 

столів в їдальню. 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

 

 

 

Бесіда «Туберкульоз. Перші 

ознаки і профілактика» 

Відп. вч. біології, ОЗ,ЗВ 

 

 

 

 

 



Проведення місячника 

педагогічної майстерності 

«Творчість педагога – шлях 

до сучасного вчителя» 

Від. Цвігун В.Я. 

 

  

10.02-

14.02 

Підготовка до 

Шевченківських свят. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Поповнення кабінетів 

методичними матеріалами. 

Від. Цвігун В.Я. 

Перевірка класних 

журналів. 

Відп.  

Василько-Сулига М.Я. 

Гранківська І.А. 

Цвігун В.Я. 

Заміна світильників 

в шкільній їдальні. 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

Контроль за організацією 

методичного обслуговування. 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

17.02-

21.02. 

Проведення 

спортивних змагань 

«Дружна сім’я» 

Відп. Гранківська І.А. 

 

Тиждень педагогічної 

майстерності. 

Від. Цвігун В.Я. 

 

 

Засідання атестаційної 

комісії для підведення 

підсумків. Підготовка 

атестаційних листків. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Придбання 

наочності в 

кабінети іноземних 

мов. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Лекція для учнів 8-9 класів 

«Вплив куріння і наркотиків 

на організм» 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

24.02-

28.02 

Засідання ШРП 

Відп. Латківська А.Б. 

Семінар для учнів 10-х 

класів «Моральні 

основи культури 

поведінки та 

спілкування» 

Відп. Латківська А.Б. 

Конкурс постерів і 

представлення робіт 

французькою мовою 

«Школа майбутнього». 

Відп.  

Василько-Сулига 

М.Я. 

 

Контроль за формуванням 

навичок аудіювання на 

уроках англійської та 

французької мови. 

Відп. Василько-Сулига 

М.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка роботи 

шкільної бібліотеки. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз 

використаних 

бюджетних коштів, 

в тому числі на 

пільгове 

харчування. 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Найчистіша класна 

кімната» 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03-

06.03 

Контроль за веденням 

зошитів. 

Відп. Гранківська І.А. 

Семінар «Діагностика та 

психолого-педагогічний 

Контроль за 

оформленням 

Списання 

матеріальних 

цінностей. 

Свято для учнів 1-их класів 

«Здоров’я – всьому голова. Як 

зберегти власне здоров’я» 



Цвігун В.Я. 

Василько-Сулига 

М.Я. 

Проведення 

Шевченківських свят 

Відп. Латківська А.Б. 

Пробний екзамен на 

визначення володіння 

англійською мовою 

(4,6,7 класи), 

французькою мовою 

(6,9 класи) 

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

 

супровід дітей групи 

ризику» 

Відп. Струк Х.М. 

Бобиляк Н.Я. 

 

 

 

 

документів юнаків до 

призовного віку. 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

 

 

 

Відп. Горзов Л.В. 

 

 

 

 

 

Відп. Гранківська І.А. 

 

 

 

 

 

09.03-

13.03 

Контроль за роботою 

ГПД. 

Відп. Гранківська І.А. 

Літературна світлиця 

«Душа летить у посвіті 

епох» - до 90-річчя 

Ліни Костенко. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

Семінар «Використання 

інтернетресурсів для 

проведення інтегрованих 

уроків». 

Відп. Миронік С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка роботи ГПД. 

Відп. Гранківська І.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за станом 

харчування дітей      пільгових 

категорій.   

Відп. Гранківська І.А. 

 

 

 

 

          

16.03-

20.03 

Семінар-практикум 

«Система 

самоврядування в 

класному та 

загальношкільному 

колективі. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Семінар «Синдром 

емоційного вигорання 

вчителя». 

Відп. Струк Х.М. 

Психологічний семінар 

«підлітковий вік і 

фактори виникнення 

відхилень у поведінці 

учнів» 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

 

Придбання 

віконного скла. 

 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

 

Тиждень охорони праці: 

- Класні виховні години 

- Зустріч з працівниками 

патрульної поліції 

- Конкурс малюнків 

Відп. Латківська А.Б. 

23.03-

27.03 

Аналіз роботи з 

важковиховуваними 

підлітками. Круглий 

стіл. 

Педагогічна рада. 

1.  Робота з обдарованими 

дітьми: реалії і 

перспективи. Зміна форм 

Виробнича нарада «Стан 

навчально-виховної 

роботи в 9-х-11-х 

класах» 

Заміна дверей у 

кабінетах музики та 

християнської 

етики. 

Єдина виховна година «Скажи 

палінню – ні» ( для 5-11 кл.) 

Відп. Латківська А.Б. 

 



Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

і методів роботи з 

обдарованими дітьми. 

2. Стан роботи 

факультативів і гуртків. 

3. Стан викладання та 

рівень досягнень учнів 

з предмету «Захист 

Вітчизни» 
Підсумкові засідання 

атестаційної комісії. Наказ. 

Відп.Юрович В.В. 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

 

 

 

 

 

30.03-

03.04 

Підготовка до Дня ЦО  

Відп. Латківська А.Б. 

Цвігун В.Я. 

Контроль за 

відвідуванням учнями 

ліцею. 

Відп. Латківська А.Б. 

Розважальна програма 

«Проковтнув смайлик» 

до Міжнародного дня 

сміху». 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Обмін досвідом 

«Підготовка учнів до здачі 

ЗНО-2020» 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за роботою 

вчителів з подолання 

неуспішності учнів з 

іноземних мов. 

Відп.  

Василько-Сулига М.Я. 

 

 

 

 

 

Провести 

вибіркрвий 

контроль стану 

ТЗН 

 

Відп. Любінецька 

Г.Б. 

 

 

 

 

 

Бесіди з учнями з 

профілактики паразиторних 

захворювань. 

Відп. Малашняк О.М. 

Класні керівники 

 

06.04-

10.04 

Співбесіди з вчителями 

щодо графіка літніх 

відпусток. 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

Інтелектуальна гра 

англійською мовою з  

« Puzzle Englich». 

Відп.  

Василько-Сулига 

М.Я. 

 

 

Засідання методичної ради. 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за нормами 

домашніх завдань з 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури. 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

Співбесіди щодо 

проведення 

поточних ремонтів 

з працівниками 

ліцею. 
Відп.Ключковський 

Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіди, ранки, квести до 

«Всесвітнього Дня здоров’я» 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.04-

17.04 

Підготовка матеріалів 

до ДПА. 

Відп.Цвігун В.Я. 

Конкурс відео-робіт 

французькою мовою 

«особа, яка мене 

надихає» 

Відп.  

Василько-Сулига 

М.Я. 

 

Тематичний методичний 

день «Творча лабораторія 

вчителя» 

 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

 

 

 

 

 

Контроль за роботою 

вчителів і правильним 

оформленням 

документів при 

індивідуальному 

навчанні учнів. 

Відп.Цвігун В.Я. 

Гранківська І.А. 

 

Складання плану 

кошторису витрат 

на літній період. 

Відп.Юрович В.В. 

 

 

 

 

 

Проведення диктантів з 

медичної тематики. 

 

Відп. Латківська А.Б. 

Малашняк О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

20.04-

24.04 

 

 

 

Підготовка до свята 

«День матері» 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Засідання ШРП 

Відп. Латківська А.Б. 

Відкритий позакласний 

захід з англійською 

мовою «ABC Party»- 1-і 

класи 

Засідання методичної ради 

ліцею. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

 

 

 

 

 

   

27.04-

01.05 

 

Складання графіків і 

завдань для проведення 

ДПА у 4-х класах. 

Відп. Гранківська І.А. 

Реалізація проекту Real 

life англійською мовою 

(8,9,10 класи) 

Відп.  

Василько-Сулига 

М.Я. 

Заходи до річниці 

Чорнобильської аварії. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Педагогічна рада з питань 

проведення і допуску учнів 

до ДПА 

Відп.Юрович В.В. 

 

Контроль за 

накопиченням оцінок, 

системою оцінювання за 

практичні, контрольні, 

лабораторні роботи. 

Відп.Цвігун В.Я. 

Гранківська І.А. 

Василько-Сулига М.Я. 

 

Співбесіди з 

вчителями щодо 

поточних 

ремонтних робіт. 

Відп.Юрович В.В. 

 

Проведення інструктажів з ТБ  

- на вулиці 

- В транспорті 

- В громадських місцях 

- На воді 

- При користуванні 

газовими і 

електроприладами. 

Відп.Ключковський Р.М. 

 

04.05-

08.05 

Круглий стіл «Вплив 

соціальних мереж на 

навчання і поведінку 

школярів» 

Відп.Любінецька Г.Б. 

 Співбесіда адміністрації 

з вчителями з питань 

розвитку кабінетів. 

Відп.Юрович В.В. 

 

 Аналіз причин захворювань 

працівників ліцею за рік. 

Відп. Латківська А.Б. 

Малашняк О.М. 



 

11.05 

-  

15.05 

Підготовка до роботи в 

літньому таборі. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Круглий стіл: «Аналіз 

роботи кафедри іноземних 

мов у ІІ семестрі 2019-2020 

н.р.» Організація занять з 

англійської та французької 

мов у літньому таборі. 

Відп.  

Василько-Сулига М.Я. 

 

 Списування ТЗН. 

Відп. Горзов Л.В. 

 

Контроль за журналами 

інструктажів з ТБ,ОП, ПБ. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

18.05-

22.05 

 

Складання графіків 

проведення ДПА для 9-

х класів. 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

 

 

Круглий стіл «Професійна 

етика вчителя та культура 

педагогічних відносин – 

чинники здорового 

мікроклімату» 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

 

 

Нарада при директорі: 

«Стан з охорони праці і 

ТБ, підсумок минулого 

року і завдання на 2020-

2021» 

 

 

 

 

Перевірка дотримання 

протипожежної безпеки у 

ліцеї. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

 

 

 

25.05- 

29.05 

Закінчення навчального 

року: квести, екскурсії. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

Підсумкове засідання 

«Школи молодого вчителя» 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

Перевірка ведення 

шкільної документації. 

Наказ. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Придбання 

будівельних 

матеріалів для 

літнього ремонту. 

Відп. Юрович В.В. 

 

«Організація зустрічі учнів з 

працівниками патрульної 

поліції.» Виховні години. 

Правила ТБ у літній період. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

01.06 

– 

05.06 

Проведення ДПА. 

Відп. Юрович В.В. 

 

 Контроль за всіма 

видами шкільної 

документації. 

Відп. Юрович В.В. 

 

Ремонт в кабінеті 

заступника 

директора ліцею з 

господарської 

роботи 

Відп. 

Ключковський 

Р.М. 

Інструктаж з ТБ і охорони 

праці з техперсоналом. 

Відп. Латківська А.Б. 

 

08.06 

– 

12.06 

Підготовка випускної 

документації для 

випускників 9-х, 11-х 

класів. 

Відп. Юрович В.В. 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


