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В с т у п 
Згідно річного плану на 2016-2017 навчальний рік робота Шепетівського НВК №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя 

України М. Дзявульського» Хмельницької області  здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства 

України в галузі «Освіта». 

Свою діяльність навчальний заклад здійснював відповідно до плану роботи на навчальний рік, який вміщує розділи основної частини: 

● Реалізація прав особистості на освіту. 
● Заходи по підвищенню якості освітнього  процессу. 
● Заходи по підвищенню якості виховного процесу. 
● Спільна робота з сімєю і громадськістю по підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. 
● Зміцнення навчально-матеріальної бази, фінансова діяльність. 
● Робота з педагогічними кадрами, атестація. 
● Охорона здоров′я і життя дітей, вчителів, вихованців та технічних працівників. Заходи техніки безпеки і охорони праці. Оздоровлення учнів. 
● Здійснення внутрішкільного контролю. 

Структура освіти на кожному рівні і навчальних планах побудована на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по 

предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.  

На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з 

метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я. 

Роботу педагогічного колективу у 2016-2017 н.р. було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми  «Створення умов для 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти, забезпечення позитивної динаміки розвитку ліцею як відкритої інноваційної системи з метою 

формування особистості ліцеїста інноваційного типу мислення, високої європейської та національної культури».  

Вирішення даної проблеми здійснювалось через побудову навчального процесу на діагностичній основі відповідно до інтересів, здібностей та 

обдарувань учнів, професійної компетенції педагогів, за підтримки батьківської громадськості, що дало змогу здійснювати особистісний підхід у 

навчально-виховній роботі на всіх ступенях навчально-виховного комплексу,  активізувати творчість учнів, педагогів та батьків, підвищити рівень 

навчальних досягнень, результативність діяльності. Позитивний вплив на підвищення якості навчальних досягнень, розвитку здібностей та обдарувань 

учнів мало використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі: інтерактивних технологій, технологій колективної творчої справи, 

критичного мислення, інформаційно-комунікаційних та проектних технологій, технології портфоліо тощо, якими володіють педагоги закладу. Це дало 

змогу створити умови для самореалізації, самовдосконалення, самоорганізації учня та вчителя в різних сферах діяльності.  

Педагогічний колектив працював над реалізацією нового Державного стандарту початкової загальної школи та Державного стандарту базової 

повної загальної середньої освіти (5-8 класи). Були створені належні санітарно-гігієнічні, матеріальні, технічні, педагогічні умови для реалізації основних 

завдань. Постійна увага зосереджувалась на підвищення методичного рівня педагогів. Здійснювався моніторинг діяльності. 



В повному об‘ємі реалізовано навчальний план та навчальні програми, особлива увага зверталась на ефективність використання варіативної 

складової, яка була спрямована на ранню спеціалізацію (5-7 кл.), допрофільне навчання (8-9 кл.),  профільне навчання та допрофесійну підготовку 

(ліцей), а також на розвиток здібностей, обдарувань, для підготовки до олімпіад, конкурсів, турнірів тощо. Протягом року здійснювався моніторинг 

ефективності та результативності використання варіативної складової навчального плану. 

Аналіз структури і мережі школи за минулий навчальний рік. Збереження контингенту 
На початок 2016/2017 року у школі навчалось – 867 учнів. 

Укомплектовано 29 класів, середня наповнюваність класів –  30 учнів. 

Школа І ступеня – 12 класів, школа ІІ ступеня - 13 класів, школа ІІІ ступеня – 4 класи 

 

Клас Станом на 

01.09. 

2016р. 

Станом на 

27.05. 

2017р. 

Прибуло Вибуло ЗНЗ міста Виїхали за 

межі міста 

Виїхали за 

межі країни 

1-А 31 32 1 (з 1-В кл.) 0    

1-Б 28 27 0 1 1 (НВК № 3)   

1-В 28 27 2 (Шепетівка, 

с. Волиця) 

3 1 (НВК № 3) 

1 (в 1-А кл.) 

1 (м. Ізяслав)  

2-А 34 34 1 (з 2-В кл.) 1  1 1 (м. Хмельницький)  

2-Б 32 31 1 (м. Київ) 2 1 (пансіон) 

1 (в 2-В кл.) 

  

2-В 36 36 - 1 1 (в 2-А кл.)   

3-А 29 29 - -    

3-Б 31 31 - -    

3-В 28 30 2 (Шепетівка, 

с. Волиця) 

0    

4-А 29 30 1 (м. Житомир) -    

4-Б 32 32 - -    

4-В 34 33 0 1 1 (ЗОШ №6)   

5-А 31 32 1 (з 5-Б кл.) 0    



5-Б 28 25 0 3 1 (в 5-А кл.) 

1 (в 5-В кл.) 

1 (м. Київ) 

 

 

5-В 28 29 1 (з 5-Б кл.) 0    

6-А 34 34 - -    

6-Б 32 31 - 1   1 (Польща) 

7-А 28 28 - -    

7-Б 24 24 - -    

7-В 21 21 - -    

8-А 25 25 - -    

8-Б 35 35 - -    

8-В 32 32 1 (м.Шепетівка) 1  1 
(Миколаївська 

обл.) 

 

9-А 30 30 - -    

9-Б 27 27 - -    

І-А/Г 32 33 2 (м.Шепетівка) 

1 (з І-А/Г к.) 

1   1 (Італія) 

І-В/І 32 31 0 1 (на І-А/Г к.)    

ІІ-А/Г 26 26 - -    

ІІ-В/І 30 30 1 (м.Шепетівка) 1 (екстернат)    

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами: 

 із 10 вибулих 4 учні вибуло до інших ЗНЗ міста, 4 учні виїхав за межі  міста та 2 учні за межі України. 

Основними заходами з збереженням контингенту учнів у 2016/2017 навчальному році були: 

○ спільна робота з ДНЗ №7 ―Дюймовочка‖;  

○ контроль відвідування учнями навчальних занять; 

○ організація роботи в центрі розвитку і адаптації дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі як одної із форм підгогтовки 

майбутніх першокласників.  



Протягом навчального року  працювала 1 група продовженого дня, яку відвідувало 30 учнів 1-2-х класів. Група працювала за рахунок державного 

бюджету. Всі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу групи  

продовженого дня  можна  визнати задовільною.  

Індивідуальна форма навчання 
Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною 

формою. Індивідуальним навчанням охоплені учні, які за станом здоров‗я не можуть відвідувати навчальний заклад. 

У 2016/2017 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 2 учнів (довідки ЛКК міських лікарень), що складає 

0,23% від загальної кількості учнів школи. З них: 2-А  - 1 учениця, 7-В – 1 учень.  

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно Програм з предметів для ЗНЗ. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось 

відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

 

Організація допрофільного та профільного навчання 
В закладі створені  умови для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження допрофільного та профільного навчання. 

Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для учнів та педагогів; підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до 

вивчення предметів тощо. 

Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 2016/2017 навчальному році в школі функціонували 4 допрофільних класи: 8-А, 

9-А - поглиблене вивчення іноземної мови; 8-Б, 9-Б - поглиблене вивчення математики; а також 4-курси (8 груп) - І-А, ІІ-А курси - профіль іноземної 

мови (32 учні); І-Г, ІІ-Г – правовий профіль (26 учнів); І-І, ІІ-І курси - інформаційно-технологічний (31 учень); І-В курс -хіміко-біологічний профіль (12 

учнів); ІІ-М курс - математичний профіль (12 учнів). Налагоджена робота курсів за вибором та факультативів: розв‘язування задач з параметрами, 

культура мовлення та стилістика української мови, уроки сталого розвитку, країнознавство, курс навчання ділового спілкування, історія України 

першої половини ХХ ст. в особах. 

Кадрове забезпечення 
У 2016/2017 навчальному році навчально-виховний процес у школі забезпечували 55 педагогів. 

Кількість педагогічних працівників (за віком): 

до 30 років – 5 

31-40 років – 9   

41-50 років – 23  

51-54 років – 4 

55-60 років – 9   

Більше 60 років –5 

Кількість педагогічних працівників (за стажем): 

До 3 років – 2 

3-10 років – 3 

10-20 років – 15 

Більше 20 років –35 

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями): 

57 вчителів  мають вищу освіту, 

40 вчителів – вищої категорії,  



8 вчителів – І категорії,  

9 вчителів – ІІ категорії,   

спеціалістів – 2,    

Заслужений працівник освіти – 1,  

вчителів-методистів – 29,   

старших вчителів – 7. 

 Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню 

педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів. 

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 

грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327.  

У 2016-2017 н.р. у школі атестувалося 15 педагогічних працівників, з них: 

 на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії» та відповідність раніше присвоєному званню 

«учитель-методист» - 6,  

на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії» та на присвоєння педагогічного звання «учитель-

методист» - 3;  

на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії» та на присвоєння педагогічного звання «старший 

учитель» - 3;  

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» - 2; 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» - 1. 

В період атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і 

впровадження прогресивного педагогічного досвіду кращих вчителів.  

Якісний склад педагогічних працівників та ефективна система науково-методичної роботи позитивно вплинули на якість освітнього процесу. 

Повністю виконаний план курсової перепідготовки, педагоги брали активну участь у роботі міських методичних групах, школі передового досвіду 

тощо. Значна увага була приділена самоосвітній діяльності. Кожен педагог має методичний день, на засіданнях методичних об‘єднань педагоги 

презентували власні самоосвітні портфоліо.  

Методична робота з педагогічними працівниками 
Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою: 

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи; 
- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів; 
- участь у конкурсах професійної майстерності; 
- школа молодого спеціаліста, наставництво; 
- самоосвіта та атестація педагогів; 
- публікації власних наробок; 
- участь в обласних науково-практичних  очних та заочних конференціях; 
-участь в обласному конкурсі передового педагогічного досвіду  «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». 



В закладі розроблена структура організації методичної роботи ―Методичний технопарк‖, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки 

педагогів, практичне опрацювання методичної теми школи. 
Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету, де сконцентровані 

нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних 

методичних кафедр та творчих груп, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів до різноманітних конкурсів.  
До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є 

керівниками міських та шкільних методичних  об‘єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. Протягом 2016/2017 навчального року в 

закладі було організовано роботу 6 методичних об‘єднань за напрямками: природничо-біологічний (керівник Білецька Н.С.),  фізкультурно-естетичний 

(керівник Паламар О.Є.), вчителів початкової школи (керівник Уткіна Н.П.), вчителівсловесників (керівник Гуменна Л.С.), вчителів іноземної мови 

(керівник Костік М.В.), вчителів математики, фізики та інформатики (керівник Кирилюк Л.В.) затверджено плани роботи, методичні теми, над якими 

працювали ШМО. Робота методичних об‘єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, 

удосконалення методики проведення уроку.  
  Традиційно проходили предметні декади, методичні засідання, тощо. Одною з ефективних форм роботи методичних  кафедр  є проведення 

тижнів «Дні науки на профілі…», які демонструють роботу профілю, дозволяють розкритись творчості кожної дитини та є одним з джерел формування 

інтересу до кожного навчального предмету.  
Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги 

молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної 

психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. 
Педагоги закладу перебувають у постійному творчому пошуку, самореалізації та самовдосконаленні.  

Учителі початкових класів Вітковська Світлана Ростиславівна, Уткіна Наталія Петрівна, Цимбал Інна Олександрівна, Гальчевська Вікторія 

Анатоліївна, Макарук Світлана Анатоліївна, Губкевич Тетяна Станіславівна, Майдачевська Галина Миколаївна, Заїка Ірина Володимирівна, Мосійчук 

Юлія Миколаївна, Козікова Валентина Миколаївна, Щавінська Ольга Йосипівна, Похилюк Тетяна Іванівна тісно співпрацюють із фаховою газетою 

«Початкова освіта», діляться власним досвідом з учителями України. В листопаді 2016 року педагоги були запрошені на день газети «Початкової 

освіти», де Вітковська Світлана Ростиславівна проводила майстер-клас.  

Педагоги закладу постійні учасники та переможці обласного конкурсу «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». 

На базі закладу був проведений обласний семінар керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питання «Внутрішній контроль як одна із 

функцій управління загальноосвітнім навчальним закладом». У роботі семінару взяли участь 114 осіб, серед яких працівники органів управління освіти, 

методисти методкабінетів, директори та заступники директорів шкіл Хмельниччини. Наш заклад презентував свою роботу з   питання «Модель 

внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах сьогодення».  

1 та 2 лютого 2017 року  директор та учитель 4-А класу Уткіна Н.П. взяли участь в конференції презентації  науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України». Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи 

з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; 

розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, 

працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо. 1 вересня 2017 року розпочнеться навчання учнів 1-А класу в кількості 27 

чоловік в проектному класі «Інтелект України». 

Результати навчальної діяльності учнів закладу 
Зроблені певні кроки до компетентнісного розвитку школярів на засадах творчого індивідуального проектування, що позитивно вплинуло на 

результати навчально-виховного процесу.  



2016-2017 навчальний рік закінчили 866 учнів із такими результатами: 

на високому рівні (10-12 балів) – 250 (29%) учнів, 

на високому і достатньому рівні (7-9 балів) – 441 (51%) учень, 

на достатньому і середньому рівні (4-6 балів) – 175 (20%) учнів, 

отримали Похвальні листи – 193 (22%) учні. 

отримали Похвальні грамоти – 26 (22%) учнів (від учнів 9 класів та ІІ курсів); 

отримали свідоцтво з відзнакою – 7 (12%) учнів (від учнів 9 класів); 

отримали Золоту медаль – 6 (10%) учнів (від учнів ІІ курсів); 

отримали Срібну медаль – 4 (7%) учнів (від учнів ІІ курсів). 

 

Таблиця результатів рівня навчальних досягень учнів за підсумками 2016-2017 навчального року 

Ступінь навчання 
К-сть учнів на 

кінець року 

Навчались на 

Високому рівні Достатньому рівні Середньому рівні Початковому рівні Якісний показник 

1-4 класи 372 143 172 57 - 85% 

5-7 класи 224 63 118 43 - 81% 

8-9 класи 149 9 79 61 - 59% 

І-ІІ курси 121 35 72 14 - 88% 

Таблиця результатів рівня навчальних досягнень учнів за підсумками моніторингу у 2016-2017 навчальному році 

 у порівнянні до 2015-2017н.р. 

Клас, 

курс 

 Якісний показник у 2015-2016 н.р. Якісний показник у 2016-2017 н.р. 

1-4 кл. 95 % 95 % 

5-7 кл. 79 % 81,5 % 

8-9 кл. 80 % 77,5 % 

І к. 94 % 91 % 

Таким чином, рівень навчальних досягнень за результатами моніторингу за останні два роки є стабільним, достатнім. Дещо нижчий є рівень 

навчальних досягнень учнів І-ІІ курсів ліцею, про що свідчить якісний показник. Причина – недостатній рівень диференціації та індивідуалізації 

навчально-виховного процесу на уроках, рівень мотивації. Підвищився рівень навчальних досягнень учнів в 1-4 класах, 5-9 класах.  

Значна увага приділялась адаптації четверокласників  та семикласників до навчання. Як показав аналіз,  в 2016-2017  навчальному році стан 

навчально-виховного процесу в четвертих та восьмих класах відповідав дидактичним вимогам – вчителі забезпечували належний розвиток 

загальнонавчальних вмінь і навичок на основі компетентнісного підходу. Проведені заходи щодо успішної адаптації учнів до нових умов навчання, з 

учнями та батьками постійно працював психолог, соціальний педагог.   

З метою перевірки якості набуття знань, вмінь, навичок і  компетенцій учнів, повноти виконання навчальних програм щорічно вивчається стан 

викладання навчальних предметів. 

-початкова школа: українська мова, «Я у світі», образотворче мистецтво, музичне мистецтво; 

- школа ІІ-ІІІ ступенів: математика (5-9 кл.), іноземна мова (англійська) (І-ІІ курси), правознавство, «Людина і світ», Біологія, природознавство 

таекологія. 



Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, 

перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителям-предметникам щодо 

удосконалення своєї педагогічної діяльності. 

Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо 

удосконалення навчально-виховного процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.  

 

Робота з обдарованими дітьми 
Серед пріоритетних напрямів роботи   педагогічного колективу ліцею є розвиток здібностей та обдарувань учнівської молоді, підготовка учнів до 

участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня. Тому в закладі вироблено чітку систему роботи з обдарованими учнями, яка забезпечує їм підтримку, 

формування інтелектуального доступу до здобуття якісної освіти, соціальний захист здібних та обдарованих школярів. В школі сформований  та 

щорічно оновлюється банк даних «Обдаровані діти» та створені  додаткові умови для самонавчання та самореалізації, індивідуального творчого 

зростання: працює школа творчості «Знайди себе» (підготовка до олімпіад, конкурсів, турнірів); учні, що готуються до участі в них, отримують дні 

вільного відвідування, мають можливість роботи з Internеt, дні роботи в наукових бібліотеках базових ВНЗ, години індивідуального навчання на 

паралельних профілях, широко стимулюється творча праця таких учнів. Розвинута інфраструктура спецкурсів, факультативів, гуртків, що є 

невід‘ємною складовою успіху в підготовці учнів школи до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових предметів, міжнародних конкурсах, 

всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Як показав аналіз попереднього року, майже 52 % учнів, брали участь у 

олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях різних рівнів (в академічних, інтелектуальних художньо-естетичних, мистецьких, спортивних тощо). 

Школа співпрацює з з національним університетом «Львівська політехніка», з Хмельницьким університетом управління та права. 

Як показав аналіз, майже кожен учень закладу (85 %) відвідував курси за вибором, факультативні чи індивідуальні заняття, гуртки або працював 

над науковою роботою. Робота була результативною. Про це свідчить моніторинг участі учнів в олімпіадах, конкурсах-захисту наукових робіт МАН 

України, інших інтелектуальних конкурсах, змаганнях. 

 

 

Порівняльна таблиця результатів участі учнів в олімпіадах (переможців) 

 та конкурсах захисту наукових робіт МАН України за останні три роки 

ОЛІМПІАДИ КОНКУРСИ НАУКОВИХ РОБІТ 

 Міські  Обласні  Державні Міжнародні Міські  Обласні  Державні 

2015р. 43 19 3 учасники - 16 10 1 учасник 

2016 р. 65 18 1 пер. - 16 16 1уч., 1 пер. 

2017р. 63 23 1 - 14 11 - 

 

Результати участі учнів в академічних та інтелектуальних конкурсах у 2015-2016н.р. 

№  

п/п 

Назва конкурсу Результати участі учнів у конкурсах по рівнях 

 

 
Обласний 

2015-2016 

Державний 

2015-2016 

Обласний 

2016-2017 

Державний 

2016-2017 

1 Україно-американський конкурс «Flex» - 1 - 1 

2 ХVІ Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика 3 3уч. - - 

3 VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та - - - - 



студентської молоді ім. Тараса Шевченка 

4 Обласний відкритий конкурс учнівської молоді з інформаційних 

технологій 
4 - - - 

5 VIIIобласна учнівська інтернет-олімпіада з математики 2 - - 1 

6 Обласна інтернет-олімпіада з інформатики 2 - - 1 

7 Обласний заочний математичний конкурс «Юний математик» 1 - - - 

8 Міжнародний  зимовий бліц-конкурс з веб-дизайну та комп‘ютерної 

графіки 
3 - - - 

9 Обласний конкурс – змагання юних програмістів «Мультимедійні проект 3 - 3 - 

10 Всеукраїнський державний конкурс з ІТ проектів та кіберспорту  

ITalent 
- - - 8 

11 Обласний етап  ХІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 1 - - - 

12 Обласнй етап правової вікторини для школярів «Юний 

правознавець» 
- - 1 - 

13 Всеукраїнському конкурсі «Моє майбутнє з рідною землею»   2 2 

14 «Кенгуру» - В-109; Д-46 - В-152; Д-74 

15 «Соняшник» Іст.-34; ІІст.-18; 

ІІІст.-39 

Іст.-53; ІІст.-52; 

ІІІст.-10 

Іст.-12; ІІст.-9; 

ІІІст.-29 

ІІст.-1; 

ІІІст.-4 

16 «Левеня» - В-1; Д-6 - Д-6 

17 «Колосок» - З-329; С-103 - З-274; С-41 

18 «Бобер» - В-85; Д-61 - В-137; Д-28 

19 «Гринвіч» 
- 

З-22; С-12; Б-

11 
- 

З-49; С-33; 

Б-11 

20 «Патріот» 
- 

З-14; С-22; Б-

21 
- 

З-59; С-24; 

Б-13 

21 ―Sunflower‖ 
- - 

Ім. -1; ІІм.-2; 

ІІІм.-8 
- 

22 «Олімпіс – 16» (осіння сесія) та «Олімпіс-17» (весняна сесія) - - - 533 

 Як показує таблиця, результативність участі учнів в обласних, Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах є стабільною. Дещо зросли результати 

участі учнів у обласних та державних конкурсах.  

 

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
Упродовж начального року проводилась робота по інформуванню випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО у 2016 році. 

Систематично на сайті школи розміщувалась оперативна інформація для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Оформлений куточок з питань організації 

та проведення ЗНО. З метою детального ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями ЗНО були проведені батьківські збори.Проведені 

тематичні уроки інформатики з метою ознайомлення випускників з інформаційними ресурсами офіційного сайту ВРЦОЯО.  

Для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року результати ЗНО з української мови і літератури, математики або історії 

України, а також одного предмету за вибором учнів  зараховувалися як результати ДПА. Здійснено аналіз результатів за 3 роки 



Порівняльна таблиця ДПА з української мови  

за 2015, 2016, 2017 р.р. 

Навчальний 

рік 

К-ть 

учасників 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 
Якісний 

показник 

 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

2014-2015 57 22 39 28 49 6 11 1 1 88% 

2015-2016 53 23 43 26 49 4 8 - - 92% 

2016-2017 59 21 35,5 35 59,5 3 5 - - 95% 

З таблиці видно, що якісний показник в порівнянні з минулим роком збільшився на 3% , жоден учень не отримав оцінки початкового рівня і 

тільки 3 учні виконали роботи на середньому рівні.  

Новим у 2016-2017 н.р. було проведення державної підсумкової атестації математики або історії України у формі ЗНО, а також третього 

предмету за вибором учнів. Відповідно маємо наступні результати: 

Результати ДПА з історії України та математики  

у 2016 р. 
Предмет К-ть 

учасників 

Високий 

 рівень 

Достатній 

рівень  

Середній  

рівень 

Початковий 

рівень 

Якісний 

показни

к 

 
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Історія України 

2015-2016 36 9 25 14 39 13 36 - - 64% 

Історія України 

2016-2017 37 7 20 20 54 10 26 - - 74% 

Математика 

2015-2016 
17 2 12 10 59 5 29 0 0 71% 

Математика 

2016-2017 
29 9 31 11 38 9 31 - - 77% 

В результаті  якісний показник з історії України складає 74%, що на 10 % вище та 77% з математики, що на 6 % вище, ніж минулого року.  

Можемо стверджувати, що вчителі української мови, історії України та математики на вірному шляху, обрали правильну тактику щодо 

підготовки учнів до ДПА та ЗНО. 

Третій предмет ДПА був обраний учнями таким чином: 

Предмет 
К-ть 

учасників 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Якісний 

показни

к 

 К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Англійська 

мова 
22 6 27 11 50 5 23 - - 77% 



Біологія 7 2 29 4 57 1 14 - - 86% 

Хімія 4 3 75 1 25 - - - - 100% 

Географія 14 1 7 10 71,5 3 21,5 - - 78,5% 

Фізика 5 - - 4 80 1 20 - - 80% 

Варто відмітити, що ми не маємо жодного учня з результатом початкового рівня з жодного предмету і середній якісний показник складає 83%. 

Нажаль 5 учнів, які претендували на отримання атестата особливого зразка, не підтвердили свої знання під час тестів: 1 учень з української мови, 

3 учні - з фізики, 1 учень – з англійської мови.  

Є питання і до обєктивності оцінювання знань учнів, тому що розбіжність між результами річних оцінок і результатів ДПА наявна у всіх 

предметах. В порівнянні з річним оцінюванням маємо наступний показник: 
 

 

Предмет 

 

К
-т

ь
 у

ч
н

ів
 Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Якісний 

поканик 

Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна  ДПА 

К-

ть 
% 

К-

ть 
% 

К-

ть 
% 

К-

ть 
% 

К-

ть 
% 

К-

ть 
% % % 

Українська 

мова  
59 19 32 21 35,5 38 65 35 59,5 2 3 3 5 97 95 

Математика 29 15 52 9 31 10 34 11 38 4 4 9 31 86 77 

Історія України 37 9 24 7 20 23 62 20 54 5 14 10 26 86 74 

Англійська 

мова 
22 10 45,5 6 27 11 50 11 50 1 4,5 5 23 95,5 77 

Біологія 6 4 67 2 29 2 33 4 57 - - 1 14 100 86 

Географія 14 4 28,5 1 7 10 71,5 10 71,5 - - 3 21,5 100 78,5 

Фізика 5 4 80 - - 1 20 4 80 - - 1 20 100 80 

Хімія 4 4 100 3 7 - - 1 25 - - - - 100 100 

Найкращий показник з хімії – відповідність 100% та української мови, розбіжність складає лише  2 %. Щодо решти предметів розбіжність з 

математики становить 9% (невідповідність річної і ДПА високого та середнього рівнів), з історії України – 12% (невідповідність оцінок середнього 

рівня), з англійської мови – 18,5% (високого і середнього рівнів), з біології – 14% (середнього рівня), з географії  21,5% (високого і середнього рівнів), з 

фізики – 20% (високого і середнього рівнів). 

Як наслідок,   ДПА у формі ЗНО демонструє свою спроможність подолати суб‘єктивний фактор і вкотре доводить усім учасникам навчально-

виховного процесу, що якість знань учнів у жодному разі не залежить від їхньої оцінки, отриманої у стінах закладу. 

Нещодавно українським центром оцінювання якості освіти оприлюднені результати з зовнішнього незалежного оцінювання з предметів. До 

Вашої уваги таблиця: 

Предмет 
К-ть 

учасн

иків 

Не 

подола

ли 

поріг 

[100-

120) 

% 

[120-

140) 

% 

[140-

160) 

% 

[160-

180) 

% 

[180-

200) 

% 

Якісний 

показник 

[160-200) 

Укр. мова 

та літ-ра 

59 

 

1,69 

1 

1,69 

1 

8,47 

5 

28,81 

17 

28,81 

17 

30,51 

18 
59,32 



Історія 

України 
37 

5,4 

2 

8,11 

3 

29,7 

11 

29,73 

11 

10,81 

4 

16,22 

6 
27,03 

Математика 31 
3,23 

1 

16,13 

5 

16,13 

5 

16,13 

5 

32,26 

10 

16,13 

5 
48,39 

Англійська 

мова 
31 

12,90 

4 

6,45 

2 

29,03 

9 

16,13 

5 

12,90 

4 

22,58 

7 
35,48 

Фізика 5 
0,00 

- 

0,00 

- 

20,00 

1 

60,00 

3 

 

20,00 

1 

00,00 

- 
20 

Хімія 9 
0,00 

- 

0,00 

- 

11,11 

1 

22,22 

2 

11,11 

1 

55,56 

5 
66,67 

Біологія 10 
0,00 

- 

0,00 

- 

0,00 

- 

10,00 

1 

30,00 

3 

60,00 

6 
90 

Географія 23 
0,00 

- 

4,35 

1 

26,09 

6 

34,78 

8 

26,09 

6 

8,70 

2 
34,79 

Найкращий якісний показник з біології – 90 %,  хімії - 66,67 %. 

Варто відмітити найкращі результати випускників, які склали ЗНО з предметів в межах 190-200 балів, а саме: 

 

Предмет ПІБ учня 
Кількість 

балів 
ПІБ учителя 

Біологія 

Івасюк Арсентій 200 Білецька Н.С. 

Стьопич Ольга 194 Білецька Н.С. 

Гуломов Олександр 195 Білецька Н.С. 

Українська мова 

Новак Анастасія 197,5 Гуменна Л.С. 

Костюк Євгенія 197 Гуменна Л.С. 

Стьопич Ольга 195 Кочергіна Л.М. 

Нестерук Олександра 194 Гуменна Л.С. 

Олійник Анна 194 Гуменна Л.С. 

Поцілуйко Діана 194 Гуменна Л.С. 

Івасюк Арсентій 190 Кочергіна Л.М. 

Кордонець Єгор 190 Кочергіна Л.М. 

Лихошапко Богдан 190 Кочергіна Л.М. 

Історія України 

Новак Анастасія 193.5 Фурман Л.Г. 

Лихошапко Богдан 193 Пинда Н.М. 

Костюк Євгенія 192 Фурман Л.Г. 



Нестерук Олександра 192 Фурман Л.Г. 

Англійська мова 

Нестерук Олександра 192 Костік М.В. 

Маршук Богдан 190 Гев‘як О.В. 

 

 

Хімія 

Кордонець Єгор 195 Свентозельська Т.П. 

Івасюк Арсентій 193 Свентозельська Т.П. 

Стьпич Ольга 193 Свентозельська Т.П. 

Житнюк Вадим 191 Свентозельська Т.П. 

Географія Васянович Андрій 193 Лешкевич А.П. 

 

Аналізуючи результати, кожен учитель має зробити для себе відповідний висновок, а методичні об‘єднання більш детально проаналізувати  

результати ДПА та ЗНО і поставити перед учителями конкретні завдання.  Отже, в новому навчальному році дане питання залишається під контролем.   

 

Виховна робота 
Виховна робота у навчальному закладі здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, батьків та громадськості, спрямована на 

реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти 

школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Законів України «Про загальну середню 

освіту», «Про освіту», Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення 

моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Цільової 

комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо. 

Виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків: 

-  робота з соціального захисту учнів; 

-  морально-правове виховання; 

- робота з профілактики правопорушень, злочинів; 

-  робота з охорони життя і здоров‘я учнів; 

-  громадянське виховання; 

-  військово-патріотичне виховання; 

-  родинно-сімейне виховання, 

-  трудове навчання та профорієнтація; 

-  художньо-естетичне виховання; 

-  екологічне виховання; 

- формування здорового способу життя;  

-  учнівське самоврядування. 

Упродовж 2016-2017 н.р. у школі були проведені наступні заходи: 



        - Благодійні акції: «Благодійність замість квітів», «Добро починається з тебе» (збір коштів, одягу, взуття, канцтоварів, іграшок для дітей з 

обмеженими можливостям, міського реабілітаційного центру та дітей школи інтернату), «Від серця до серця», благодійний концерт на підтримку 

проекту «Відкривай Україну». 

       -  Тижні безпеки життєдіяльності, впродовж яких висвітлювались наступні питання: 

       -  Колективні творчі справи: день народження ліцею, день українського козацтва, новорічна та різдвяна казка в школі, обережно 1 квітня, кольорова 

феєрі, місячник родини, день творчості, на якому традиційно відзначаються учні та та за сприяння батьківського фонду нагороджуються подарунками 

та грошовими преміями. Так цього року було залучено 6226,50 грн. 30 учнів нашого закладу було нагороджено премією міського голови.  

        -  Проводяться Шевченківські дні, флешмоби, бібліотечні заходи. 

З метою залучення учнів до роботи гуртків відбулася рекламна кампанія «Світ твоїх захоплень» в результаті якої було сформовано мережу 

гуртків, клубів та студій обєднання за інтересами «Юнісфера», яка налічує 15 гуртків, з них художньо-естетичного спрямування – 6, спортивно-

туристичного – 3 та 5 гуртків іншого спрямування. 

Учні та гуртківці школи брали активну участь в різноманітних міських та обласних конкурсах де посіли почесні місця. 

  У міському  конкурсі-огляді художньої самодіяльності ІІ місце посіла вокальна група «Зорецвіт», ІІІ місце – вокальна група «Надія України»; ІІ 

місце в  конкурсі патріотичної пісні посіли Нечипорук Людмила (2-А клас), Левчунець Крістіна (І-А курс) (Кер. Гончаренко М.М.)                               

Колектив гуртка «Будь здоровий» (кер. Бейзимова І.М.) – переможець міського конкурсу фестивалю ранкової зарядки, присвяченому 

Всесвітньому дню здоров‘я.  

Колектив хореографічної студії «Овація» - призер обласного фестивалю народного танцю «Вихиляс». 

Ляльковий театр «Соняшник» (кер. Сас І.В.) учасник  міського огляду-конкурсу колективів лялькових театрів. Вихованці гуртка «Народні 

ремесла» (кер. Сас І.В.) постійні учасники різноманітних конкурсів, є переможцями обласної виставки декоративного та образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій рідний край». 

 Учасники гуртків «Чудеса руками» (кер. Муляр М.А.)  постійні переможці різноманітних конкурсів та виставок декоративно-ужиткового 

мистецтва: «Новорічні та різдвяні композиції» (Ім., ІІм., ІІІм.), конкурс «Знай і люби свій край» - І місце в номінаціях  «Ткацтво», «Солоне тісто»,  

«Ізонитка», ІІ місце в номінації  «Великодня композиція», ІІІ місце в номінації «Краща поробка» обласного конкурсу «Природа України очима дітей»; 

 Результатом роботи роботи гуртка «Феміда» (кер. Обжирко Т.В.) є участ учнів в загальноміських та шкільних заходах тематичного спрямування, 

популяризація волонтерського руху: «Історичні читання.українська центральна Рада та її Універсалії», «Петро Солтес. 370 днів у камуфляжі», конкурс 

малюнка «Сучасна Феміда: як я її бачу» тощо. 

 Члени гуртка «Юні конструктори радіоприладів» (кер. Ободянський В.В.) посіли ІІ місце у міському етапі заочної виставки-конкурсу технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!». 

Результативною була і робота гуртка «Юний еколог» (кер. Дитина Р.І.) Гуртківці активні учасники: «В обєктиві натураліста», «Вчимося 

заповідувати» (І-ІІ м.). 

 Члени гуртка «Біг Маунт» (кер. Шиманюк А.П.) брали участь в обласному чемпіонаті з туризму в закриому приміщенні, у міських змааннях з 

орієнтування на місцевості, де посіли ІІ місце. 

Результативною є участь учнів в спортивних змаганнях (вч. Паламар О.Є., Токмина О.А.): 

І місце 

Шахи (юнаки) 

Футзал 

ІІ місце 

Шкіряний м‘яч 

Баскетбол 3*3 (юнаки, дівчата) 



Настільний теніс 

Баскетбол (дівчата) 

Футбол  

ІІІ місце 

Старти надій  

Олімпійське лелеченя 

Стрітбол (юнаки, дівчата) 

Козацький гарт 

Легкоатлетичний крос 

Легка атлетика 

Веселі старти  

 

Змагання з військово-патріотичного виховання (вч. Болюх О.Л.): 

І місце 

Міжшкільні змагання «Юні козаки Поділля». 

Міська Спартакіада допризовної молоді. 

ІІІ місце 

Обласна спартакіада серед допризовної молоді. 

Змагання зі стрільби з пневматичної зброї серед команд шкіл міста присвячених Дню ЗСУ. 

7 грудня у Хмельницькому пройшов восьмий фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров‘я» серед школярів. Участь у змаганнях взяли десять 

агітбригад із різних регіонів Хмельниччини. Наша команда «Професіонали» посіла  ІІ місце.  

8 грудня команда нашої школи під незмінною назвою «Професіонали» взяла участь у фіналі інтелектуального турніру «Битва шкіл» в місті 

Славута. Честь нашого закладу захищали Бариш Назар, Дикун Дарія, Гранатир Ігор, Заєць Аліса, Паєвський Дмитро та Кухарчук Анна. У грі взяли 

участь 5 кращих команд з Шепетівки, Славути та Грицева. Наша команда посіла ІІ місце. 

Наймасштабніший проект, в якому заклад взяв участь - «Відкривай Україну». 03 червня у м. Вінниця відбувся півфінал конкурсу освітнього 

проекту  «Відкривай Україну» де наша команда посіла ІІ місце.  Команда змогла довести всім, перш за все - собі, що людині під силу все, навіть якщо  

ця людина – дитина. Реалізація проекту незавершена, програмою Активні громадяни було затверджено для фінансування 7 проектів від команд 

Відкривай Україну, серед яких і наша команда. Очікуємо офіційного підписання угоди про фінансування з Британською радою. Команди готували 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С. 

З грудня 2016 року в закладі працює волонтер Корпусу Миру містер Джейсон Джозвіяк. Містер Джейсон не тільки проводив цікаві уроки для 

учнів класів з поглибленим вивченням англійської мови, а й залучав учнів до участі в проектах. Так, за його ініціативи  створено 2 команди з 5 дівчат 

кожна, які брали участь у Міжнародному конкурсі Technovation Challenge – найбільшого у світі змагання серед дівчат з ІТ-підприємництва. Метою 

конкурсу є розвиток навичок ІТ-підприємництва серед дівчат шкільного віку (10-18 року), а також лідерських навичок, знань з англійської мови. 

Дівчата мали презентувати додаток до мобільного телефону і представити свою розробку для міжнародної аудиторії. У конкурсі  брали участь 40 

команд України, але лише 12 пройшли далі, серед них – 2 команди нашого закладу.  Команди мали достойні ідеї, котрі були відзначені журі конкурсу. 

Ідея першої команди стосувалася пошуку роботи на певний термін, а друга створила цілу платформу   кроудфандінгу. Під час урочистого закриття   

команди були відзначені дипломами лауреатів конкурсу та отримали подарунки. Команда Wind of change   стала переможцем у номінації «Кращий 

дрес-код». Містера Джейсона нагороджено подякою за підтримку та ініціацію передових ідей 



Варто відзначити шкільну онлайн газету «Alma Mater», яка посіла І місце серед міських шкільних газет. Дизайнер газети Кирилюк Сергій був 

нагороджений поїздкою до Верховної ради України, організованою Мацолою Романом. Також до Верховної ради їздила Ліпчук Даша, яка є одною з 

активних лідерів міського учнівського самоврядування. 

З метою патріотичного, морального, естетичного, екологічного виховання учнів класними керівниками були організовані відвідування музеїв, 

виставок, експозицій, присвяченим сучасним подіям у державі, активізовано роботу щодо організації екскурсійних поїздок. 

Слід відмітити, що більшість заходів школи та досягнення педколективу неодноразово висвітлювалася у ЗМІ та на сайті навчального закладу. 

Аналіз підсумків минулого року показав, що педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету та завдання поставлені на 

початок навчального року. 

З метою патріотичного, морального, естетичного, екологічного виховання учнів класними керівниками були організовані відвідування музеїв, 

виставок, експозицій, присвяченим сучасним подіям у державі, активізовано роботу щодо організації екскурсійних поїздок. 

Зросла роль соціально-психологічної служби закладу щодо надання підтримки учасникам навчально-виховного процесу завдяки інформаційно-

роз‘яснювальній та корекційно-відновлювальній роботі. Працювала результативно профілактична рада. Забезпечена взаємодія із міськими соціальними 

службами, службою опіки та піклування. 

 

Охорона здоров’я 
Поглибленому профілактичному медичному огляду у 2016/2017 навчальному році підлягало 868 учні школи, протягом року було оглянуто 868 учнів, що 

складає 100 %. За результатами поглиблених медичних оглядів встановлено, що серед оглянутих 868 учнів 428 учнів (49,3 %) практично здорові; 440 учнів 

(50,7 %) - це діти, які перебувають на диспансерному обліку. 

Кількість дітей, які не оглянуті немає. 

Під час проведення поглиблених медичних оглядів учнів у 2016/2017 навчальному році лікарями виявлено, що: 

Хвороби зору – 108 – 12,5%                     

Хвороби серця та кровообігу – 52 – 6 % 

Хвороби нервової системи – 27 – 3,1 % 

Хвороби кістково-м'язової системи – 378 – 43,5 % (сколіоз – 98 уч., порушення постави – 108 уч., плоска стопа – 172 уч.) 

Хвороби органів травлення – 15 – 1,7 % 

Хвороби ендокринної системи – 93 – 10,7 % 

Хвороби ЛОР органів – 14 – 1,6 % 

Хвороби сечовивідної системи – 12 – 1,4 % 

       Хвороби органів дихання – 13 – 1,5 %. 
Розподіл дітей по групах для занять фізкультурою: 

- основна – 512 (59 %) 

- підготовча – 325 (37,4 %) 

- спеціальна – 17 (2 %) 

-звільнені від занять фізичної культури – 14 (1,6 %) 

Відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров‘я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 

518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»  адміністрація 

школи забезпечувала здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, . 

Основними формами медико-педагогічного контролю в школі є: 

- медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичноговиховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання; 



- диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах; 

- оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання; 

- медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання; 

- медичний супровід змагань, туристичних походів тощо; 

- профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; 

- санітарно-просвітницька робота. 

За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та 

дозування фізичних навантажень учнів. 

Охоплення харчуванням 
Важливим напрямком діяльності з охорони здоров'я дітей була робота з організації їхнього харчування. В школі для організації харчування дітей 

створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів.Технологічне 

обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній 

їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму 

водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами 

реєструє це в спеціальному журналі. 

Станом на 01.09.2016 р. за рахунок місцевого бюджету безкоштовне харчування отримували: 

- учні 1-4 класів – 372 особи (100 %); 

- учні 5-11 класів (діти пільгових категорій) – 58 осіб;  

Для 15 учнів (І семестр), 9 учнів (ІІ семестр), як малозабезпечені, - за кошти батьківського благодійного фонду; учні отримували безкоштовне 

харчування за рахунок спонсорських коштів. 100% учнів отримували гарячі обіди або харчувались через буфет за батьківські кошти. 

Учениця, яка знаходяться під опікою отримала матеріальну допомогу у вигляді спортивного костюму в сумі 600 грн. 
З учнями та батьками постійно ведеться роз'яснювальна робота з питань необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у школі, що 

покращить стан здоров‗я учнів та сприятиме запобіганню захворювань у дітей органів шлунково-кишкового тракту.  

 

Співпраця з батьками 
Виховання учня в школі і сім‘ї – щоденний нерозривний процес. В закладі сформована модель партнерських відносин школи та родини.  Тому 

педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку 

школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі.  

Діяльність батьківської ради визначає чітке, конструктивне планування, творчість, ініціативність, атмосферу співпраці і довіри, взаємної поваги 

та підтримки. У кожному класі обирається батьківський комітет із трьох-п‘яти осіб. Із них визначається голова батьківського комітету класу.  

У 2016-2017 навчальному році батьківській комітет очолював Трофімчук Ігор Петрович. Засідання проходили згідно з планом роботи 

батьківського комітету. 

У кожному класі проведено не менше чотирьох батьківських зборів у поточному навчальному році, про що складені відповідні протоколи. 

Класні керівники тісно співпрацюють з сім‘ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.  

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у  школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових 

особливостей дітей. У проведенні лекторіїв беруть участь соціальний педагог та шкільний психолог.  

Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. 

На батьківських зборах розглядалися  питання: 



- попередження дитячого травматизму; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров‘я; 

- організація правової та правоосвітньої роботи; 

- вплив сім‘ї на середовище дитини; 

- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО; 

- літнє оздоровлення; 

- проведення ремонтних робіт у заладі протягом року та в літній період. 

 

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік 
Управлінська діяльність закладу ґрунтувалась на засадах науковості, гуманності, демократичності. Успішно діє запроваджена система адаптивного, 

програмно-цільового управління. Адміністративне управління поєднувалось із громадським. Перевагу в управлінні віддавали аналітичній, коригуючій 

та прогностичній функціям, працювали над удосконаленням економічних методів управління в напрямку зміцнення навчально-матеріальної бази, 

фінансової дисципліни. Надавались альтернативні освітні послуги, кількість та ефективність яких є стабільною, у порівнянні з 2015-2016н.р. Значно 

зросла активність учнівського самоврядування. 

Отже, як свідчать результати, навчально-виховний процес в 2016-2017 навчальному році був оптимальним та  результативним. 

Однак, в роботі в роботі навчально-виховного комплексу є певні проблеми: 

● недостаня результативність ЗНО; 
● не вдалось повністю модернізувати навчально-виховний процес на засадах індивідуалізації, диференціації, створити умови для розвитку та 

саморозвитку, осмисленого визначення можливостей, життєвих цілей кожного учня; 
● недостатня практична спрямованість уроків, особливо в 5-7 та 8-9 класах допрофільного навчання, що знижує результативність; 
● потребує удосконалення система позакласної та позашкільної виховної роботи, спрямованої на розвиток духовності, громадянської позиції учня, 

його соціалізації, підвищення рівня вихованості; 
● недостатнім є моніторинговий супровід навчально-виховного процесу. 

У відповідності до Конституції України, Закону  ―Про освіту‖, Закону "Про загальну середню освіту", ―Про охорону дитинства‖, Указу 

Президента України №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Указу Президента 

України №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей та молоді», Положення про 

загальноосвітній навчально-виховний заклад, Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного 

навчання, інших нормативно-правових документів МОН України, нормативно-правових документів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Хмельницької обласної державної адміністрації та управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради, у співпраці з органами 

громадського управління, заклад  працюватиме над вирішенням проблеми: створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти та 

позитивної динаміки розвитку ліцею як відкритої сучасної системи з метою формування особистості ліцеїста інноваційного типу мислення, 

високої європейської та національної культури. 

 

Вирішення проблем планується здійснити шляхом виконання таких завдань: 
1. Забезпечення якості, доступності та варіативності освіти з урахуванням індивідуальних нахилів, здібностей, потреб учнів. 

2. Реалізація Державного стандарту початкової, основної і повної загальної середньої освіти на основі особистісно зорієнтованого та компетентнісного 

підходів. 

3. Вдосконалення організаційно-методичної роботи у підготовці та участі випускників 2018 року в ЗНО, спрямувавши її на позитивний результат. 



4. Дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень. 

5. Розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді. 

6. Створення комфортних та безпечних умов перебування учнів та педагогів в навчальному закладі. 

7. Підвищення якості заходів щодо забезпечення здоров‘язберігаючого середовища в закладі: посилити контроль за проходженням медичних оглядів, 

забезпечити якісне медичне обслуговування, раціональне та збалансоване харчування, умови для рухової активності учнів на перерві, позаурочний 

час, дотримання валеологічних вимог на уроці, популяризація спорту як необхідної умови здорового способу життя сім‘ї, дитини, формувати в 

учнів потребу здорового способу життя. 

8. Здійснення систематичної соціальної підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неблагополучних сімей та сімей, що 

перебувають у складних життєвих умовах: надання матеріальної допомоги, забезпечення підручниками, організація безкоштовного харчування, 

створити комфортні соціально-психологічні умови перебування в колективі. 

9. Проведення роботи над створенням персональних сайтів педагогів. Забезпечення  активної роботи шкільного вебсайту. 

10. Спрямування науково-методичної роботи з педагогами на підвищення їх професійного рівня відповідно до рівня кваліфікації, фахової підготовки, 

потреб на основі компетентісного підходу. 

11. Формування нового педагогічного мислення, прагнення педагогів до постійного оновлення професійних знань, творчого пошуку, зорієнтованого на 

особистість учня; запроваджувати перспективні моделі педагогічного досвіду, підвищувати ефективність особистісно зорієнтованих технологій 

навчання; забезпечувати іміджеологічну культуру педагогів. 

12. Формування в процесі навчання учнів особистість, здатну до самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення на засадах творчого індивідуального 

проектування, компетентісного підходу і на основі цього забезпечити підвищення якості освіти у порівнянні з попереднім роком. 

13. Удосконалення системи профільного навчання як одного із шляхів поліпшення якості освіти, постійно здійснювати моніторинг функціонування 

профілів, якості допрофільного та профільного навчання у відповідності до потреб учнів, батьків. 

14. Активізація фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи, формування культури здорового способу життя серед учнівської молоді усіма 

можливими засобами. 

15. Підвищення ефективності виховної роботи з учнівською молоддю. Формування соціальної компетентності учнів через розвиток учнівського 

самоврядування. 

16. Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу кожного учня, особливо тих, які належать до соціально-незахищених категорій.  

17. Забезпечення адаптивного управління освітньою системою в цілому та підсистем на основі нових інформаційних технологій та освітнього 

моніторингу, підвищувати рівень управлінської культури. 

18. Налагодження ефективної діяльності органів державно-громадського управління навчальним закладом (педради, ради НВК, батьківського комітету 

тощо), спрямувати їх зусилля на виконання першочергових завдань навчально-виховного процесу. 

19. Забезпечення співпраці школи і родини щодо попередження девіантної поведінки дітей, максимальної зайнятості дітей і підлітків у позаурочній та 

позашкільній діяльності. 

20. Зміцнення матеріально-технічної бази закладу. 
 
 

Директор НВК №1                                                                                                                                                                                    В.М.Гарбарець 



П’ятирічний план вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів 

2015-2020 р.р. 
 

№ Назва предмета 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 

1. Українська мова та література Н (5-7 класи) ХВН   Н 
(8-9 кл. допрофільного 

навчання) 

2. Мова національних меншин. 

Російська мова 

  Н ХВН  

3. Світова література     Н 
(8-9кл., І-ІІк.) 

4. Іноземна мова. 

Англійська мова 

 Н 
(профільне навчання 

 І-ІІ курси) 

Н 
(5-9 кл.) 

ХВН 

ХВН  

5. Іноземна мова. 

Німецька мова. 

   Н 
(8-9кл., І-ІІк.) 

ХВН 

6. Математика  Н 

(5-9 кл.) 
 

ХВН  Н 

(І-ІІк.) 

7. Інформатика, інформаційні 

технології. 

   Н 
(інформатика 
5-9кл.) 

Н 
 (інформатика, технології 

І-ІІкурси) 

ХВН 

8. Основи здоров‘я   Н ХВН  

9.  Суспільні дисципліни:   
 

9.1. Історія України   Н 
 (історія України) 

ХВН  

9.2. Всесвітня історія     Н  

(Всесвітня історія І-ІІк.) 

9.3. Правознавство  Н ХВН   

9.4. Людина і світ  Н ХВН   

10. Географія    Н  

(6-9кл., Ік.) 

ХВН 

11. Економіка   Н  ХВН  



12. Біологія, природознавство, 

екологія 

 Н  ХВН   

13. Фізика, астрономія Н  
(астрономія) 

ХВН Н 
 фізика (5-9 кл.) 

ХВН Н  

фізика (І-ІІ курси) 

14. Хімія Н ХВН    

15. Музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво, 

художня культура. 

Н ХВН    

16. Фізична культура  
 

    Н 

17. Захист Вітчизни     Н 

18. Трудове навчання Н ХВН    

П о ч а т к о в і   к л а с и  

1. Українська мова  Н ХВН   

2. Літературне читання   Н ХВН  

3. Математика   Н ХВН  

4.  

Я у світі Н ХВН    
 

5. Іноземна мова. 

Англійська мова 

   Н  ХВН 

6. Трудове навчання  Н ХВН   

7. Фізична культура  Н ХВН    

8. Музичне мистецтво     Н 

9. Образотворче мистецтво Н ХВН    

10.  Основи здоров‘я  Н ХВН   

11. Інформатика     Н 

12. Природознавство     Н ХВН 

 



 

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 1  
 

 

ПОНЕДІЛОК-о 13.00 

 

Аналіз та підведення підсумків 

роботи за попередній тиждень, 

планування роботи на поточний 

тиждень. 

Оперативна нарада 

адміністративного апарату. 
 

ЧЕТВЕР -  День спілкування з батьками 

Батьківські збори (1-7 класи 17.30) 

Батьківські збори (8-9 класи, І-IІ 

курси 18.00). 

Засідання батьківського комітету, 

ради закладу, робота батьківських 

лекторіїв 
 

ВІВТОРОК - о 14-45 Методична робота з педагогами 

відповідно до структури, інструктивно-

методичні наради. 

Нарада при директорові. 

Загальношкільні семінари, 

профспілкові збори. 

Педагогічна рада. 

 П’ЯТНИЦЯ -  Індивідуальна робота з педагогами. 

Інтелектуально-розважальні програми. 

Вечори відпочинку. 

Санітарний день - остання п‘ятниця 

місяця. 

Загальні збори учнів, 8-9 кл., І-ІІ 

курсів. 
 

СЕРЕДА - о  14-30 Індивідуальна робота з педагогами.  

Єдиний день з охорони праці та ТБ 

(1-ша середа місяця). 

Індивідуальна робота з батьками 

учнів 1-9 класів. 

СУБОТА - Індивідуальна робота з батьками учнів 

І-IІ курсів. 

День самоосвітньої роботи педагогів. 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КАРТКА 

УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 1 

СТАНОМ НА 01 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ 

 

І. Загальні статистичні відомості 

Всього учнів в НВК № 1: 887 учнів. 

Із них: 

Хлопчиків – 424 

Дівчаток – 463 

Всього учнів в ЗОШ І ступені: 361 

Всього учнів в ЗОШ ІІ ступені: 417 

Всього учнів в ліцеї: 109 

Всього педагогів (без сумісників): 59 

На одного педагога припадає 15 учнів 

 

II. Характеристика фізичного та психічного здоров'я учнів 
 

Протягом навчального року психологічною службою школи проводилось комплексне діагностичне обстеження учнівського і педагогічного 

колективу. Результати обстеження систематизовані, узагальнені, зведені в картки-профіль. За результатами обстеження проведені педконсиліуми 1-х, 5-

х, 8-х, 10-х та новостворених класів, розроблені наради, консультпункти щодо організації навчально-виховного процесу з урахуванням 

психофізіологічних особливостей дітей, а саме: індивідуальної будови когнітивної, емоційно-вольової сфери і темпераменту кожного учня. Діагностика 

самооцінки і соціометричні дослідження дали можливість кураторам, класним керівникам, класоводам спланувати позакласно-виховну роботу і 

спрямувати її враховуючи дані психодіагностики у роботі з дітьми та батьками. Діагностика новоприбулих дітей та новостворених класів щодо 

адаптованості до навчання дала можливість вивчити ситуацію і задіяти таких дітей до корекційної-розвивальних заходів, що значно прискорило 

адаптаційний період. 

Система роботи психологічної служби закладу дає можливість 100% обстеження всіх учнів і щорічно підводяться підсумки з урахуванням всіх 

даних по закладу. 

Щорічно в закладі проводиться діагностика рівня вихованості учнів. 

Дані порівнювались із попередніми роками: у 2010-1011- 8,2, у 2011-2012 – 8,2, у 2012-13 – 8,1, у 2014-15  - 8, у 2015-16 – 8,2, у 2016-17 – 8,2. 

Аналізуючи карту вихованості у порівнянні з попередніми роками можна зробити висновок, що рівень вихованості учнів закладу залишився стабільно 

високим, що свідчить про ефективну виховну та корекційно-розвивальну  роботу з учнями. Рівень вихованості вивчався за такими критеріями: 

навчання, поведінка, громадська активність, спілкування в школі, спілкування в сім'ї. Планування виховної роботи класними керівниками базується на 

карті вихованості класу, враховуються рекомендації з метою усунення недоліків та прогалин. 

Корекційна робота проводиться як індивідуальна так і групова, групи формуються виходячи з потреб і запиту. Найчастіше - це звернення учнів 

старших курсів з проблемою корекції міжособистісних стосунків з однолітками, вирішення конфліктних ситуацій; батьків діти яких знаходяться в 

кризовій ситуації (6-7 років, 10-14 років), подолання  сором'язливості, невпевненості. 

Активізувалась робота з батьками через батьківські лекторії та індивідуальні консультації. 



Протягом року працював батьківський лекторій, який охоплював батьків учнів різних категорій, стосовно яких були розроблені теми: "Адаптація 

до нових умов навчання" (1 класи, 5 класи, І курси), «Спілкування з дітьми-підлітками. Формування позитивного Я-образу», (6 кл.), «Формування 

гармонійних батьківсько-дитячих стосунків у родині» (4 кл.), «Як підтримати дитину під час підготовки  до ЗНО?» (ІІ к.).  

Протягом року проводився загальношкільний психологічний семінар для педагогів на тему: «Вирішення життєвих проблем», метою якого було 

актуалізувати знання педагогів з теми; сприяти формуванню ефективних навичок та вмінь щодо розв‘язання життєвих проблем та подолання 

труднощів; розвивати психологічну культуру педагогів. 

Організовані корекційно-розвивальні заняття: 

- групові тренінгові заняття за програмою «Швидка самодопомога»(5-ті класи, 1група); 

- групові тренінгові заняття щодо профілактики дезадаптації першокласників (1 група). 

Здійснено психологічний супровід дітей, батьки яких виїхали за кордон (на запит педагогів, опікунів, за результатами спостережень) та дітей з 

особливими потребами. Організовані тренінгові заняття, що мали на меті підготовку (емоційне налаштування) учнів до олімпіад та конкурсу-захисту 

наукових робіт МАН, а також  тренінгові заняття, що мали на меті підготовку учнів до ЗНО та іспитів. 

В закладі систематично проводиться робота із дітьми схильними до правопорушень та учнями "групи ризику". Система в роботі, корекційні 

заняття, бесіди з учнями та батьками дають змогу постійно контролювати поведінку таких дітей. Корекційна робота проводиться як індивідуальна, так і 

групова (міні-тренінги), що призводить до позитивних змін у поведінці. 

Для учнів були проведені лекторії з елементами тренінгу на тему: «Ми у школі»(1 кл.), «Я у  п‘ятому класі » (5 кл.), «Ми та навколишній світ» (2 

кл.), «З упевненістю – в майбутнє» (І к.), «Обираємо професію» (6 кл.), «Як протистояти тиску та сказати «ні»?» (7 кл.), «Розмаїття та єдність світу як 

осова толерантності» (8 кл.), «Основи професійного самовизначення. Як зробити правильний вибір?» (9 кл.), «ЗНО! Будьмо готові» (ІІ к.). 

Заплановані та в повній мірі реалізовані «години психолога», що включали в себе групові консультації, лекторії з елементами тренінгу,  ділові 

ігри, проведення діагностичних методик. 

Консультаційна робота включала в себе консультації учням, батькам, педагогам та адміністрації. Тематика звернень педагогів та адміністрації: 

проблеми у міжособистісних стосунках учнів класу; конфліктні ситуації, що виникають між учнями; підготовка до батьківських зборів; підготовка до 

годин спілкування за програмою «Основні орієнтири виховання»; врахування даних психодіагностики в навчально-виховному процесі; ведення 

документації (психодіагностичної карти, карти-характеристики, карти-профіль, карти-вихованості); стосунки з батьками учнів класу, організація 

співпраці. Тематика звернень учнів: конфліктні ситуації, що виникають між учнями; ознайомлення з результатами психодіагностики та використання 

психодіагностичних даних для особистісного саморозвитку; вибір профілю, класу допрофільного навчання; професійне самовизначення та вибір 

професії; адаптація новоприбулого учня  до нових умов навчання та виховання; підготовка до олімпіад. конкурсів, емоційне налаштування; підготовка 

до годин спілкування; проблеми у спілкуванні з батьками. Тематика звернень батьків: конфліктні ситуації, що виникають між учнями, підготовка 

дитини до школи, проблеми у міжособистісних стосунках з дитиною, адаптація  дитини до нових умов навчання та виховання, дитячі страхи та способи 

їх подолання, виховання дитини в сім‘ї, статеве виховання дитини. 

Систематизовано роботу з дітьми, що проявляють спеціальні здібності, тобто з обдарованими та творчими дітьми, проводиться діагностичне 

обстеження, щороку поновлюється і уточнюється банк даних з урахуванням рекомендацій, чітко простежується реалізація та задіяність учнів протягом 

року. Проводиться робота з наставниками щодо урахування психофізіологічних особливостей обдарованих та здібних дітей у роботі для забезпечення 

результативної реалізації можливостей дитини. Психолого-педагогічні заходи передбачають у своїй спрямованості роботу з обдарованими та здібними 

дітьми - це проведення семінарів, психологічних практикумів, консиліумів, тренінгових занять. За результатами діагностичної роботи розроблено 

рекомендації по роботі з обдарованими та здібними дітьми. Дані діагностики використовуються у розробці та проведенні індивідуальних і групових 

корекційних занять, спрямованих на розвиток інтелектуальних та творчих здібностей, метою яких є розв'язання особистісних проблем учнів. 

Формування банку даних здійснюється за результатами педагогічного спостереження, за результатами продуктів діяльності, а також за показниками в 



навчанні й даними психодіагностики. Відстежується динаміка розвитку здібних та обдарованих дітей. Проводиться просвітницька робота на семінарах, 

батьківських зборах, через інформаційний стенд. 

Особлива увага зверталася також  на роботу із дітьми з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічний супровід таких дітей включав 

у себе поновлення банку даних дітей-інвалідів, які навчаються в закладі; залучення учнів до роботи у шкільних гуртках; індивідуальні консультації, 

тематичні бесіди для учнів, батьків, педагогів з питань організації належного навчання, розвитку та виховання дітей з обмеженими можливостями. 

Значна увага приділялась профорієнтаційній роботі з учнями. Проводилось вивчення професійних інтересів учнів 7, 9-х кл. з метою формування 

класів допрофільного та профільного навчання, надавались групові та індивідуальні консультації учням та батькам. 

Психолого-педагогічному супроводу підлягали також діти-переселенці зі Сходу України, а також діти учасників АТО. 

В цілому робота соціально-психологічної служби була спрямована на збереження психічного і фізичного здоров‘я дітей, успішну адаптацію 

учнів до нових умов навчання, профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, психолого-педагогічний супровід обдарованих учнів, дітей з 

особливими освітніми потребами та дітей, що знаходяться в складних життєвих обставинах.  

В новому навчальному році пріоритетними завданнями психологічної служби закладу є: 

1. Сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації 

до самовиховання і саморозвитку. 

2. Забезпечення індивідуального  підходу  до  кожного   учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного 

вивчення. 

3. Профілактика і   корекція   відхилень  в  інтелектуальному  і психофізичному розвитку учнів.  

4. Надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги дітям та сім‘ям, які вважаються вимушеними внутрішніми мігрантами, дітям та 

сім‘ям учасників АТО. 

5. Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу. 

6. Підготовка дітей до навчання у школі, формування у них мотивації, орієнтованої на зміст, а не на форму навчання, зниження рівня 

тривожності 

7.  Забезпечення соціально-психологічного супроводу навчання і виховання,  адаптації учнів до школи чи нових умов навчання, 

психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання. 

8. Здійснення соціально-психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу. 

9. Соціально-психологічна корекція розвитку учнів. Спрямування роботи на такі напрямки як соціально-психологічна профілактика та 

превентивна освіта щодо попередження негативних явищ та девіантної поведінки серед молоді. 

10. Здійснення соціально-психологічної  реабілітації учнів, що зазнали різних форм насильства, були втягнуті у протиправні дії, наркоманію, 

незаконні види праці, які з тих чи інших причин не відвідують школу, знаходяться під впливом псевдо релігійних культур, знаходяться у скрутному 

життєвому становищі тощо. 

11. Психологічний супровід дітей трудових мігрантів. Профілактика соціального сирітства. 

12. Раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти. 

13. Психологічний супровід випускників до та під час незалежного оцінювання. 

14. Формування у дітей поняття гендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії. 

15.  Психологічне забезпечення професійної діяльності педагога та адміністрації навчального закладу. 



ІІІ.Загальна психолого-педагогічна характеристика учнівського колективу 

 

Рівень загального розумового розвитку школярів за даними психодіагностики відповідає нормі. 

Загальна кількість обстежених: початкова школа 1-4 класи – 361 учень, 5-9 класів – 417 учнів, ліцей – 109 учнів 

 

№  

п/п  

  

Назва дослідження Рівні 

  н      нс      с      вс      В    

2-4 5-9 Лі 

цей 

2-4 5-9 Лі 

цей 

2-4 5-9 Лі 

цей 

2-4 5-9 Лі 

цей 

2-4 5-9 Лі 

цей 

1  

Рівень розумового 

 розвитку  3 3 - 13 21 - 112 215 31 127 146 43 21 32 35 

  1-ші класи  

Готовність до школи  

 
1 

  
6  

 
43  

 
30  

 
6  

 

Психодіагностичні обстеження проводяться серед учнів 1, 3, 4 класів; 5, 8 класів, І курсів - по підготовці до консиліумів, де вивчається рівень 

розумового розвитку, емоційно-вольова та когнітивна сфера, 7,9 класів - з метою вивчення інтересів в класах допрофільного та профільного навчання, 

профорієнтаційні дослідження – серед учнів ІІ курсів. 

Дані психодіагностики вносяться в карту-профіль, поновлюються під час проведення консиліумів та за запитом, простежується динаміка. За 

результатами обстежень можна зробити слідуючи висновки, що в середньому рівень розумового розвитку відповідає С та ВС рівню. 

Самооцінка в загальному адекватна. 

Пам'ять: домінуючий вид - зорова, об'єм пам'яті дорівнює ВС рівню розвитку. 

Увага: переключення і об'єм – С. 

Рівень тривожності – НС. 

 

IV. Характеристика учнівського колективу щодо наявності дітей, 
які потребують соціального захисту 

 
Під час щорічної корекції соціального паспорту учнівського колективу навчального закладу було виявлено учнів, що потребують 

підвищеної педагогічної уваги. В першу чергу це учні, які потребують соціального захисту. Станом на 26 вересня 2017 р. соціальний паспорт є 

такий: 

У закладі навчається:  
Дітей-напівсиріт                   21 

Діти-сироти, знаходяться під опікою 1 

Дітей, що проживають у неповних сім‘ях 17 

Дітей, які проживають з одним із батьків з причини розлучення 89 

Дітей, в яких один з батьків виїхав на роботу за межі України 9 

Дітей з багатодітних сімей 118 

Дітей, потерпівши від наслідків Чорнобильської катастрофи 12 



Дітей-інвалідів 16 

Дітей, що навчаються за індивідуальною формою 1 

Дітей, які перебувають в особливо складних життєвих умовах 5 

Дітей, що проживають в малозабезпечиних сім'ях 15 

Дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб 7 

Дітей, батьки яких беруть (брали) участь в АТО 77 

В навчальному закладі створена рада профілактики правопорушень серед учнів, яка здійснювала соціально-психологічний супровід учнів з 

девіантною поведінкою. Протягом навчального року відбулись 4 засідань профілактичної ради, одне з яких позачергове. На кінець навчального 

року в закладі на обліку в «групі ризику» перебував 1 учень і 1 – на внутрішньо шкільному обліку. 
 

ІV. Характеристика взаємовідносин вчителів та учнів 

 
Взаємовідносини між педагогами та учнями ліцею та школи в цілому добрі. В закладі завжди панує сприятлива психологічна атмосфера 

як під час навчальних занять, так і в позаурочний час. Завдяки своїй педагогічній майстерності, протиріччя, що можуть виникати протягом 

навчального процесу, відразу вирішуються. Слід відмітити, що між вчителями та учнями домінує  демократичний стиль спілкування. 

Педагогічний колектив здійснює індивідуальний підхід до кожного учня, що позитивно впливає на взаємовідносини «вчитель – учень». Педагоги 

збагачують свою психологічну компетентність у володінні психолого-педагогічними методами вивчення особистості учнів, відвідують семінари-

практикуми та педагогічні консиліуми. 
Психолого-педагогічна картка учнівського колективу НВК складена на основі статистичних даних і психолого-педагогічних спостережень 

і досліджень. 
 
 
 
Заступник директора з позакласної 
та позашкільної виховної роботи Н.Г. Івасюк 
Психолог Л.В. Дацюк 
Соц. педагог О.О. Тимощук 
Медична сестра Т.В. Сороколіт 

 

 



 

Розділи 
01/08 – 05/08 07/08 – 12/08 

Реалізація прав 

особистості на освіту 
  

Заходи по підвищенню 

якості освітнього 

процесу 

  

Заходи по підвищенню 

якості виховного 

процесу 

  

Спільна робота з сім’єю 

і громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

  

Зміцнення навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

1.Підготовка звіту про виконання ремонтних робіт та зміцнення 

матеріально-технічної бази на 2017-2018 н.р. 
Стецюк Н.Ф., Дрейко А.В., Гарбарець В.М. 

 

Робота з педагогічними 

кадрами, атестація 
  

Охорона здоров’я і 

життя дітей, вчителів, 

вихованців та 

технічних працівників. 

Заходи техніки безпеки 

і охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

  

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

 
 
 
 
 
 

 



Розділи 14/08 – 19/08 21/08 – 26/08 

Реалізація прав 

особистості на освіту 

 
 

1.ІІ етап конкурсного приймання учнів на навчання до ліцею. 

Засідання приймальної комісії 
Коновалова Г.А. 

2.Формування мережі класів та їх наповнюваності. 
Коновалова Г.А., Пинда Н.М., Дацко Л.Я. 

3.Корекція навчальних планів на 2017-2018 навчальний рік. 
Пинда Н.М., Коновалова Г.А.,Дацко Л.Я. 

4.Аналіз вступу до ВНЗ випускників IІ-х курсів та охоплення 

навчанням випускників 9-х кл.                       Коновалова Г.А. 

Заходи по підвищенню 

якості освітнього процесу 
  

Заходи по підвищенню 

якості виховного процесу 
 1.Методичне заняття, уточнення та узгодження військово-

патріотичних заходів на навчальний рік.                   Болюх О.Л. 

Спільна робота з сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

 1.Засідання ради навчального закладу з питань формування 

мережі, навчальних планів, плану роботи, режиму роботи закладу 

на 2017-2018н.р.                                     Гарбарець В.М., Биков В.П. 
2.Участь батьків в огляді готовності навчальних кабінетів до 

нового навчального року.              Гарбарець В.М., Трофімчук І.П. 

Зміцнення навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

1.Затвердження режиму роботи допоміжного обслуговуючого 

персоналу та закріплення території обслуговування на 2017-

2018н.р.                                                                             Стецюк Н.Ф. 
2.Оглядовий контроль за роботою локальної мережі в закладі. 
                                                                             Мачульський А.О. 

1.Аналіз виконання заходів по підготовці приміщення до 2017-

2018н.р. 
 Гарбарець В.М., Стецюк Н.Ф.,батьківський актив 

Робота з педагогічними 

кадрами, атестація 
 
 
 
 
 
 
 

1.Комплектація закладу педкадрами, аналіз забезпечення. 
Гарбарець В.М. 

2.Корекція навчального навантаження. 
Гарбарець В.М., Пинда Н.М., Дацко Л.Я., 

Коновалова Г.А., Кирилюк Л.В. 
3.Закріплення навчальних кабінетів за класами та педагогами. 

Пинда Н.М., Коновалова Г.А., Дацко Л.Я. 

1.Участь педагогів у роботі міських методичних об‘єднаннях. 
Пинда Н.М.,Коновалова Г.А., Дацко Л.Я. 

2.Корекція структури науково-методичної роботи. 
Пинда Н.М., Дацко Л.Я.,Коновалова Г.А., Івасюк Н.Г. 

3.Педагогічна рада №9 
3.1.Вибори  секретаря педагогічної ради 
3.2.Про підсумки діяльності педагогічного колективу за 2016-2017 та 

завдання педагогічного колективу по підвищенню якості освітніх послуг 

у 2017-2018н.р.                            Гарбарець В.М. 
3.3. Про план роботи НВК №1 на 2017-2018 навчальний рік: 
3.3.1. про річний план роботи;                                       Дацко Л.Я. 
3.3.2. про навчальні плани початкової школи, основної школи, ліцею та 

педагогічне навантаження, режим роботи;            Коновалова Г.А. 



3.3.3 про структуру науково-методичної роботи на 2017-2018 н.р.; 
                                                                                 Дацко Л.Я. 

Охорона здоров’я і життя 

дітей, вчителів, 

вихованців та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і охорони 

праці. Оздоровлення учнів 

 Єдиний день з ОП. 

1.Огляд приміщень, інженерних комунікацій, стану зберігання 

легкозаймистих речовин, прилеглої території закладу та 

підготовка актів про їх безпечну експлуатацію. 

Стецюк Н.Ф., наглядова комісія. 
2.Огляд готовності навчального закладу до нового навчального 

року. Оформлення акту готовності.                           Стецюк Н.Ф. 
3.Огляд готовності навчальних кабінетів, спортивних 

майданчиків, спортзалу, тиру, актового залу, майстерень тощо та 

оформлення актів дозволу на експлуатацію. 

                                Гарбарець В.М., Стецюк Н.Ф., Кирилюк Л.В. 
4.Вступний інструктаж з норм праці  

Гарбарець В.М., Коновалова Г.А. 

Здійснення 

внутрішкільного 
контролю 

 

1.Наказ «Про формування контингенту учнів 8-х класів допрофільного навчання».                                                                 Коновалова Г.А. 

2.Наказ «Про зарахування учнів до 1-х класів початкової школи та призначення педагогів».                                                  Пинда Н.М. 

3.Наказ «Про зарахування учнів на навчання до ліцею за підсумками конкурсного приймання».                                           Коновалова Г.А. 

4.Наказ «Про формування контингенту учнів 5-х класів».                                                                                                              Пинда Н.М. 

5.Наказ «Про проведення планових та тренувальних стрільб з пневматичної зброї на уроках Захисту Вітчизни та на заняттях стрілецьких 

гуртків у 2017-2018н.р.»                                                                                                                                                               Гарбарець В.М. 

6.Наказ «Про організацію і проведення занять з предмета «Захист Вітчизни» в 2017-2018 н.р., покладання обов‘язків та відповідальності 

за збереження зброї, боєприпасів, призначення командирів відділень, створення та функціонування гуртків з предмета «Захист 

Вітчизни».                                                                                                                                                                                      Гарбарець В.М. 

7.Наказ «Про організацію роботи з обдарованими учнями в 2017-2018 н.р.»                                      Коновалова Г.А., Пинда Н., Дацко Л.Я. 

8.Наказ «Про організацію харчування учнів».                                                                                                                                        Пинда Н.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28/08 – 02/09 04/09 – 09/09 

Реалізація прав 

особистості на освіту 

1.  Корекція соціального паспорту (протягом місяця). Тимощук О.О. 
2. Організація чергування учнів, педагогів по навчальному закладу. 

Івасюк Н.Г. 
3. Організація харчування учнів в тому числі безкоштовного. 

Пинда Н.М.,Івасюк Н.Г., Тимощук О.О. 
4.Організація щоденного контролю за відвідуванням навчальних занять 

учнями.                                          Івасюк Н.Г., Тимощук О.О. 

5. Організація роботи із здібними та обдарованими  учнями. 
Пинда Н.М., Дацко Л.Я.,Коновалова Г.А. 

6. Корекція заяв-замовлень учнів 2-9 кл., І-ІІ курсів. 
Пинда Н.М., Коновалова Г.А.,Дацко Л.Я.,  Івасюк Н.Г. 

7.Аналіз забезпечення підручниками, вжиття заходів щодо повного 

забезпечення різних категорій.  

Дацко Л.Я., Коновалова Г.А., Мосійчук С.І. 

1.Поповнення та корекція банку даних «Творча обдарованість». 
Дацюк Л.В., кл.керівники,куратори, педагоги 

2. Оформлення класних журналів, особових справ. 
Класні керівники, куратори 

 3.Погодження календарних планів з навчальних предметів. 

                                                    Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Коновалова Г.А. 
4.Формування бази даних учнів 

Жук Н.С., Коновалова Г..,Пинда Н.М., Дацко Л.Я. 
5.Організація роботи спеціальної медичної групи. 

Пинда Н.М., Дацко Л.Я.,Коновалова Г.А., Сороколіт Т.В. 
  

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 

1.Огляд готовності навчальних кабінетів до 2017-2018н.р. 
Пинда Н.М.,Коновалова Г.А., Дацко Л.Я. 

1.Організація соціально-психологічного супроводу учнів 1-х класів. 
Дацюк Л.В., Тимощук О.О. 

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 

1.День знань: 
1.1. Урочисте зібрання. 
1.2. Організаційні класні збори. 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С., класні керівники, куратори. 
2.Формування навчальних взводів, доведення до учнів І-ІІ к. Закону 

України «Про військовий обов‘язок і військову службу», вимог 

Програми предмету «Захисту Вітчизни».       Болюх О.Л. 
3.Ціннісне ставлення до себе. 
Участь в заходах до дня здоров‘я і фізичної культури. Олімпійський 

урок. 

Паламар О.Є., Токмина О.А., класні керівники 

1.Вивчення ТБ на уроках «Захист Вітчизни» та при проведенні 

стрілецьких гуртків.                                                    Болюх О.Л. 
2. Засідання ліцейного парламенту: 
2.1.про парламентські вибори та  роботу парламентських центрів; 
2.2.про розподіл обов‘язківта організацію КТС «День народження 

ліцею»; 
2.3.про підготовку до загальношкільних учнівських зборів. 

3. Рекламна кампанія ДЮО ―Юнісфера‖«Світ твоїх захоплень‖   

Сорока О.С.                                                      

Спільна робота з 

сім’єю і громадськістю 

по підвищенню 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

 1.Планування роботи органів громадського управління закладом 

(б/комітет, рада закладу). 
Гарбарець В.М. 

Зміцнення 1.Перевірка ростових лінійок, робочих місць і приведення їх у 1.Погодження договорів про оренду приміщення. 



навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

відповідність з санітарно-гігієнічними вимогами. 
Стецюк Н.Ф., Сороколіт Т.В. 

Дрейко А.В., Стецюк Н.Ф. 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, атестація 
 
 
 
 
 
 
 

1.Формування тарифікаційного списку педагогів. 
          Коновалова Г.А., Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Дрейко А.В. 
2.Корекція діагностики педагогів 
                                  Пинда Н.М.,Дацко Л.Я.,Коновалова Г.А. 
3.Опрацювання посадових інструкцій: вчителя-предметника, кл. 

керівників, керівника гуртка, зав.кабінетами. 
4.Опрацювання Правил внутрішнього розпорядку. 

Гарбарець В.М., Пинда Н.М.,Кирилюк Л.В.,  Дацко Л.Я., Коновалова Г.А. 

1.Студія №5 

1.1.Планування виховної роботи 
                                            Івасюк Н.Г., кл.керівники, куратори 

2.Студія №2 
2.1.Освітньо-інформаційне бюро: 
Державний  стандарт початкової загальної  освіти. Адаптація учнів 

1-х класів до умов навчання в школі.        Пинда Н.М. 
2.2.Адаптація учнів 9 класів до навчання за новими Державними 

стандартами в класах профільної підготовки.    

                                                                              Коновалова Г.А. 

3.Студія №1. 
  3.1.Організаційні засідання методичних об‘єднань, циклічних м/о.          
Коновалова Г.А., Пинда Н.М., Дацко Л.Я., голови м/о 
4. Інструктивно-методична нарада: 
4.1. Ознайомлення з вимогами щодо викладання предметів у 2017-

2018н.р. 
4.2. Нові стандарти – нова школа. Навчання учнів 9 класів за новими 

Державними стандартами: основні підходи.        
                                                  Коновалова Г.А., Губкевич Т.С. 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, вихованців 

та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

1.Місячник «Увага! Діти на дорозі» (за окремим планом) 

                                 Сорока О.С., Сас І.В, учнівське самоврядування 

2.Навчання з безпеки життєдіяльності «Правила техніки безпеки в 

навчально-виховному процесі. Загальні поняття». Безпека на ігрових та 

спортивних майданчиках. Безпека під час перебування в групі, натовпі. 

                                                       Івасюк Н.Г.,класні керівники, куратори 
3. Навчання з безпеки життєдіяльності «Правила поводження з 

незнайомими і вибухонебезпечними предметами, вогнепальною зброєю 

та при виявленні маловідомих предметів». 
                                                      Івасюк Н.Г.., класні керівники, куратори 
4.Організація та затвердження посадових інструкцій з ОП та ТБ для 

окремих професій, видів робіт та проведення інструктажів з учнями.   

                                                                  Гарбарець В.М., Коновалова Г.А. 
5.Первинний інструктаж учнів з БЖ в навчальних кабінетах. 

Вчителі-предметники 

7.Бесіда для учнів 1-4 кл, 5-9 к., І-ІІ к. на тему: «Організація гарячого 

харчування. Користь гарячого харчування для здоров‘я дитини».     

Сороколіт Т.В.       

1.Єдиний день з ОП. 
1.1. Первинний інструктаж з ОП працівників на робочому 

місці. 
Коновалова Г.А. 

1.2. Укладання угоди з ОП. 
Гарбарець В.М.,Коновалова Г.А., Стецюк Н.Ф.., Кирилюк Л.В. 

1.3. Виконання гігієнічних вимог до розкладу уроків. 
Пинда Н.М., Коновалова Г.А. 
 

2. Навчання з безпеки життєдіяльності «Правила дорожнього руху. 

Правила поведінки на транспорті, автошляхах та залізниці». 
Івасюк Н.Г. ,класні керівники, куратори  



Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 
 
 
 
 

1.Наказ  «Про затвердження мережі на 2017 – 2018н.р.»                                                                                                               Гарбарець В.М. 
2. Наказ «Про затвердження навчального тематичного плану для проведення навчання учнів з питань БЖ у 2017-2018 н.р.»           Івасюк Н.Г. 
3. Наказ «Про організацію роботи на навчально-дослідній ділянці у 2017-2018н.р.»                                                                          Коновалова Г.А. 
4. Наказ «Про організацію і проведення навчання та перевірки знань з питань ОП працівників та затвердження тематичного плану навчальної 

програми, плану-графіка проведення перевірки ОП»                                                                                                                           Коновалова Г.А. 
5. Наказ «Про проведення Єдиного дня з ОП».                                                                                                                                     Коновалова Г.А. 
6. Наказ «Про роботу служби з ОП»                                                                                                                                                       Коновалова Г.А. 
7. Наказ «Про організацію роботи з ОП, ТБ та БЖ в навчальному закладі та окремих структурних підрозділів у 2017-2018н.р.» 

Стецюк Н.Ф., Коновалова Г.А. 
8.Наказ «Про організацію роботи дитячо-юнацького об‘єднання за інтересами «Юнісфера» в 2017-2018н.р.».                      Івасюк Н.Г. 
9.Наказ  «Про створення тарифікаційної комісії на 2017-2018н.р.»                                                                                                       Гарбарець В.М. 
10.Наказ «Про розподіл педагогічного навантаження між педагогічними працівниками у 2017-2018н.р.» 

Коновалова Г.А.,  Пинда Н.М., Дацко Л.Я. 
11. Наказ «Про протипожежний режим у навчально-виховному комплексі на 2017-2018 н.р. та призначення відповідальних осіб за пожежну 

безпеку»                                                                                                                                                                                                          Стецюк Н.Ф. 
12. Наказ  «Про викладання астрономії епохами»                                                                                                                                 Коновалова Г.А. 
13. Наказ «Про організацію безкоштовного харчування»                                                                                                                    Тимощук О.О. 

14. Наказ «Про заходи щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму на 2017-2018н.р.»                         Івасюк Н.Г. 
15. Наказ «Про організацію роботи педагогічного колективу по профілактиці правопорушень серед учнів на 2017-2018н.р.»     Івасюк Н.Г. 
16. Наказ « Про створення, комплектування, організацію навчально-виховного процесу групи продовженого дня та призначення вихователя»  

 Пинда Н.М.                                                                                                                                                                                               
17. Наказ   « Про призначення класних керівників та організацію їх роботи в 2017-2018н.р.»                                                         Івасюк Н.Г.                                                                                                                
18. Наказ « Про організацію виховної роботи у 2017-2018 н.р.»                                                                                                               Івасюк Н.Г. 
19. Наказ « Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2017-2018н.р.» 

Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Коновалова Г.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11/09 – 16/09 18/09 – 23/09 

Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1.Засідання профілактичної ради №1. Планування роботи. Корекція 

банку даних учнів «групи ризику» 

Івасюк Н.Г.,  Дацюк Л.В.,Тимощук О.О. 

 

1.Рейд «Урок». Оглядовий контроль за дотриманням статутних 

вимог (шкільної форми) та ведення класної документації (класний 

куточок, зошит обліку відвідування, обліку шкільної форми).  

Сорока О.С., учнівське самоврядування 

2.Моніторинг охоплення учнів позашкільною роботою. 

Івасюк Н.Г., Тимощук О.О. кл.керівники, куратори 

3.Оглядовий контроль за дотриманням вимог щодо ведення класних 

журналів, щоденників, особових справ. 

 Пинда Н.М.,Дацко Л.Я.,Коновалова Г.А., Івасюк Н.Г. 

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 

1.Початок комплексної діагностики до ПМПК учнів  5 кл., 1 курсів. 

Дацюк Л.В. 

1.Погодження планів виховної роботи.                              Івасюк Н.Г. 

2.Погодження планів роботи гуртків, клубів та студій ДЮО 

«Юнісфера»                                                                           Івасюк Н.Г. 

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 

1.Урок спілкування «Ми - п‘ятикласники». (5 кл.) Дацюк Л.В. 

2. КТС «День народження ліцею» (за окремим планом) 
                             Івасюк Н.Г., Сорока О.С., Тимощук О.О., Сас І.В., 

                                                                       кл.  керівники, куратори 

 

3.Класно-узагальнюючий контроль у 1-х, 5-х, 8-х класах, І курсах 

ліцею. 

Коновалова Г.А., Пинда Н.М., Івасюк Н.Г. 

  

1.Заняття з елементами ігрової терапії для учні 1-х класів ― Перший 

раз у перший клас‖ 

Дацюк Л.В. 

2.Заходи та години спілкування до Дня партизанської слави (за 

напрямком «Ціннісне ставлення до держави та суспільства»). 

 Обжирко Т.В., Сорока О.С., класні керівники, куратори 

3.Загальношкільні учнівські збори: 

3.1. Про формування ліцейного парламенту. 

3.2. Про план роботи учнівського самоврядування на 2017-2018 н.р. 

Сорока О.С., учнівське самоврядування 

4. Відзначення Дня миру та Дня Європи 

Сорока О.С., Сас І.В.,учнівське самоврядування. 

5. Соціально-психологічна гра для учнів 5-х класів ― Моя планета‖ 

                                                                                          Тимощук О.О. 

6. Книжкова виставка до Дня партизанської слави «Партизанськими 

стежками»                                              Мосійчук С.І., Гуринович Л.В. 

Спільна робота з 

сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-

виховного процесу 

1.Батьківські збори (організаційні) 

Івасюк Н.Г., кл. керівники,куратори  

1.Лекторій «Адаптація учнів 1,5кл. до нових умов навчання». 

Дацюк Л.В 

2.Лекторій «Адаптація учнів до нових умов навчання в юнацькому 

віці: способи створення атмосфери взаємодії та підтримки.» І курси.                                               

Тимощук О.О. 

3. Ознайомлення батьків учнів ІІ-х курсів ліцею з умовами 

                 



проходження та Положенням ЗНО у 2018 році. 

Гарбарець В.М., Коновалова Г.А. 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази, 

фінансова 

діяльність 

1.Підготовка закладу до роботи в осінньо-зимовий період. 

Стецюк Н.Ф. 

 

 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, атестація 

Нарада при директорові. 

1. Організація чергування в закладі.                                 Івасюк Н.Г. 

2.Забезпечення підручниками, збереження та зміцнення бібліотечного 

фонду, стан роботи бібліотеки.  

Дацко Л.Я., Мосійчук С.І  

3.Про організацію приймання дітей 6-річного віку до 1 класу. ХВН № 

18 від 01.02.2017р.                                                Пинда Н.М. 

 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, 

вихованців та 

технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

  

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

1.Наказ «Про організацію медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням та про розподіл учнів на групи для занять фізичної 

культури»                                                                                                                     Коновалова Г.А., Пинда Н.М., Дацко Л.Я. 

2.Наказ  «Про занесення на Дошку Пошани та Книги Пошани»                                                                              Коновалова Г.А. 

3.Наказ «Про створення атестаційної комісії та атестацію педагогів в 2017-2018 н.р.»                                   Гарбарець В.М. 

4. Наказ «Про забезпечення сприятливих умов успішної адаптації учнів 1, 5, 8 кл. та І курсів ліцею»         Гарбарець В.М.  



 25/09 – 30/09 02/10 – 07/10 

Реалізація прав 

особистості на освіту 

1.Оглядовий контроль за реалізацією варіативної складової навчального 

плану та індивідуальної роботи із здібними та обдарованими учнями. 

Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Коновалова Г.А., Івасюк Н.Г. 

2.Організація альтернативних освітніх платних послуг. 

Коновалова Г.А, Пинда Н.М. 

3.Оглядовий контроль за чергуванням учнів та педагогів по навчальному 

закладу.                                         Івасюк Н.Г.,Сорока О.С. 

1.Оглядовий контроль за роботою спец.мед.груп.            Адміністрація 

2. Оглядовий контроль за веденням класних журналів, зошитів, щоденників  

учнів 1-9 класів, І-ІІ курсів.                                                 

 Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Коновалова Г.А., Івасюк Н.Г. 

3.Організаційні заходи щодо роботи Центру адаптації і підготовки дітей 6-

річного віку до навчання в школі.                                     Пинда Н.М. 

4. Проведення І етапу олімпіад з навчальних предметів. 

Пинда Н.М., Коновалова Г.А., Дацко Л.Я. 

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 

1. Діагностика психологічної готовності першокласників до навчання у 

школі.                                                                             Дацюк Л.В. 

1.Вивчення рівня соціалізації учнів ІІ-х курсів (протягом місяця) 

Тимощук О.О. 

2.Діагностика міжособистісних стосунків в учнівських колективах 

(соціометрія) 1,5,8 кл, 1 кр.                                              Тимощук О.О. 

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 

1.Місячник превентивного виховання. 

2. Виступ на годині спілкування у 2-х класах на тему: «А дружити треба 

вміти».                                                              Дацюк Л.В. 

3. Заняття з елементами тренінгу ― Я у колі друзів‖ для учнів 1-х класів. 

Тимощук О.О. 

4. День відкритих дверей для батьків, громадськості «Служимо для її 

величності -  Книзі»                               Мосійчук С.І., Гуринович Л.В. 

5.Засідання ліцейного парламенту. 

5.1. Про результати проведення оглядового контролю дотримання статутних 

вимог у вересні. 

5.2. Про розподіл обов‘язківта організацію КТС «День українського 

козацтва». 

5.3. Про організацію тематичного вечора «Візитівка. Посвята в 

старшокласники для учнів 8-х класів».                               

Сорока О.С. 

6.30 вересня - День відкритих дверей, присвячений Всеукраїнському дню 

шкільних бібліотек для учнів 1-9 кл., І-ІІ курсів 

Гуринович Л.В., Мосійчук С.І. 

1.Л екторій з елементами тренінгу для учнів І курсів «Курс на майбутнє».                                                                

Дацюк Л.В. 

2. Книжкові експозиції до Дня українського козацтва: 

2.1.  «Козацька держава – наша гордість і слава», учні 1-9 кл., І-ІІ курсів.     

Гуринович Л.В. 

2.2. «Визволення. Пам'ять поколінь…» 

Мосійчук С.І., Гуринович Л.В. 

 

3 .Рольова гра для учнів 6 кл. ―Культура спілкування або подорож до країни 

Ввічливості‖.                                                         Тимощук О.О. 

Спільна робота з 

сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-виховного 

1.Засідання комісії батьківського комітету з питань соціального захисту 

учнів.                                                                    Тимощук О.О. 

 

1. Спільне засідання ради навчального закладу та батьківського комітету.                                              

Гарбарець В.М.,Трофімчук І.П. 

 



процесу 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

1.Укладання угод на здійснення платних послуг в початкових класах. 

Пинда Н.М. 

1.Планування проекту кошторису закладу на 2017р.              Дрейко А.В. 

2.Підготовка тепломережі до опалювального сезону. 

Стецюк Н.Ф. 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, атестація 
 

 

 

 

 1.Студія №1 

 Інструктивно-методична нарада 
1.Ключові компоненти професійної компетентності вчителя. 

Коновалова Г.А., Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Губкевич Т.С. 

2.Студія №2 
2.1.Педагогічний практикум. Шляхи забезпечення індивідуалізації та 

диференціації навчання в контексті сучасного уроку. 

Кочергіна Л.М., Пинда Н.М. 

1.Нарада при директорові 

1.1. Хід виконання заходів щодо організованого початку 2017-2018н.р.                  

Коновалова Г.А., Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Гарбарець В.М. 

1.2. Про підсумки оздоровлення влітку 2017 р.(хід виконання наказу №73 

від 22.04.2017р.  «Про організацію літнього відпочинку учнів влітку 

2016р.» та наказу №110 від 25.05.2017р. «Про організацію роботи 

пришкільних таборів влітку 2017р.»)                                Івасюк Н.Г. 

1.3. Організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.   

Тимощук О.О., Івасюк Н.Г. 

1.4. Хід виконання річного плану в вересні.                      Дацко Л.Я. 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, вихованців 

та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

 1.Єдиний День з  охорони праці. 

1.1. Дії працівників у разі виникнення пожежі в приміщенні школи, 

забезпечення безпеки дітей при евакуації (практичне навчання). 

Коновалова Г.А. 

1.2.Контроль за веденням журналів з ТБ класними керівниками. 

Коновалова Г.А. 

1.3. Стан ОП в спортзалах.                           Коновалова Г.А., Кирилюк Л.В. 

1.4. Стан ОП в кабінетах трудового навчання, інформатики, хімії, фізики, 

біології. 

Коновалова Г.А.,   Кирилюк Л.В. 

2.Аналіз акту поглибленого медичного огляду.Сороколіт Т.В. 

3.Навчання з безпеки життєдіяльності «Правила поведінки під час 

подорожі до лісу, під час збирання грибів, ягід та лікарських рослин». 

Івасюк Н.Г., класні керівники, куратори 

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 09/10 – 14/10 16/10 – 21/10 

Реалізація 

прав 

особистості на 

освіту 

1. Контроль за відвідуванням навчальних занять учнями 

соціально незахищених категорій. 

Тимощук О.О., Івасюк Н.Г.   

 

1.Оглядовий контроль за роботою ДЮО «Юнісфера».             

Івасюк Н.Г. 

2.Рейд «Урок» спільно з членами батьківського комітету. 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С., Тимощук О.О. 

 

Заходи по 

підвищенню 

якості 

освітнього 

процесу 

1.Початок комплексного обстеження учнів 8-х класів до 

консиліуму. 

Дацюк Л.В., Тимощук О.О 

1.Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з навчальних предметів. 

                               Пинда Н.М., Коновалова Г.А., Дацко Л.Я.,  голови м/о 

Заходи по 

підвищенню 

якості 

виховного 

процесу 

1.Дні науки на правовому профілі (за окремим графіком). 

Фурман Л.Г., Турлук Т.І., Обжирко Т.В. 

2.КТС День українського козацтва та захисника України  

Ціннісне ставлення до держави та суспільств (за окремим 

планом) 
2.1. Квест «З історії козацтва» для учнів 5-7 класів. 

2.2. Відеоперерви 

2.3 Конкурс «Вишиваний  рекорд». 

2.4. Плей-лист козацьких пісень, учні 8-9 класів 

2.5.. Година спілкування для 1-2, 4 класів. 

2.6. Спортивні змагання «Козацькі забави» для 3 класів. 

2.7. Мистецький простір ―Козацтво очима дітей і не тільки..‖ 

2.8. ―Сьогодні учень- завтра солдат‖( І-ІІк) 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С.,Сас І.В., Болюх О.Л.,  класні керівник, 

куратори 

3.Засідання школи учнівського активу «Лідер». 

учні 5 кл, Сорока О.С. 

4..Відкрите засідання клубу «Інтелект» Інтелектуальна гра 

«Найрозумніший» для учнів 5-х класів.                                 

Сорока О.С. 

4.Тренажер відносин для учнів 1 курсів ― СтартUP!‖         

Тимощук О.О. 

1.Час для роздумів для 8 класів ―Культура дозвілля або чи потрібні 

відпочинкові правила?‖                                                             Тимощук О.О. 

2.Тематичний вечір відпочинку «Візитівка. Посвята в старшокласники 

учнів 8-х класів». Дискотека. 

                                               Сорока О.С., учнівське самоврядування 

3.Години спілкування за напрямком 
«Ціннісне ставлення до себе та до оточуючих». (В рамках місячника 

превентивного виховання) 

- «Чи знаєш ти свої обов‘язки» для 1-4 кл. 

- «Як керувати своїми вчинками» для 5-7 кл. 

- «Відповідальність неповнолітніх за вчинки, скоєні в стані 

наркотичного та алкогольного отруєння» для 8-9 кл., І-ІІ к. 

Класні керівники, куратори. 

4.Відкриття фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю 

школярів «Козацький гарт». 

Паламар О.Є., Токмина О.А., класні керівники, куратори 

5. Дні науки на профілі іноземної філології (за окремим графіком). 

Новікова Н.А., Костік М.В., вчителі іноземної мови 

Спільна робота з  1. Офлайн-консультпунт для батьків ―Заохочення та покарання дитини 



сім’єю і 

громадськістю 

по підвищенню 

ефективності 

навчально-

виховного 

процесу 

в сім'ї‖                                                          Тимощук О.О. 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної 

бази, 

фінансова 

діяльність 

1.Аналіз виконання заходів щодо підготовки до осінньо-

зимового періоду. 

Стецюк Н.Ф. 

1.Тиждень прибирання території. 

Стецюк Н.Ф. 

 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, 

атестація 
 

 

1.Студія №5. 

1.1. Методоб‘єднання класних керівників.       

                                                                       Івасюк Н.Г.,  голови м/о. 

1.2.Творчий модуль класних керівників, кураторів.    Івасюк Н.Г. 

2.Засідання атестаційної комісії  №1 

1. Консультпункт для класоводів 1-х класів ―Врахування 

закономірностей вікового розвитку та індивідуальних особливостей 

учнів в навчально-виховному процесі‖  

                                                                                            Дацюк Л.В. 

 

Охорона 

здоров’я і життя 

дітей, вчителів, 

вихованців та 

технічних 

працівників. 

Заходи техніки 

безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення 

учнів 

  

Здійснення 

внутрішкільно

го контролю 
 

 

 

 

1. Наказ «Про організацію альтернативних освітніх (платних) послуг»                                                                        Коновалова Г.А. 

2. Наказ «Про особливості організації навчально-виховного процесу в 2-А, 3-А, 4-А класах»                               Пинда Н.М. 

3.Наказ  «Про організацію дієтичного харчування»                                                                                                               Сороколіт Т.В. 

4.Наказ « Про проведення І етапу учнівських олімпіад з базових  навчальних предметів у 2017-2018н.р.»                   Коновалова Г.А. 

5.Наказ «Про організацію роботи спеціальної медичної групи у 2016-2017 н.р.» (у разі потреби)                                   Коновалова Г.А. 

6.Наказ «Про проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності»                                                                        Івасюк Н.Г. 

7.Наказ «Про план роботи на період осінніх канікул»                                                                                                          Івасюк Н.Г. 

  



 23/10 – 28/10 30/10 – 04/11 

Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1.Оглядовий контроль за підготовкою учнів до участі в І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН.              

                                                                                 Дацко Л.Я. 

2.Оглядовий контроль за роботою класних керівників, 

кураторів з учнями ―групи ризику”.                        

                                                  Івасюк Н.Г., Тимощук О.О. 

Канікули (за окремим планом) 

Заходи по 

підвищенню 

якості освітнього 

процесу 

1.Участь переможців І етапу олімпіад з навчальних предметів у 

ІІ етапі. 

Коновалова Г.А., Дацко Л.Я. 

2.Організаційні заходи щодо проведення   ЗНО у 2017-2018н.р. 

Коновалова Г.А. 

1. ПМПК у 5-х класах, на І курсах ліцею, у 1-х класах. 

    Пинда Н.М., Коновалова Г.А., Дацюк Л.В., Тимощук О.О., Івасюк Н.Г. 

Заходи по 

підвищенню 

якості виховного 

процесу 

1.Заходи до Дня української писемності та мови.       

                                                                         Гуменна Л.С. 

2.Засідання школи учнівського активу «Лідер» (учні 5 кл) 

                                                Сорока О.С. 

3.Місячник військово-патріотичного виховання (за окремим 

планом)       Івасюк Н.Г., Болюх О.Л, Сорока О.С. 

4.Засідання ліцейного парламенту. 

4.1. Про результати рейду «Урок» з адміністрацією закладу та 

батьківським комітетом школи. 

4.2. Про підготовку заходів до Дня толерантності.        

                                                                              Сорока О.С. 

5. Лекторій з елементами тренінгу для учнів 2 класів ―В світі 

емоцій та почуттів‖                                Тимощук О.О. 

 

Спільнароботазсі

м’єюігромадськіс

тюпопідвищенню

ефективностінав

чально-

виховногопроцес

у 

1.Батьківські збори (тематичні). 
1.1. Лекторій 7 кл. «Як порозумітися з дитиною-підлітком? 

Конструктивні способи розвязання конфліктів у системі 

―батьки-діти‖ ».                                   Дацюк Л.В. 

 1.2. Лекторій 3 кл «Спілкування з дитиною як найважливіший 

чинник розвитку її особистісних якостей та соціалізації ».                                                  

Тимощук О.О. 

 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної 

бази, фінансова 

діяльніст 

1.Контроль за температурним режимом у закладі. 

Стецюк Н.Ф.,  Сороколіт Т.В. 

 

1. Утеплення віконних рам в навчальних кабінетах та загальних 

приміщень. 

Стецюк Н.Ф., класні керівники, батьківські комітети 



Робота з 

педагогічними 

кадрами, 

атестація 
 

 

1.Студія №2, 3, 4, 5 
Засідання №1 (організаційне) творчих модулів вчителів 

початкової школи, вчителів-предметників, керівників гуртків, 

класних керівників, кураторів. 

Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Коновалова Г.А., Івасюк Н.Г. 

1. Студія №5 

Загальношкільний соціально-педагогічний семінар на тему: «Основні 

аспекти педагогічної психосоціальної підтримки дітей в кризовій 

ситуації». 

Заняття №1. «Поняття, причини та особливості переживання кризових 

ствнів дітьми. Теоретичні основи психосоціальної допомоги у ситуації 

кризи»                                                                        ТимощукО.О. 

Охорона здоров’я 

і життя дітей, 

вчителів, 

вихованців та 

технічних 

працівників. 

Заходи техніки 

безпеки і охорони 

праці. 

Оздоровлення 

учнів 

Тиждень ТБ: 
1.Година спілкування з техніки безпеки на тему: «Правила 

поведінки під час осінніх канікул. Пожежна безпека. Безпека 

поводження з електро- та газовою плитою. Електробезпека» 

Івасюк Н.Г., класні керівники, куратори 

. 

1.Єдиний День з охорони праці. 
1.1. Виконання інструкцій при виконанні лабораторних робіт з фізики, 

хімії, біології.                                                                                                 

Коновалова Г.А. 

1.2.Ведення журналу інструктажів з ТБ в кабінетах хімії, біології, фізики, 

інформатики, трудового навчання.   

Коновалова Г.А. 

1.3. Контроль за зберіганням хімічних речовин в лабораторії кабінету 

хімії.  

Коновалова Г.А.,  Кирилюк Л.В. 

2. Навчання з ОП. 

2.1.Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону 

України «Про охорону праці», «Про загальнообов‘язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та 

взаємозв‘язок з іншими Законами України. Законодавство України про 

працю.                 Коновалова Г.А. 

 

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 06/11 – 11/11 13/11 – 18/11 

Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1.Засідання профілактичної ради №2. 

1.1. Звіт класних керівників про роботу з учнями, що 

перебувають на внутрішкільному обліку та в «групі 

ризику». 

Івасюк Н.Г.,  Дацюк Л.В., Тимощук О.О. 

1.Оглядовий контроль за станом харчування і роботою їдальні. 

Пинда Н.М., Сороколіт Т.В 

Заходи по 

підвищенню 

якості 

освітнього 

процесу 

1. Онлайн-моніторинг з питання ―Жорстоке ставлення та прояви 

насильства в освітньому середовищі‖ 

Тимощук О.О. 

2. Проведення ПМПК у 8 кл. 

Коновалова Г.А., Івасюк Н,Г., Дацюк Л.В. 

Заходи по 

підвищенню 

якості 

виховного 

процесу 

1.Профорієнтаційна гра для учнів 6-х кл. «Моя майбутня 

професія» (Ціннісне ставлення до праці)          Дацюк Л.В. 

2. Тренінг соціальної компетентності для учнів 11 курсів 

―Покроково до успіху‖                                             Тимощук О.О. 

3.Відкрите засідання клубу «Інтелект». Інтелектуальна гра 

«Найрозумніший» для 6 кл.                       Сорока О.С. 

4. Книжкова інсталяція до Дня української писемності та 

мови ―Краща мова єднання – це українська‖   

Мосійчук С.І., Гуринович Л.В. 

 

1.Заходи до Дня толерантності.Ціннісне ставлення до людей 

1.1. Джинсовий день( за окремим планом) або FREEDOM DAY 

Івасюк Н.Г.,Тимощук О.О.,Сорока О.С.,кл. кер., куратори  

1.2.Години спілкування: « Я серед людей» - для  учнів 1-2 кл.,  

 «Розвиток вміння спілкуватись» -  для учнів 3 кл., 

 «Моє «Я» - для учнів 4 кл. 

1.3.Тематичні години спілкування для учнів 5-9 класів, І-ІІкурсів 

Класні керівники, куратори 

1.4. Соціально-психологічний пазл «З толерантністю в серці‖ 

- Акція FREE HUGS. 
- Ігрові перерви ―Етноtime‖ (1-4кл) 
- Фотобатл ― Різні, але рівні ― 
- Заняття з елементами психодрами для учнів 7 класів ―Стосунки 

починаються з поваги‖ 
Тимощук  О.О. 

       - Групова консультація для учнів 8 класів «Розмаїття та єдність світу 

як основа толерантності».        Дацюк Л.В. 

2. Дні науки на інформаційно-технологічному профілі (за окремим 

планом).                Колісецький В.І., Воронов В.О. 

Спільна робота з 

сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-

виховного 

процесу 

  



Зміцнення 

навчально-

матеріальної 

бази, фінансова 

діяльність 

1.Контроль за роботою освітлювальної системи. 

Стецюк Н.Ф., Сороколіт Т.В. 

1.Контроль за роботою опалювальної системи. 

Стецюк Н.Ф. 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, 

атестація 

  Інструктивно-методична нарада 

 1. Вчителю про ЗНО.                                    Коновалова Г.А. 
 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, 

вихованців та 

технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

1.Навчання з безпеки життєдіяльності  «Правила поведінки під час 

терористичного акту» 

Івасюк Н.Г., класні керівники,куратори 

1. Навчання з безпеки життєдіяльності 

«Профілактика шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм, 

наркоманія, токсикоманія, ігроманія)».          

                         Івасюк Н.Г.,  класні керівники, куратори 

2.Контроль за станом охоплення учнів гарячим харчуванням.                                                  

Пинда Н.М. 

Здійснення 

внутрішкільног

о контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20/11-25/11 27/11-02/12 

Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1.Оглядовий контроль за станом обліку  відвідування  учнями 

навчальних занять (в тому числі учнів соціально-незахищених 

категорій).                                             Івасюк Н.Г., Тимощук О.О. 

2.Оглядовий контроль за індивідуальною роботою із здібними 

та обдарованими учнями.Коновалова Г.А., Дацко Л.Я.., Пинда 

Н.М. 

1.Підготовка до І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН України.             Дацко Л.Я. 

 

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 

 1.Оглядовий контроль за здійсненням медико-педагогічного контролю за 

уроками фізичної культури. 

Гарбарець В.М., Коновалова Г.А.,Пинда Н.М., ДацкоЛ.Я., Івасюк Н.Г. 

2. ПМПК по 8 кл.  

Коновалова Г.А., Івасюк Н.Г., Дацюк Л.В. 

 

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 

1.Засідання ліцейного  парламенту. 

1.1. Про розподіл обов‘язків  та проведення Новорічних свят. 

1.2. Про підготовку благодійного новорічного свята  для дітей з 

обмеженими можливостями міського центру реабілітації. 

Сорока О.С. 

2.Ціннісне ставлення до себе.  

2.1 Всеукраїнська акція ―16 днів проти насильства‖( за окремим 

планом) 

2.2 Тиждень здорового способу життя( за окремим планом) 

Тимощук  О.О., Дацюк Л.В, Сорока О.С., класні керівники, 

куратори 

3. Лекторій з елементами тренінгу для учнів 9 класів ―Мрії 

будуємо -мрії руйнуємо‖                                   Тимощук О.О. 

5.Заходи до дня пам‘яті жертв  голодомору 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С.  класні керівники, куратори. 

4.Змагання з волейболу – 8-9 кл, І-ІІ курси. 

Класні керівники, вчителі ф/к. 

5.Заходи до Дня збройних сил України 

- спортивні змагання «Козацькі забави» між юнаками І –ІІ 

курсів 

Болюх О.Л. 

 

 

1.Школа учнівського активу «Лідер» для учнів 5 класів.  

                                                                                Сорока О.С. 

2.Відкрите засідання клубу «Інтелект». Інтелектуальна гра 

«Найрозумніший» для учнів 7 класів.                                     Сорока О.С. 

3.Ціннісне ставлення особистості  до суспільства та держави.                          

Всеукраїнський тиждень права: 

3.1 Консультпункт для батьків. 

3.2. Конкурс «Права дитини в малюнках» для учнів 5-6 кл. 

3.3. Години спілкування: «Правам людини- європейський рівень захисту» 

для учнів7- 9 кл., І-ІІ курсів. 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С., Турлук Т.В., Обжирко Т.В. ,  

Сас І.В. кл. кер., куратори 

3.4.Заняття з елементами ігротерапії для учнів 4 класів ― Великі права 

маленької дитини‖                                                               Тимощук О.О.                                                                  

4. День толерантності з ВІЛ-позитивними та боротьби зі СНІДом: 

4.1 Акція ― Червону стрічку носять небайдужі‖ 

4.2 Соціально-мистецький проект ― Fashion AID- принт‖ 

4.3 Арт-зона мовчазних мотиваторів ―Життя не зупинити‖         

                                                Тимощук О.О. 

4.4. Книжкова виставка до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ.                          

Мосійчук С.І., Гуринович Л.С. 

5. День боротьби із рабством (в межах Всеукраїнської акції ― 16 днів 

проти насильства‖) 

5.1 Інфодайджест ― Небезпечно! Торгівля людьми!!!‖  

5.2 Флеш-гра ― Скута перерва‖                      Тимощук О.О.  



Спільна робота з 

сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-

виховного процесу 

 1.Засідання ради закладу та батьківського комітету 

Гарбарець В.М., Трофімчук І.П., Биков В.П. 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази, 

фінансова 

діяльність 

1.Формування проекту кошторису НВК на 2017р. 

Дрейко А.В. 

2.Контроль за дотриманням теплового режиму. 

Стецюк Н.Ф.,  Сороколіт Т.В. 

1.Перевірка санітарного стану закладу. 

Стецюк Н.Ф.,  Сороколіт Т.В. 
 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, атестація 

Нарада при директорові: 
1. Аналіз виконання річного плану в жовтні. 

                                                              Івасюк Н.Г. 

2. Про дотримання ТБ, санітарно-гігієнічних вимог на 

уроках фізичної культури                               

Коновалова Г.А. 

3. Готовність закладу до осінньо-зимового періоду.      

                                                                          Стецюк Н.Ф. 

4. Забезпечення соціально-психологічного супроводу 

учасників н/в процесу.            Тимощук О.О., Дацюк Л.В. 

 

Педагогічна рада №10.  

1. Результати ДПА та ЗНО 2016-2017 н.р. та завдання 

педагогів у 2017-2018 н.р. 

Коновалова Г.А. 
 

2. Про хід виконання ухвали педагогічної ради від 

25.02.2014 р. протокол № 2 «Про Програму розвитку 

психологічної служби в навчальному закладі». 

Дацюк Л.В. 

2.Студія №5 
Загальношкільний психолого-педагогічний семінар на 

тему:―Емоційний інтелект як детермінанта успішної педагогічної 

діяльності‖. 

Заняття 1. «Теоретичні аспекти розвитку емоційного інтелекту».    

                                                                    Дацюк Л.В., Тимощук О.О. 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, вихованців 

та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

  



Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

1.Наказ ―Про адаптацію учнів 5-х класів до навчання в основній школі та завдання педагогів за результатами ПМПК". 

 Пинда Н.М., Івасюк Н.Г., Дацюк Л.В. 

2. Наказ ―Про результати ПМПК на І-х курсах ліцею та завдання педагогів‖.                 Коновалова Г.А., Івасюк Н.Г., Дацюк Л.В. 

3.Наказ «Про підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та участь у ІІ етапі (міському)» 

Коновалова Г.А. 

4.Наказ «Про організацію роботи Центру розвитку і адаптації дітей старшого дошкільного віку до навчання в 1 класі». 

Пинда Н.М. 

5.Наказ « Про результати поглибленого медичного огляду учнів в 2017-2018 н.р. та завдання педагогів»       Сороколіт Т.В. 

6.Наказ «Про створення умов для  адаптації учнів 1-х класів до навчання в початковій школі та завдання педагогів за 

результатами ПМПК».                                                                                                                                                   

Пинда Н.М. 

 



 

 04/12 – 09/12 11/12 – 16/12 

Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1. Оглядовий контроль за станом харчування і роботою їдальні 

Пинда Н.М. 

1.Участь в І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

України.                                                                                          Дацко Л.Я. 

Заходи по 

підвищенню 

якості освітнього 

процесу 

Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з навчальних 

предметів. 

Пинда Н.М, Коновалова Г.А., Дацко Л.Я. 

 

Заходи по 

підвищенню 

якості виховного 

процесу 

Ціннісне ставлення до людей 

1. День прав людини 

1.1.Тренінгове заняття «Кожна людина має право»  для учнів 7 

класів.                                                                                Дацюк Л.В. 

1.2. Ділова гра для учнів 8 класі ―Тиск та маніпуляції - де межа 

небезпеки‖                                                                  Тимощук О.О. 

1.3.КТС Благодійна акція «Добро починається з тебе»: 

- ярмарок-розпродаж творчих робіт учнів; 

- благодійний концерт для дітей з обмеженими можливостями 

міського реабілітаційного центру. 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С., Тимощук  О.О.,Сас І.В. 

класні керівники, куратори.  

1.4. Флеш-проект ―Мої ПРАВА - не повітряні кульки‖  

                                                                     Тимощук О.О, волонтери 

1.5. Книжкова виставка до Міжнародного дня прав людини 

«Дитина у світі права»                   Мосійчук С.І., Гуринович Л.С. 

 

1.Тренінгове заняття для учнів 4-х класів «Ми - за здоровий спосіб життя». 

Дацюк Л.В. 

2.Класні учнівські збори з виставленням рейтингу, звіт про виконання 

доручень.                                                               Класні керівники, куратори 

3. Змагання з баскетболу (6-7 кл.)       Паламар О.Є., Токмина О.А., кл.кер. 

4.Заняття з елементами ігротерапії для 3 класів ― Спілкуємося позитивно!‖ 

                                                                                                      Тимощук О.О. 

Спільна робота з 

сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-

виховного 

процесу 

1.Участь батьківської громадськості в акції «Добро починається з 

тебе». 

2.Придбання новорічних подарунків. 

Трофімчук І.П., батьківський комітет 

 

 

1.Офлайн консультація ―Формування в дітей адекватної самооцінки. Роль 

батьків ‖ 

Тимощук О.О.  

2. Участь батьківської громадськості у заходах до дня Св. Миколая. 

Трофімчук І.П. 



Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

1.Забезпечення організаційно-господарських заходів, пов‘язаних 

із святкуванням Нового року.              Стецюк Н.Ф. 

 

1.Здійснення протипожежних заходів під час святкування Нового 2018 р. та 

Різдвяних свят.                                                                     Стецюк Н.Ф. 

 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, 

атестація 
 
 

 

1.Студія №1 

Методичні об‘єднання вчителів-предметників, циклічні 

методичні об‘єднання. 

Керівники м/о, Пинда Н.М. 

Коновалова Г.А., Дацко Л.Я. 

3.Виконання заходів щодо атестації педагогів (протягом місяця). 

Голова, секретар та 

члени атестаційної комісії 

1. Нарада при директорові. 

1.1 Стан обліку відвідування учнями 8-9 класів та І-ІІ курсів 

навчальних занять.                                                                Івасюк Н.Г. 

1.2. Про підготовку проведення новорічних та різдвяних свят»      

Івасюк Н.Г. 

1.3.Про хід виконання пропозицій попередньої наради. 

Заступники директора 

1.4.Аналіз виконання річного плану в листопаді. Пинда Н.М. 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, вчителів, 

вихованців та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

1.Єдиний день з охорони праці. 
1.1. Дотримання повітряно-теплового режиму.       Стецюк Н.Ф. 

1.2.Робота класних керівників щодо запобігання нещасним 

випадків.                                                                        Івасюк Н.Г. 
 

2. Навчання з ОП. 

2.1. Організація роботи з охорони праці. 

2.2. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. 

2.3. Пожежна безпека. 

2.4. Електробезпека. 

Коновалова Г.А., Сороколіт Т. 

 

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

1.Наказ ―Про хід виконання наказу від 12.05.2017 № 97 ―Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з 

математики‖.                                                                                                                                                                              Коновалова Г.А. 

2.Наказ «Про заходи щодо проведення новорічних та різдвяних свят і організацію дозвілля дітей під час зимових канікул».             

       Івасюк Н.Г.  

3.Наказ «Про хід виконання наказу № 15 від 27.01.2017 р.    «Про стан дитячого травматизму в закладі та заходи щодо 

профілактики дитячого травматизму у 2017 р.».                                                                                                                           Івасюк Н.Г. 

 
 
 
 
 
 



 18/12 – 23/12 25/12 – 30/12 

Реалізація прав 

особистості на освіту 
 Канікули (за окремим планом) 

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 

  

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 

КТС 

1. День св. Миколая( за окремим планом) 

2  «Новорічна та різдвяна казка в школі»( за окремим планом)                             

  Івасюк Н.Г., Сорока О.С.,Тимощук О. О., Сас І.В., 

класні керівники, куратори 

 

Спільна робота з сім’єю 

і громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

1.Батьківські збори (тематичні). 
1.1. Лекторій для  4 кл. «Правила сучасного виховання дитини». 

Дацюк Л.В. 

1.2. Лекторій для 6 кл. ― Взаємодія з дитиною як рушійна сила її 

розвитку‖                                                                     Тимощук О.О. 

 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

1.Контроль за дотриманням теплового режиму 

Стецюк Н.Ф., Сороколіт Т.В. 

2.Контроль за дотриманням протипожежних заходів під час 

святкування Нового року.                                  Стецюк Н.Ф. 

 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, атестація 

  

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, вихованців 

та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

Тиждень ТБ: 
1. Години спілкування . Навчання з безпеки життєдіяльності: «Правила 

поведінки під час зимових канікул. Небезпека ігор з вогнем у приміщенні з 

сірниками, бенгальськими вогнями. Небезпека під час перебування на 

льоду, водоймищах». 

Івасюк Н.Г. класні керівники,куратори . 

 

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

1.Наказ ―Про хід виконання наказу № 41 від 14.03.2013р.‖Про затвердження комплексної програми з превентивного виховання ―Крок за 

кроком до здоров‘я‖ на 2012-2017 рр.‖                                                                                           Івасюк Н.Г. 

2.Наказ «Про результати ПМПК по 8-х класах та завдання педагогів».                    Коновалова Г.А., Івасюк Н.Г., Дацюк Л.В. 



 

4.Наказ  «Про стан організації харчування учнів»                                                                                                      Пинда Н.М. 

6.Наказ  «Про проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності»                                                                     Івасюк Н.Г. 

7.Наказ  «Про участь учнів-переможців у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-

2018н.р.»                                                                                                                                                             Коновалова Г.А. 

8.Наказ  «Про підсумки моніторингу рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2017-2018н.р.» 

Коновалова Г.А., Пинда Н.М., Дацко Л.Я. 

9.Наказ  «Про хід виконання наказу № 216 від 05.09.2017 р. ―Про організіцію роботи педагогічного колективу по профілактиці 

правопорушень  серед учнів на 2017-2018 н.р.»                                                                                          Івасюк Н.Г. 

10.Наказ ХВН № 41від 23.03.2017р. «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з правознавства та курсу ―Людина та 

світ‖.»                                                                                                                                                                      Дацко Л.Я. 

11.Наказ  «Про підсумки моніторингу виконання навчальних програм за І семестр 2017-2018 н.р.» 

Коновалова Г.А., Пинда Н.М., Дацко Л.Я. 

12. Наказ« ХВН №99.від 16.05. 2017  «Про підсумки моніторингу рівня навчальних досягнень учнів за 2016-2017 н.р.» та ХВН №322 від 

30.12.2016 «Про підсумки моніторингу рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2016-2017 н.р.»                                                

Коновалова Г.А., Дацко Л.Я,, Пинда Н.М. 
 

 

 
 



 

 01/01 – 06/01  08/01 – 13/01 

Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1.Оглядовий контроль за участю учнів в роботі гуртків 

позашкільних закладів. 

                                             Івасюк Н.Г., Тимощук О.О.,. Сорока О.С. 
2.Оглядовий контроль за веденням класних журналів. 

Пинда Н.М.,  Дацко Л.Я.,Коновалова Г.А. 
3. Контроль за виконанням планів виховної роботи.      Івасюк Н.Г. 

1.Оглядовий контроль за роботою класних керівників, кураторів з учнями 

девіантної поведінки.                                        Івасюк Н.Г., Тимощук О.О. 
2.Організація харчування учнів, в тому числі безкоштовно. 
                                                                                  Пинда Н.М., Тимощук О.О. 
3.Рейд-перевірка підручників.                              Мосійчук С.І., Гуринович Л.В. 

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 
 

1. Участь учнів у ІІІ етапі олімпіад з навчальних предметів. 
Коновалова Г.А. 

1.Аналіз та погодження календарних планів з навчальних предметів на ІІ 

семестр.                Гарбарець В.М., Пинда Н.М., Коновалова Г.А., Дацко Л.Я. 

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 
 
 
 
 
 

 

1.Робота за планом на період зимових канікул. 
Івасюк Н.Г., Сорока О.С. 

 

1.Класні учнівські збори: 
- планування роботи на ІІ семестр; 
- корекція доручень.                                                              Кл. кер., куратори 
2.Засідання ліцейного парламенту. 
2.1. Про план роботи на другий семестр. 
2.2. Про розподіл обов‘язків  та організацію заходів до Дня Соборності і 

Свободи                                                                                             Сорока О.С. 

3. Книжкова виставка до Дня Соборності України «Історія української 

державності».                                                 Мосійчук С.І., Гуринович Л.С. 

Спільна робота з сім'єю і 

громадськістю по 

підвищенню ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

  

Зміцнення нуавчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

1. Підготовка дефектних актів для здійснення поточного 

ремонту.                                                                           Стецюк Н.Ф. 

1.Контроль за роботою опалювальної системи. 
Стецюк Н.Ф., Сороколіт Т.В. 

  

Робота з 

педагогічними 

кадрами, атестація 
 
 

 

1.Участь педагогів у роботі міських методичних об‘єднань. 

Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Коновалова Г.А. 

2.Виконання заходів щодо атестації педагогів (протягом місяця). 

Члени атестаційної комісії 

3.Нарада при директорові: 
3.1. Аналіз виконання річного плану в грудні.        Коновалова Г.А. 

3.2.Робота з учнями схильними до правопорушень. 

Тимощук  О.О., Івасюк Н.Г. 

3.3. Дотримання вимог з ведення класних журналів. 

1.Студія №1 
1.1.Інструктивно-методична нарада з питання: «Розвиток академічної 

мобільності педагогів у Європейськомуосвітньому просторі - крок до 
євроінтеграційного розвитку.  

Неформальна та інформальна освіта - потужний ресурс підвищення 

прфесійної майстерності вчителя. 

Дацко Л.Я., Губкевич Т.С. 
2.Студія №5 

2.1. Освітньо-інформаційне бюро з питань планування виховної роботи на ІІ 



 

Заступники директора 

1.4. Про роботу з запобігання дитячого травматизму.   

Коновалова Г.А. 

1.5. Про затвердження графіка щорічних відпусток. 

Гарбарець В.М. 

семестр.                                                        

                                                                                                               Івасюк Н.Г. 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, вихованців 

та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

1.Навчання з безпеки життєдіяльності «Особиста гігієна та 

здоровий спосіб життя. Профілактика інфекційних захворювань». 
Івасюк Н.Г., класні керівники, куратори . 

2.Єдиний день з охорони праці. 
2.1. Перевірка класних журналів з питань інструктажів. 

Коновалова Г.А. 
2.2. Повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці. 

Коновалова Г.А. 
2.3. Виконання угоди між адміністрацією і профкомом у 2017 році 

(акт). 
Гарбарець В.М., Кирилюк Л.В, Стецюк Н.Ф. 

3.Навчання з ОП 
3.1. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних 

отруєнь і захворювань. 
Коновалова Г.А., Сороколіт Т.В. 

3.2. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. 
Коновалова Г.А.,Сороколіт Т.В. 

 

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

1. Наказ «Про надання щорічних основних відпусток працівникам закладу»                                                                             Гарбарець В.М. 

2.Наказ «Про підготовку та проведення об‘єктового тренування з ЦЗ у ході проведення Дня цивільного захисту»                   Коновалова Г.А. 

3.Наказ «Про призначення відповідального за цивільний захист».                                                                                                     Коновалова Г.А. 

4.Наказ «Про заходи щодо профілактики дитячого травматизму у 2018 н.р.»                                                                          Івасюк Н.Г. 

5. Наказ «Про стан цивільного захисту у 2017 році та основні завдання на 2018 рік»                                                                      Коновалова Г.А. 

6. Наказ ―Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 3-4 класів з літературного читання‖                                 Пинда Н.М. 

7.Наказ «Про недоліки у веденні класних журналів та хід виконання наказу від 14.06.2017 №140 «Про недоліки у веденні 

класних журналів у 2016-2017н.р.»                                                                                     Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Коновалова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 15/01 – 20/01 22/01 – 27/01 

Реалізація прав 

особистості на освіту 
1.Оглядовий контроль за веденням учнівських 

щоденників, зошитів. 
Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Коновалова Г.А., Івасюк Н.Г. 

 

1.Оглядовий контроль за підготовкою до участі учнів у ІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН України.Дацко Л.Я. 

Заходи по підвищенню 

якості освітнього процесу 
 

1.Погодження планів виховної роботи з учнями на ІІ 

семестр. 

                                                                            Івасюк Н.Г. 
2.Погодження планів роботи гуртків ДЮО «Юнісфера» на 

ІІ семестр.                                                       Івасюк Н.Г. 

1. Онлайн-моніторинг громадської думки « Вивчення рівня 

обізнаності учасників навчально-виховного процесу щодо питань 

сучасних проявів торгівлі людьми» 
Тимощук О.О. 

Заходи по підвищенню 

якості виховного процесу 
 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та 

держави 
1.День соборності України, День пам‘яті героїв Крут 

                                              Обжирко Т.В, Фурман Л.Г. 
- години спілкування за напрямком «Ціннісне ставлення 

до держави та суспільства». 

класні керівники, куратори 

2.Засідання школи учнівського активу «Лідер» (учні 5 

кл.).                                                                     Сорока О.С. 

3.Відкрите засідання клубу «Інтелект». Інтелектуальна гра 

«Найрозумніший» для учнів 8 кл.                  Сорока О.С. 

4.Проведення прописної медичної комісії при військоматі 

допризовників ліцею.                                       Болюх О.Л. 

5. Інтерактивна гра для учнів 8 кл ― Ярмарок життєвих 

цінностей‖                                                     Тимощук О.О. 

1.Арт-терапевтична методика ―Малюємо будиночки‖  учнів 

3-х кл.                                                                         Дацюк Л.В. 
2.Цінісне ставлення до себе, родини, людей. 

- години спілкування «Професії наших батьків» (учні 1-4 

класів)                                                                           Кл. кер. 

3. Заняття з елементами тренінгу для учнів 5 кл. ―Шкідливі 

звички та корисні навички‖ (профілактика адиктивної 

поведінки) 
Тимощук О.О. 

 
4. Книжкова виставка до Дня памяті полеглих під Крутами «Від 

Крут – до Майдану»                         Мосійчук С.І., Гуринович Л.С. 

 

Спільна робота з сім'єю і 

громадськістю по підвищенню 

ефективності навчально-

виховного процесу 

 1.Засідання загальношкільного батьківського комітету. 

Гарбарець В.М., Трофімчук І.П. 

 
 

Зміцнення нуавчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

1.Контроль за дотриманням дезінфекційного режиму. 
Стецюк Н.Ф., Сороколіт Т.В. 

 

1.Підготовка заходів з підготовки закладу до Нового 2017-2018 

н.р.Стецюк Н.Ф. 

Робота з педагогічними Педагогічна рада № 1 1.Студія №2,4,5 



кадрами, атестація 
 
 

 

1.Про замовлення документів про базову загальну середню 

освіту випускникам 9-х класів та про повну загальну середню 

освіту випускникам ІІ-х курсів ліцею в 2017-2018 н.р. 

Коновалова Г.А. 

2. Розвиток креативного потенціалу учасників навчально-

виховного процесу через використання сучасних 

інноваційних технологій як важливий мотиваційний 

чинник якісної освіти.                                      Заступники 

3.Вивчення стресостійкості, СПК колективу. 

Дацюк Л.В. 

Засідання №2 творчих модулів вчителів початкової школи, 

вчителів-предметників, керівників гуртків, класних керівників, 

кураторів 

Мосійчук С.І., 

Колісецький В.І., Івасюк Н.Г., Гончаренко М.М. 

Пинда Н.М., Коновалова Г.А. 

 
 

Охорона здоров’я і життя 

дітей, вчителів, вихованців 

та технічних працівників. 

Заходи техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

  

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

1.Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з фізики» 

                                                                                                                                   Коновалова Г.А. 

2.Наказ «Про роботу класних керівників 7-9 класів щодо виконання планів виховної роботи з учнями за І семестр 2017-

2018 н.р.»                                                                                                                                                               Івасюк Н.Г. 

3.Наказ «Про роботу з профілактики збереження життя, здоров‘я і працездатності працівників НВК №1»   
Коновалова Г.А. 

4.Наказ «Про хід виконання наказу №___ від __________р. «Про заходи щодо проведення новорічних та різдвяних свят і 

організацію дозвілля дітей під час зимових канікул»                                                                                                   Івасюк Н.Г. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29/01 – 03/02 05/02 – 10/02 

Реалізація прав 

особистості на освіту 

1.Оглядовий контроль за роботою   дитячо-юнацького 

об‘єднання ―Юнісфера‖ 

                                             .Івасюк Н.Г., Тимощук О. О. 

2.Організаційні заходи щодо набору учнів до 1-го кл. 

Пинда Н.М. 
 

1.Оглядовий контроль за чергуванням учнів та вчителів. 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С. 

2.Оглядовий контроль за реалізацією варіативної складової 

навчального плану та індивідуальною роботою із здібними 

та обдарованими учнями. 

Пинда Н.М., Дацко Л.Я.,Коновалова Г.А., Івасюк Н.Г. 

Заходи по підвищенню 

якості освітнього процесу 

1.Вивчення рівня пізнавальних можливостей учнів 3-х 

класів. 

Дацюк Л.В. 

 

Заходи по підвищенню 

якості виховного процесу 
 
 
 
 
 
 
 

1.Засідання ліцейного парламенту. 

1.1. Про розподіл обов‘язків  та організацію заходів у 

лютому. 

1.2. Про підготовку до Дня визволення Шепетівки. 

1.3. Про підготовку до Дня св.Валентина «Love is …». 

1.4.Про підготовку та проведення заходів щодо 

вшанування подвигу учасників Революції гідності й 

увічнення пам‘яті Героїв Небесної Сотні. 

Сорока О.С. 

2.  Діагностично- профілактична гра для учнів 1 класів 

―Веселка моєї школи‖                                   Тимощук О.О. 
 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та 

держави 

1.День визволення Шепетівки: 

- година спілкування  за напрямком «Ціннісне ставлення  

до суспільства й держави» для 5-9 кл. І-ІІ к.; 

- екскурсії в музеї міста; 

-тематична  експозиція; 

- зупинка №5 «Я - шепетівчанин» гри «Подорож країною 

сонячних промінців». Година спілкування (1-4 кл.) 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С.,Обжирко Т.В., Фурман Л.Г. 

класні керівники, куратори 

2. Лекторій з елементами ігрової терапії для учнів 7 

класів ―Я- єдиний і неповторний‖                 Тимощук О.О. 

3. Книжкова виставка до Дня звільнення міста Шепетівки від 

нацистських загарбників.             Мосійчук С.І., Гуринович Л.С. 

 

Спільна робота з сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

 1.Участь батьків у заходах, присвячених визволенню 

Шепетівки.                             Батьківські комітети класів 

2.Участь батьків у підготовці заходів до дня св. Валентина 

                                                  Батьківські комітети класів 

Зміцнення навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

 1.Проведення інвентаризації матеріальних цінностей. 

Дрейко А.В., інвентаризаційна комісія 

2.Здійснення контролю за дотриманням протипожежних 



заходів.Голова наглядової комісії, 

Стецюк Н.Ф.,  Кирилюк Л.В. 

Робота з педагогічними 

кадрами, атестація 

1.Нарада при директорові. 
1.1. Про хід виконання попередньої наради. 

Заступники директора 

1.2.Про підготовку до ДПА. 

Коновалова Г.А. 

1.3. Аналіз виконання річного плану в січні. 

Івасюк Н.Г. 

1.4. Про здійснення медико-педагогічного супроводу на уроках 

фізичної культури в 1-9 класах та на І-ІІ курсах ліцею. 

Заступники директора 

1. Студія №4 

1.1.Практичний модуль. Вивчення творчого потенціалу 

педагогів, що атестуються 

Гарбарець В.М., Дацюк Л.В., Дацко Л.Я. 

2.Студія №2 

2.1.Відкриті уроки «Маю честь запросити» в рамках 

тижня «Я атестуюсь» ( відповідно графіку).   Пинда Н.М. 

3.Студія №5 

3.1.Методичні об‘єднання класних керівників, кураторів 

Керівники м/о, Івасюк Н.Г. 

Охорона здоров’я і життя 

дітей, вчителів, 

вихованців та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і охорони 

праці. Оздоровлення 

учнів 

Години спілкування. Навчання з безпеки 

життєдіяльності: «Пожежна безпека при поводженні з 

горючими та легкозаймистими матеріалами та 

речовинами». 

Івасюк Н.Г., класні керівники, куратори. 

1.Єдиний день з охорони праці. 

1.1. Стан травматизму серед учнів та працівників школи. 

                                                 Івасюк Н.Г., Коновалова Г.А. 

1.2. Контроль за доглядом евакуаційних шляхів (акт). 

Коновалова Г.А., Стецюк Н.Ф. 

2. Навчання з ОП. 

2.1. Управління роботами з профілактики та ліквідації 

наслідків аварій. 

2.2. Безпека праці в установах освіти.Коновалова Г.А. 

Здійснення внутрішкільного 

контролю 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12/02 – 17/02 19/02 – 24/02 

Реалізація прав 

особистості на освіту 

1. Засідання профілактичної ради № 3. 

Івасюк Н.Г., Дацюк Л.В., Тимощук О.О. 

2.Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН України.    Дацко Л.Я. 

1.Рейд-перевірка дотримання учнями статутних вимог 

(шкільної форми)                                                   

                                   Сорока О.С., учнівське самоврядування 

Заходи по підвищенню 

якості освітнього процесу 
1. Моніторинг громадської думки «Стосунки в учнівському 

колективі»                                                            Тимощук О.О. 

 

Заходи по підвищенню 

якості виховного процесу 
 
 
 
 
 
 
 

1 .День св.Валентина( за окремим планом) 

          Сорока О.С., Сас І.В. 

2. Соціально-психологічний захід для учнів 11 курсів ―Про 

дружбу. симпатію, закоханість, кохання і …культуру 

поведінки закоханих‖.                                     Тимощук О.О. 

3.Тематичний вечір до Дня св.Валентина. Дискотека для 

учнів 8-9 кл., І—ІІ курсів. 

                              Івасюк Н.Г., Сорока О.С., Тимощук О.О. 

        класні керівники, куратори,  учнівське самоврядування 

4.Засідання школи учнівського активу «Лідер» (учні 5 кл) 

Сорока О.С. 

5.Заходи з нагоди вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

Сорока О.С.,Болюх О.Л. 

класні керівники, куратори 

 

1.Відкрите засідання клубу «Інтелект». Інтелектуальна гра 

«Найрозумніший» для учнів 9 кл.                Сорока О.С. 

2. Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови «Краса і 

сила слова»                                  Мосійчук С.І., Гуринович Л.С. 

3. Змагання з волейболу учні 9 кл., І-ІІ курсів 

Паламар О.Є., Токмина О.А,, кл.кер. 

4. Заняття з елементами ігрової терапії для учнів 6 класів 

―Небезпечні ігри. Безпека в інтернеті‖.           Тимощук О.О. 

5.День рідної мови (за окремим планом).   Гуменна Л.С. 

6. Експрес інформація до Дня Героїв Небесної Сотні 

«Увійшли у безсмертя»         Мосійчук С.І., Гуринович Л.В. 

Спільна робота з сім’єю і 

громадськістю по підвищенню 

ефективності навчально-

виховного процесу 

  

Зміцнення навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

1.Контроль за дотриманням температурного режиму в 

закладі. 

Стецюк Н.Ф.,  Сороколіт Т.В. 

1.Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт в 

закладі.                                                          Стецюк Н.Ф. 
 

Робота з педагогічними 

кадрами, атестація 

1.Діагностика педагогів, що атестуються. 

Дацюк Л.В. 

 

1. Педрада № 2. 

1. Про затвердження предметів за вибором для проходження 

ДПА учнями 9-х класів та ІІ курсів.   

                                                                            Коновалова Г.А. 



2. Шляхи формування ключових компетенцій Нової 

української школи на основі партнерства між учителями, 

учнем і батьками. 

Гарбарець В.М. 

3. Про хід виконання ухвали педагогічної ради від 

22.03.2017 р. протокол 2 «Шола і сім‘я: шляхи 

ефективної партнерської взаємодії» 

Івасюк Н.Г. 

Охорона здоров’я і життя дітей, 

вчителів, вихованців та 

технічних працівників. Заходи 

техніки безпеки і охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

  

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

1.Наказ « Про роботу окремих класних керівників, кураторів щодо підвищення рівня навчальної, творчої та громадської діяльності 

учнів за результатами конкурсу ―Кращий учнівський колектив.»                                                                                                Івасюк Н.Г. 

2.Наказ «Про роботу класних керівників 8-9 класів щодо формування в учнів відповідального ставлення до статутних вимог» 

Івасюк Н.Г. 

3.Наказ «Про організацію прийому дітей 6-річного віку до 1-го класу».                                                                   Пинда Н.М. 

4. Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів ІІ курсів з економіки».                          Коновалова Г.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26/02 – 03/03 05/03 – 10/03 

Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1.Оглядовий контроль за роботою кл. керівників, кураторів з 

учнями соціально незахищених категорій. 

Івасюк Н.Г., Тимощук О.О. 

1.Організаційні заходи щодо проведення державної підсумкової 

атестації.                            

Коновалова Г.А 

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 
 

 
 

1.Діагностика інтересів учнів в 7, 9 кл .з метою формування 

допрофільного та профільного навчання (―Карта інтересів‖, ―ДДО‖) 

Дацюк Л.В., Тимощук О.О 

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 
 
 
 
 
 
 
 

1.Відзначення Дня Весни 

(Міжнародного жіночого дня) (за окремим планом) 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С., Сас І.В.  класні керівники, куратори. 

2.Засідання ліцейного парламенту. 

2.1. Про підсумки рейду перевірки дотримання статутних вимог у 

лютому. 

2.2.Про організацію святкового концерту до Міжнародного 

жіночого дня. 

2.4. Про підготовку до проведення Дня учнівського 

самоврядування.                                                                   Сорока О.С. 

3.Дні географії та економіки.Лешкевич А.П., Горбань Н.К. 

4. Профорієнтаційний лекторій з елементами SWOT-аналізу для 

учнів 9 кл. «Хочу-можу-треба або як спланувати своє майбутнє‖     
                                                                                 Тимощук О.О. 

1.Лекторій для учнів 9-х класів «Стратегія професійного вибору»         

                                                                                                 Дацюк Л.В. 

Ціннісне ставлення до мистецтва 
2.Шевченківські дні 

- музичні перерви «Співоча поезія Т.Шевченка»; 

- виставка виробів декоративного та образотворчого мистецтва за 

творчістю Т.Шевченка; 

- конкурс читців. 

                                                    Гуменна Л.С., педагоги 

- Книжкова виставка «Шевченко – це Україна. Україна – це Шевченко»   

                                                                     Мосійчук С.І., Гуринович Л.С. 

3. Соціально-психологічне заняття ―Малюємо кола‖ для учнів 2 

класу.                                                                                 Тимощук О.О. 

 

Спільна робота з 

сім'єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

 1.Участь батьків у заходах, присвячених Шевченківським дням. 

2.Участь батьків у заходах до міжнародного  жіночого дня. 

 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

 1.Аналіз використання кошторисних призначень. 

Дрейко А.В. 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, атестація 

1.Підготовка характеристик на педагогів, що атестуються. 

Атестаційна комісія 

 

1. Ознайомлення вчителів, що атестуються, з характеристиками та 

атестаційними листами 

                                                                .Атестаційна комісія. 



 
 
 

2.Нарада при директорові: 

2.1. Аналіз виконання річного плану в лютому. 

2.2.Про профорієнтаційну роботу в закладі. 

Коновалова Г.А., Дацюк Л.В. 
 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, вихованців 

та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

 1.Єдиний день з ОП. 

1.1. Перевірка водопостачання та освітлення в класних, загальних 

та туалетних  приміщеннях.         Стецюк Н.Ф., Коновалова Г.А. 

1.2.Навчання з ОП 

Перевірка знань з ОП.Коновалова Г.А., комісія з ОП 

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

1.Наказ  ХВН 3 17 від 31.01.2017   ―Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 6-9 класів та І-ІІ курсів ліцею з біології‖         

                                                                                                                                                                                                                    Коновалова Г.А.    

2.Наказ «Пр стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з російської мови».                                                               Дацко Л.Я. 

3. Наказ ―Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-4 класів з математики‖                                                      Пинда Н.М. 

 
 



 

 12/03 – 17/03 19/03 – 24/03 

Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1.Рейд-перевірка дотримання учнями статутних вимог (шкільна 

форма). 

Сорока О.С., учнівське самоврядування 

1.Оглядовий контроль за веденням ділової документації (журнали, 

щоденники) 

Коновалова Г.А., Пинда Н.М., Івасюк Н.Г., Дацко Л.Я. 

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 

1.Діагностика рівня вихованості. 

Тимощук О.О 

 

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 
 
 
 

 

1.Засідання школи учнівського активу «Лідер» (5 кл). 

Сорока О.С. 

2.Змагання з міні-футболу (2-4 кл)                      Класні керівники 

3.Заходи до дня боротьби з туберкульозом (24 березня) 

3.1.Випуск санітарного бюлетеня «Профілактика туберкульозу» 

Сороколіт Т.В. 

1.Тиждень книги (за окремим графіком). 

Мосійчук С.І., Гуринович Л.В. 

2.Настільний теніс (5-6 кл.) 

Паламар О.Є., Токмина О.А., кл.кер. 

3. Соціально-фінансова гра для учнів 1 кр. ―Гаманець 

майбутнього ‖  Тимощук О.О. 

Спільна робота з сім'єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

Офлайн консультація батьків “Правові засади відповідальності 

батьків у процесі виховання дітей”                                  Тимощук 

О.О. 

 

1.Засідання батьківського комітету та ради НВК. 

Гарбарець В.М., Трофімчук І.П., Биков В.П. 

 
2.Батьківські збори (тематичні): 
1. Лекторій для батьків ІІ курсів «Психологічна підтримка батьків 

під час підготовки учнів до ЗНО».                  Дацюк Л.В. 

2.Лекторій « Дефіцит батьківської уваги та підліткові труднощі» (8 

кл.) 

Тимощук О.О. 
 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази, 

фінансова 

діяльність 

1.Придбання насіння городніх культур  для висадки на навчально- 

дослідній ділянці.   

Білецька Н.С., Стецюк Н.Ф. 

2.Придбання будівельних матеріалів для ремонту приміщення закладу. 

Стецюк Н.Ф. 

1.Висів насіння квітів під розсаду. 

Стецюк Н.Ф., Білецька Н.С. 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, атестація 
 
 

Студія №5 

1.Загальношкільний психолого-педагогічний семінар на тему: 

«Емоційний інтелект як детермінанта успішної педагогічної 

діяльності» 

Заняття 2. ―Розвиток емоційного інтелекту як важливої складової 

особистості успішного педагога‖                                              

1.Атестація педагогів. Підсумкове засідання атестаційної комісії. 

Гарбарець В.М., члени атестаційної комісії 

 



                                                                        Дацюк Л.В., Тимощук О.О. 

2.Атестаційний консиліум.Гарбарець В.М., атестаційна комісія. 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, 

вихованців та 

технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

 Тиждень ТБ 
1.Години спілкування. Навчання з безпеки життєдіяльності  

«Правила безпеки під час весняних канікул. Правила поведінки при 

зустрічі з свійськими та дикими тваринами. Безпека в побуті» 

                                            Івасюк Н.Г., класні керівники,   куратори. 

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 
 

1. Наказ «Про підсумки перевірки знань з питань ОП»                                                                                                  Коновалова Г.А. 

2. Наказ ―Про хід виконання наказу № 216 від 05.09.2017 ―Про організацію роботи педагогічного колективу по профілактиці 

правопорушень на 2017-2018 н.р.‖                                                                                                                                    Івасюк Н.Г. 

3.Наказ ― Про ведення щоденників учнями 5-7 класів‖                                                                                                  Івасюк Н.Г. 

4.Наказ ― Про роботу класних керівників 6-7 класів по соціальному захисту учнів.‖                                         Івасюк Н.Г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26/03 – 31/03 

Реалізація прав 

особистості на освіту 
 

Заходи по підвищенню 

якості освітнього 

процесу 

1.Робота за планом на період весняних канікул. 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С. 

Заходи по підвищенню 

якості виховного 

процесу 

1.Підготовка до місячника родини 

1.Засідання ліцейного парламенту 

   1.1. Про розподіл обов‘язківта організацію КТС  День здоров‘я та КТС День творчості. 

1.2. Про підготовку до тематичного вечора.                                                                                      

2.День учнівського самоврядування.                                                                                                     Сорока О.С.                                                                                    

Спільна робота з сім'єю і 

громадськістю по 

підвищенню ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

 

Зміцнення навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

 

Робота з педагогічними 

кадрами, атестація 
 

 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, вчителів, 

вихованців та 

технічних працівників. 

Заходи техніки безпеки 

і охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

1.Початок оздоровчої кампанії «Літо – 2018» 

1.1. Вивчення бажань учнів щодо відпочинку та пропозицій туристичних агентств. 

1.2. Оформлення інформаційного стенду «Літо-2018» 

                                                                                                  Сорока О.С. 

Здійснення  

внутрішкільного 

контролю 

1.ХВН  ―Про хід виконання наказу від 31.03.2017 №53 ―Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 4 класів з трудового навчання‖.          

Пинда Н.М.                               

2.Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів І-ІІ курсів з історії України.                                                                          Дацко Л.Я. 

3. Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з основ здоров‘я».                                                       Коновалова Г.А. 

4.ХВН  ―Про хід виконання наказу від 31.03.2017 №52 ―Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 3- 4 класів з української мови.       

Пинда Н.М.                                      

 
 

 02/04 – 07/04 09/04 – 14/04 



Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1.Оглядовий контроль за чергуванням учнів та вчителів по 

навчальному закладу.Івасюк Н.Г. 

1.Підготовка матеріалів до державної підсумкової атестації. 

Коновалова Г.А., Пинда Н.М. 

 

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 
 

 

 1. Вивчення РРР (4, 9 кл.). 

Дацюк Л.В. 

2. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів. 

Пинда Н.М., Коновалова Г.А.,Дацко Л.Я. 

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 
 

 

 

 

 

 

 

1.Місячник родини. День здоров’я: 
-настільний теніс (9кл., І-ІІ курси); 

-спортивно- ігрові заходи для збірних команд батьків, 

педагогів та  учнів ; 

- спортивні змагання «Мама, тато, Я» (3 кл.); 

- робота волонтерів; 

- робота фітобару; 

- флеш-моб; 

-мотиватори здоров‘я 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С., Сас І.В., Паламар О.Є., 

Токмина О.А., Тимощук О.О, Дацюк Л.В., класні 

керівники, куратори 

2.Дні науки на біолого-хімічному профілі. 

Білецька Н.С., вч. хімії та біології 

1.Соціально-психологічний тренінг ― Не хвилюйтесь - у вас екзамен‖ , 

учні ІІ курсів. 

Тимощук О.О. 

2.Прем‘єра нових книг ―Читацькі симпатії‖ 

 Мосійчук С.І. (учні 7 класів) 

Спільна робота з 

сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

 Участь батьків у заходах до місячника родини. 

 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази, 

фінансова 

діяльність 

1.Місячник трудових дій по благоустрою території закладу 

Стецюк Н.Ф. 
1 .Копання клумб. 

2.Висів насіння квітів в грунт для розсади. 

Стецюк Н.Ф. 

Робота з 

педагогічними 

Студія №1, 2, 3, 4, 5 

1.Підсумкове засідання м/о захист самоосвітніх програм. 
Нарада при директорові 

1.1.Про хід виконання пропозицій попередньої наради. 



кадрами, атестація 
 

 

 

 

 

2.Участь у педагогічному інтернет-форумі з метою оцінки 

діяльності науково-методичного технопарку та 

визначення основних напрямків роботи в 2016-2017н.р. 

Голова м/о, Пинда Н.М.,Дацко Л.Я., 

 Коновалова Г.А.,Івасюк Н.Г. 

1.2.Аналіз виконання навчальних планів та успішності учнів, які 

навчаються індивідуально. 

Пинда Н.М., Дацко Л.Я. 

1.3. Про організацію оздоровлення учнів влітку 2018р. 

Івасюк Н.Г. 

1.4.Аналіз виконання річного плану в березні. 

Коновалова Г.А. 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, 

вихованців та 

технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

1. Єдиний день з ОП 

1.1.Складання акту перевірки на надійність спортивного 

обладнання.     

Коновалова Г.А., Кирилюк Л.В. 

1.2. Підготовка до проведення Всесвітнього дня охорони 

праці. 

Коновалова Г.А.,  Кирилюк Л.В. 

1.3. Цільові інструктажі з охорони праці про безпеку під час 

ремонтних робіт з працівниками школи.  

Стецюк Н.Ф. 

1.Години спілкування. Навчання з безпеки життєдіяльності 

«Правила поведінки при користуванні предметами побутової хімії, 

піротехнічними засобами, при виявленні розливу ртуті». 

Івасюк Н.Г.,  класні керівники 1-9 класів, 

куратори І-ІІ курсів 
 

 

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16/04 – 21/04 23/04 – 28/04 



Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1.Засідання профілактичної ради №4 спільно з службою у справах 

дітей (підсумкове).                          Івасюк Н.Г., Тимощук О.О. 

2.Рейд-перевірка дотримання учнями статутних вимог  

                                                                                  Сорока О.С. 

3.Оглядовий контроль за станом харчування і роботи їдальні. 

                                                                            Пинда Н.М. 

1.Підготовка і проведення Дня Цивільного захисту. 

Гарбарець В.М., Коновалова Г.А., Болюх О.Л. 

 

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 
 

1.Погодження складу комісії та розкладу ДПА у  9-х та 4-х 

класах. 

Коновалова Г.А., Пинда Н.М. 

 

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 
 
 
 
 
 
 
 

1.Тиждень соціально-психологічної служби.(за окремим планом).                                                 

                                                                   Дацюк Л.В., Тимощук О.О. 

1.2 Розвивально-адаптаційний квест для учнів 4 класів 

―Збираємося в подорож ‖.                                        Тимощук О.О. 

2.Тематичний вечір. Дискотека                                                                                                                 

                                            Сорока О.С., Івасюк Н.Г., Тимощук О.О. 

3.Заходи до Міжнародного дня пам‘яті жертв радіаційних аварій і 

катастроф: 

- години спілкування для учнів 5-9 кл., І-ІІ курсів. 

- зупинка №7 гри «Подорож країною сонячних промінців» «Я – 

житель Землі»                                  Класні керівники, куратори 

4.Бесіда, інструктивні заняття та доведення заходів безпеки на 

НПЗ та при виконанні стрільб з АК з учнями ІІ-х курсів. 

Болюх О.Л. 

5.Проведення навчально-польових зборів з учнями ІІ-х курсів. 

Болюх О.Л., Сороколіт Т.В. 

6.Проведення змагань «Юні козаки Поділля».           Болюх О.Л. 

Ціннісне ставлення до мистецтва 

КТС  

1.День творчості, кольорова феєрія, День учнівського самоврядування (за 

окремим планом)                    

 Івасюк Н.Г., Сорока О.С., Сас І.В.,  кл.керівники, куратори Івасюк Н.Г., 

Сорока О.С.,Сас І.В., класні керівники, куратори. 

2.День футболу в Україні (5-6 кл, 7-8 кл., 9 кл., І-ІІ курси.) 

Паламар О.Є., Токмина О.А., кл.кер. 

3. Лекторій з елементами тренінгу ―Потреби чи забаганки?‖ для учнів 3 

класів.                                                                                       Тимощук О.О. 

4. Викладака літератури до Міжнародного дня дитячої книги.                                                   

                                                                         Мосійчук С.І., Гуринович Л.С. 

5.Виставка – фотоілюстрація до дня Чорнобильської трагедії» 

                                                                           Мосійчук С.І., Гуринович Л.С. 

 

Спільна робота з 

сім'єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

 

 

 

 

1.Засідання батьківського комітету та ради НВК. 

Гарбарець В.М., Трофімчук І.П., Биков В.П. 

2.Участь батьків в КТС «День творчості»                    Трофімчук І.П., б/к 

 

 

Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази, 

фінансова 

діяльність 

1.Підготовка навчальної ділянки під посадку. 

                                        Білецька Н.С., Дитина Р.І. Стецюк Н.Ф. 

1. Планування ремонтних робіт по благоустрою підвального приміщення. 

Стецюк Н.Ф. 

 



Робота з 

педагогічними 

кадрами, атестація 
 
 
 

1.Студія №1 
1.Інструктивно-методична нарада :‖Юридичний всеобуч‖ 

Губкевич Т.С.,  Дацко Л.Я. 

2.Студія №5 
Загальношкільний соціально-педагогічний семінар на тему:  ― 

Основні аспекти педагогічної психосоціальної підтримки дітей 

в кризовій ситуації.‖ 

Заняття №2 “ Стратегії та шляхи педагогічної психосоціальної 

підтримки дітей в кризовій ситуації‖ 

Тимощук О.О. 

 

Педрада №3 
1. Про погодження завдань для проведення ДПА у 2017-2018 н.р. 

Пинда Н.М., Коновалова Г.А. 

 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, вчителів, 

вихованців та 

технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

  

Здійснення  

внутрішкільного 

контролю 
 

1.Наказ «Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту в НВК №1»                                                          Коновалова Г.А                                                                                                                                                     

2.Наказ «Про підсумки проведення Дня цивільного захисту в НВК №1»                                                                Коновалова Г.А. 

3.Наказ ― Про організацію відпочинку та дозвілля учнів влітку 2018 року.‖                                                          Івасюк Н.Г. 

4.Наказ ― Про хід виконання наказу № 210 від 01.09.2017р.«Про заходи щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

на 2017-2018 н.р.                                                                                                                                             Івасюк Н.Г. 

5. Наказ «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з іноземної мови (англійської)»         

   Гарбарець В.М. 
4.ХВН  «Про хід виконання наказу   № 100 від 16.05.2017  ―Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів  І-ІІ курсів з англійської мови 

(профільний рівень)».                                                                                                                                                                                                        Гарбарець В.М.                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30/04 – 05/05 07/05 – 12/05 



Реалізація прав 

особистості на освіту 

1.Здійснення організаційних заходів щодо проведення 

конкурсного відбору учнів на навчання на І курс ліцею. 

Коновалова Г.А. 

 

Заходи по підвищенню 

якості освітнього 

процесу 

 

  

Заходи по підвищенню 

якості виховного 

процесу 

 

 

1.Тренінгові заняття для учнів ІІ-х курсів «ЗНО! Будьмо 

готові». 

Дацюк Л.В. 

2. Рольова гра з елементами профдіагностики для учнів 8 

класів ―Хто є хто?‖ 

Тимощук О.О. 

1.Проведення ДПА в 4-х класах початкової школи 

Пинда Н.М. 

2.Загальношкільні учнівські збори. 

Сорока О.С. 

Спільна робота з сім'єю 

і громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

1.Засідання парламенту ліцею. 

1.1. Про підсумки роботи учнівського самоврядування у 

2017-2018 н.р. 

1.2. Про підготовку та проведення заходів до Дня Перемоги, 

Дня матері та Дня сім‘ї. 

1.3. Про підготовку до загальношкільних учнівських зборів. 

1.4. Про розподіл обов‘язків  та організацію свята Останнього 

дзвоника. 

                                                                    Сорока О.С. 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та 

держави 
1.Заходи до Дня Перемоги: 

 Сорока О.С., Сас І.В., класні керівники, куратори 

2.Заходи до Дня матері, Дня сім‘ї. 

Сорока О.С., Сас І.В., класні керівники, куратори 

3.Заходи до Дня слов‘янської писемності. 

Мосійчук С.І., Гуменна Л.С. 

4.Книжкова виставка «Ніхто не забутий. Ніщо не забуто!»          

    Мосійчук С.І., Гуринович Л.С. 

 

Зміцнення навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

 1. Висадка  квітів. 

Стецюк Н.Ф. 

Робота з педагогічними 

кадрами, атестація 

 

 

1.Нарада при директорові: 

1.1.Аналіз виконання річного плану в квітні.Пинда Н.М. 

1.2.Про здійснення медико-педагогічного супроводу на уроках 

фізичної культури в ІІ семестрі.    

Заступники 

1.3.Про підсумки науково-методичної роботи.  

Заступники 

Педрада № 5 

1. Про хід виконання ухвали педради №9 від 30.08. 

2017 року «Про підсумки діяльності педагогічного 

колективу в 2016-2017 н.р. та завдання по підвищення 

якості освітніх послуг в 2017-2018 н.р.». 

Гарбарець В.М. 

 



Педагогічна рада №4 
1. Про звільнення учнів 9 класів основної школи від ДПА    

    Коновалова Г.А. 

2. Про хід виконання ухвали педагогічної ради від 

26.11.2013 р. протокол № 9 «Про комплексну цільову 

програму сімейного виховання «Щаслива родина» на 

2013-2021 рр.». 

Івасюк Н.Г. 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, вчителів, 

вихованців та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і 

охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

1. Єдиний день з ОП. 

1.1. Перевірка класних журналів з питань інструктажів.        

Коновалова Г.А. 

1.2. Аналіз проведення заходів з охорони праці впродовж 

навчального року. 

Коновалова Г.А. 

1.3. Звіт комісії соціального страхування з доповіддю про 

причини захворювань  у поточному навчальному році; аналіз 

кількості травм виробничого та невиробничого характеру, 

накреслити шляхи їх недопущення в майбутньому. 

Макарук С. 

1.Години спілкування. Навчання з безпеки 

життєдіяльності «Безпека праці під час ручної праці в 

групі, на земельній ділянці, правила користування 

сільськогосподарським знаряддям». 

Івасюк Н.Г., класні керівники 1-9 класів,куратори І-ІІ 

курсів 

2 

А. 

Здійснення  

внутрішкільного 

контролю 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14/05 – 19/05 21/05 – 26/05 



Реалізація прав 

особистості на 

освіту 

1.Державна підсумкова атестація учнів ІІ-х курсів ліцею 

                                         Гарбарець В.М., Коновалова Г.А. 

1.Засідання №1 приймальної комісії по відбору учнів на І курс 

ліцею.                                                                  Коновалова Г.А. 

2.Прийом підручників.                    Мосійчук С.І., Гурінович Л.В. 

Заходи по 

підвищенню якості 

освітнього процесу 

 

 

 

Заходи по 

підвищенню якості 

виховного процесу 
 

 

 

1.Класні учнівські збори (підсумкові) 

-виставлення рейтингу учнів; 

-звіт учнів про виконання доручень. 

Сорока О.С.,класні керівники, куратори 

2. Тренінгове заняття для учнів 5 класів ―Мої емоції та почуття інших‖                                                                 

Тимощук О.О. 

1.Свято Останнього дзвоника. 

Івасюк Н.Г., Сорока О.С. 

Спільна робота з 

сім'єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

  

Зміцнення 

навчально-

матеріальної бази, 

фінансова 

діяльність 

1.Упорядкування прилеглої території закладу. 

Стецюк Н.Ф. 

1.Підготовка до останнього дзвоника. 

Стецюк Н.Ф. 

2.Облаштування кімнат для таборів. 

Стецюк Н.Ф. 

Робота з 

педагогічними 

кадрами, атестація 
 

 

 

Студія №5 
1.Педагогічний діалог на базі реабілітаційного центру з питань 

інклюзивної освіти: методи, прийоми роботи з дітьми з особливими 

потребами (обмін думками). 

Дацюк Л.В.,Тимощук О.О 

Студія №2,3,4,5 
1.Підсумкове засідання творчих модулів вчителів початкових 

класів, вчителів-предметників, керівників гуртків, класних 

керівників, кураторів. 

Мосійчук Ю.М., Пинда Н.М., 

Колісецький В.І., Коновалова Г.А., 

Строюк М.Б., Дацко Л.Я., 

Івасюк Н.Г., Гончаренко М.М. 

Охорона здоров’я і 

життя дітей, 

вчителів, 

вихованців та 

технічних 

Тиждень ТБ 
Години спілкування . Навчання з безпеки життєдіяльності«Правила 

поведінки під час літніх канікул. Безпека під час перебування біля 

водоймищ. Безпека під час грози, повені та інших стихійних явищ». 

Івасюк Н.Г., класні керівники 1-9 класів,куратори І-ІІ курсів 

Години спілкування. Навчання з безпеки життєдіяльності 

«Правила поведінки під час проведення урочистих заходів з 

нагоди закінчення навчального року» 

Івасюк Н.Г., класні керівники 1-9 класів,куратори І-ІІ курсів 

 



працівників. 

Заходи техніки 

безпеки і охорони 

праці. 

Оздоровлення 

учнів 

 

 

 

Здійснення  

внутрішкільного 

контролю 
 

1. Наказ «Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів в 2017-2018 н.р.  

Пинда Н.М., Дацко Л.Я.,Коновалова Г.А. 

2.Наказ «Про хід виконання наказу № 64 від 07.04.2015р. «Про затвердження плану комплексних заходів щодо вдосконалення 

туристсько-краєзнавчої роботи та виховання учнівської молоді на 2015-2020 роки»                                                                              

Івасюк Н.Г. 

3. Наказ «Про результативність роботи ДЮО ―Юнісфера‖ у 2017-2018н.р.»                                                                                   Івасюк Н.Г. 

4.Наказ «Про випуск учнів ІІ-х курсів ліцею та видачу атестатів про закінчення загальної середньої освіти, нагородження Золотою, 

Срібною медалями»                                                                                                                                                                      Коновалова Г.А. 

5. Наказ «Про хід виконання наказу № _____ від _________ ―Про роботу окремих класних керівників, кураторів щодо підвищення рівня 

навчальної, творчої  та громадської діяльності учнів за результатами конкурсу «Кращий учнівський колектив»                       Івасюк Н.Г. 

6. Наказ «Про чергування учнів 8-9 класів,І-ІІ курсів та педагогів по навчальному закладу»                                                Івасюк Н.Г. 

7. Наказ  «Про хід виконання наказу № ___ від________2017р. «Про роботу класних керівників 6-7 кл класів по соціальному захисту 

учнів»                                                                                                                                                                                                Івасюк Н.Г. 

8.Наказ «Про звільнення від ДПА учнів 9-х класівта ІІ курсів ліцею»  (у разі потреби)                                                         Коновалова Г.А. 

9.Наказ «Про організацію роботи пришкільних таборів влітку 2018 року.»                                                                               Івасюк Н.Г. 

10. Наказ «Про підсумки моніторингу виконання навчальних програм за ІІ семестр 2017-2018н.р.» 

Пинда Н.М., Дацко Л.Я.,Коновалова Г.А. 

11.ХВН ― Про хід виконання наказу від 26.05.2017 № 112 ―Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 1-2 класів з 

предмета ―Основи здоров‘я‖                                                                                                                                                                Пинда Н.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28/05 – 02/06 04/06 – 09/06 



Реалізація прав особистості 

на освіту 

1.Оглядовий контроль за веденням особових справ, класних 

журналів, табелів.                Пинда Н.М., Дацко Л.Я.,Коновалова Г.А. 
2.Проведення навчальної практики та навчальних екскурсій учнів І-

х курсів ліцею.                                                            Коновалова Г.А. 

1.Контроль за роботою пришкільних таборів відпочинку. 
Івасюк Н.Г., Сороколіт Т.В. 

2.Урочисті збори, присвячені врученню свідоцтв про закінчення базової 

загальної середньої освіти та нагородження Похвальними грамотами. 
Коновалова Г.А. 

Заходи по підвищенню 

якості освітнього процесу 

1.Проведення ЗНО (за графіком) 
2.Проведення ДПА в 9-х класах основної школи.Коновалова Г.А 

1.Планування військово-патріотичних заходів на новий навчальний рік.      Болюх О.Л. 

Заходи по підвищенню 

якості виховного процесу 

1.Робота пришкільних таборів відпочинку для учнів 1-8кл. 
Івасюк Н.Г., начальники таборів 

Зміцнення навчально-

матеріальної бази, фінансова 

діяльність 

1.Здійснення ремонтних робіт приміщення навчального закладу. 
2. Виконання заходів по посиленню пожежної безпеки закладу в осінньо-зимовий період 2016-2017 н.р. 

Гарбарець В.М.,Стецюк Н.Ф. 

Спільна робота з сім’єю і 

громадськістю по підвищенню 

ефективності навчально-виховного 

процесу 

 1.Збори з батьками майбутніх першокласників. 
Пинда Н.М. 

Робота з педагогічними 

кадрами, атестація 
 

 

 

1.Педагогічна рада № 6 
1.1.Про перевід учнів 1-3кл. до наступних класів та про 

нагородження Похвальним листом «За високі досягнення в 

навчанні». 
1.2.Про перевід учнів 4кл. до основної школи та про нагородження 

Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні»Пинда Н.М. 
2.Нарада при директорові: 
2.1. Аналіз виконання річного плану в травні Коновалова Г.А. 
2.2.Про роботу з підготовки закладу до нового навчального року.     

Стецюк Н.Ф. 

Спільне засідання педради та ради НВК №1 
1.Про випуск учнів 9кл. з основної школи та видачу свідоцтв про 

закінчення базової загальної середньої освіти та нагородження 

Похвальною грамотою"За високі досягнення у вивченні окремих 

предметів". 

Гарбарець В.М., Биков В.П. 

Охорона здоров’я і життя дітей, 

вчителів, вихованців та 

технічних працівників. Заходи 

техніки безпеки і охорони праці. 

Оздоровлення учнів 

 1.Єдиний день з ОП. 
Контроль за проведенням та реєстрацією інструктажів з ТБ з 

дітьмипрацівниками шкільних оздоровчих таборів. 

Коновалова Г.А.,Івасюк Н.Г. 

Здійснення внутрішкільного 

контролю 

 

 

 

 

 11/06 – 16/06 18/06 – 23/06 



Реалізація прав 

особистості на освіту 
  

Заходи по підвищенню 

якості освітнього процесу 
1.Проведення ЗНО (за графіком) 

 

 

Заходи по підвищенню 

якості виховного процесу 
  

Зміцнення навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

1.Здійснення ремонтних робіт приміщення навчального закладу. 

2. Виконання заходів по посиленню пожежної безпеки закладу в осінньо-зимовий період 2016-2017 н.р.               Стецюк Н.Ф. 

Спільна робота з сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню 

ефективності навчально-

виховного процесу 

  

Робота з педагогічними 

кадрами, атестація 
 
 

Педагогічна рада № 7 
1.Про перевід учнів 5-8кл. та І курсів до наступних класів та про 

нагородження Похвальним листом «За високі досягнення в 

навчанні».Коновалова Г.А. 

2.Про проект робочих навчальних планів для учнів 1-9 класів та І-

ІІ курсів ліцею НВК на 2017-2018н.р. 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи 

Спільне засідання педради та ради НВК № 1 
1.Про випуск учнів ІІ курсів ліцею, видачу атестатів про повну 

загальну середню освіту, нагородження Золотою медаллю «За 

високі досягнення у навчанні», Срібною медаллю «За 

досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За 

особливі досягнення у вивченні окремих предметів». 

Гарбарець В.М., Биков В.П. 

Охорона здоров’я і життя 

дітей, вчителів, 

вихованців та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і охорони 

праці. Оздоровлення 

учнів 

  

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

1.Наказ ―Про перевід учнів 5-8кл. та І курсів до наступних класів ―         Пинда Н.М., Дацко Л.Я., Коновалова Г.А. 

2.Наказ ―Про випуск учнів 9кл. з основної школи та видачу свідоцтв про закінчення базової загальної середньої освіти та нагородження 

Похвальною грамотою"За високі досягнення у вивченні окремих предметів".     Коновалова Г.А. 

 
 

 25/06 – 30/06 02/07 – 07/07 09/07 – 14/07 16/07 – 21/07 



Реалізація прав 

особистості на освіту 
1.Продовження набору учнів для навчання в 1-му класі та на І курсі ліцею 

  

Заходи по підвищенню 

якості освітнього процесу 
    

Заходи по підвищенню 

якості виховного процесу 
    

Зміцнення навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

Виконання ремонтних робіт приміщення закладу. 

Стецюк Н.Ф. 

Спільна робота з сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

    

Робота з педагогічними 

кадрами, атестація 
 
 
 

1.Перебування педагогів у відпустці (за графіком) 

Охорона здоров’я і життя 

дітей, вчителів, 

вихованців та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і охорони 

праці. Оздоровлення 

учнів 

1.Здійснення заходів по оздоровленню учнів та педагогів. 

Івасюк Н.Г., Кирилюк Л.В 

Здійснення 

внутрішкільного 

контролю 

 

 
 
 

 23/07 – 28/07 30/07 – 04/08  



 

Реалізація прав 

особистості на освіту 
1.Продовження набору учнів для навчання в 1-му класі 

  

Заходи по підвищенню 

якості освітнього процесу 
   

Заходи по підвищенню 

якості виховного процесу 
   

Зміцнення навчально-

матеріальної бази, 

фінансова діяльність 

Виконання ремонтних робіт приміщення закладу. 

Стецюк Н.Ф. 

Спільна робота з сім’єю і 

громадськістю по 

підвищенню ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

   

Робота з педагогічними 

кадрами, атестація 
1.Перебування педагогів у відпустці (за графіком) 

Охорона здоров’я і життя 

дітей, вчителів, 

вихованців та технічних 

працівників. Заходи 

техніки безпеки і охорони 

праці. Оздоровлення 

учнів 

1.Здійснення заходів по оздоровленню учнів та педагогів. 

  Івасюк Н.Г., Кирилюк Л.В 

Здійснення внутрішкільного 

контролю  
   

 


