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Розділ І. Аналіз освітньої діяльності за підсумками 2021/2022 навчального року та 

внутрішня система забезпечення якості освіти у Харківському ліцеї № 149 

 

Робота Харківського ліцею № 149 Харківської міської ради Харківської області (далі – 

ХЛ № 149) у 2021/2022 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері 

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

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Харківського ліцею № 149 

Харківської міської ради Харківської області (далі – Положення про ВСЗЯО) та інших 

законодавчих та нормативно-правових документів у галузі «Освіта».  

Пріоритетними підходами до навчання та виховання учнівської молоді у ХЛ № 149 

протягом 2021/2022 навчального року були забезпечення всебічного розвитку, виховання і 

соціалізації кожної особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з 

природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 

громадянської активності, шляхом реалізації багатовекторної моделі ліцейської освіти як 

основи розвитку індивідуальних здібностей учнів та підвищення якості освіти. Досягти 

поставлених цілей можна, забезпечивши високий рівень якості освіти. 

У 2019/2020 навчальному році в ХЛ № 149 було створено та впроваджено внутрішню 

систему забезпечення якості освіти, що дасть змогу поліпшити загальну дієвість закладу та 

забезпечити міцну основу для ініціатив щодо ефективного та сталого розвитку ХЛ № 149. 

 

 

І.1. Забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти 

 

І.1.1. Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 3 Закону України «Про освіту», 

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

 

Першочерговим завданням ХЛ № 149 було задоволення освітніх потреб населення, їх 

національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольнялись 

організацією поглибленого навчання окремим предметам, організацією профільного навчання 

тощо. У 2021/2022 навчальному роціХЛ № 149 забезпечував право дітей на здобуття освіти за 

різними формами: інституційною (очна (денна) та індивідуальною (сімейна (домашня), 

педагогічнний патронаж) шляхом створення відповідних умов. У 2021/2022 навчальному році 

очною формою начання було охоплено 1005 здобувачів освіти, індивідуальною формою 

здобуття освіти – 14 учнів, з них сімейним навчанням – 3, педагогічним патронажем – 11 учнів. 
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Були розроблені і затверджені індивідуальні навчальні плани, затверджено персональний склад 

педагогічних працівників та розподілено педагогічне навантаження, розроблений розклад 

навчальних занять. У зв’зку із російською агресією,  переходом на дистанційну форму 

навчання, згідно заявам батьків учнів з сімейної форми навчання було переведено на очну 

(денну) форму навчання.  

ХЛ № 149 здійснює набір учнів відповідно до чинного законодавства України. Було 

відкрито три перших класи, у яких навчалося 100 учнів (2020/2021 –  три класи – 102 учня; 

2019/2020 – три класи – 98 осіб).  Середня наповнюваність  перших класів у 2021/2022 – 33,3.  

Мережа ХЛ № 149 (станом на 05.09.) 

Навчальний 

рік 

Кількіс

ть 

класів 

З 

навчання

м 

українськ

ою мовою  

З навчанням 

мовою 

національної 

меншини 

(російською) 

Середня 

наповнюва

ність 

Кількість 

учнів на 

05.09 

ГПД 

(кількість 

груп / в 

них учнів) 

2019/2020 31 11 20 32,1 998 2/60 
2020/2021 31 11 20 32,3 1003 3/90 
2021/2022 31 15 16 32,8 1019 3/90 

 

Протягом 2021/2022 навчального року в ХЛ № 149 функціонували 31 клас, в яких 

навчалось  1006 учнів. Кількість  класів залишається стабільною протягом останніх трьох років. 

Кількість учнів збільшується: 2020/2021 – 1003 школяра, 2019/2020 – 998 здобувачів освіти. 

Середня наповнюваність класів у 2021/2022 – 32,4; 2020/2021 – 32,3; 2019/2020 – 32,1. 

 

 

32,1 32,3 32,8

Середня наповнюваність 

класів

середня наповнюваність класів

 

 

Як можна бачити, кількість учнів за останні три роки збільшується, так само 

збільшується середня наповнюваність учнів у класах.    
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У зв’язку з введення воєнного стану в Україні, з метою здійснення заходів щодо 

збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу, на виконання нормативно-

законодавчих актів з 11 квітня по 3 червня освітній процес у ХЛ № 149 здійснювався із 

використанням технологій дистанційного навчання в асинхронному та, по можливості, 

синхронному режимі взаємодії. 

Для здійснення освітнього процесу педагоги використовували відповідне програмне 

забезпечення: Zoom, Classroom, Youtube. Вчителі, по можливості, проводили уроки відповідно 

до розкладу в режимі реального часу. Дані ресурси дозволили учням та вчителю спілкуватися 

інтерактивно, відразу отримувати відповіді на свої запитання. Більшість вчителів 

використовували можливості навчальних платформ Ed-Еra, Padlet, Kahoot, Google Forms тощо. 

Також вчителями проводилося онлайн-тестування з використанням спеціальних інтернет-

платформ (Classtime, На урок тощо). Зворотній зв’язок з учнями та їхніми батьками було 

встановлено за допомогою дзвінків на мобільний телефон, месенджерів Viber, Telegram, 

електронної пошти.  

Аналізуючи мережу ХЛ № 149, враховуючи набір, за останні 3 роки, слід відзначити 

стабільно високу кількість учнів з тенденцією до зростання, що є результатом ефективної 

іміджевої політики закладу; ефективної діяльності закладу щодо навчання та виховання учнів; 

покращення матеріально-технічної бази ХЛ № 149; покращення демографічної ситуації в країні. 

Не зважаючи на зростання мережі та середню наповнюваність класів, слід зазначити, що 

у 2022/2023 навчальному році зусилля колективу ХЛ № 149 необхідно направити на 

формування в кожного члена педагогічного колективу розуміння персональної відповідальності 

за якість освітніх послуг, підтримку позитивного іміджу закладу освіти, його 

конкурентоспроможність.  

 

І.1.2 Реалізація концепції Нової української школи 

 

У 2021/2022 навчальному році 100 першокласників розпочали навчання, а 306 учнів    

2-4-х класів продовжили навчання в умовах НУШ. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 «Деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021/2022 навчальному році 

ХЛ № 149 отримала комп’ютерне обладнання: 3 ноутбуки, 3 багатофункціональні пристрої, 

3 ламінатори та дидактичний матеріал. 

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку 

шкільної мережі. У травні – червні 2021 року згідно з наказом МОН України від 16.04.2018 № 
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367 було здійснено зарахування, відрахування та переведення учнів. ХЛ №149 здійснює набір 

учнів відповідно до чинного законодавства України та власного Статуту. На виконання чинного 

законодавства з метою рівного доступа до якісної освіти в закладах освіти, максимально 

наближених до місця проживання дитини, враховуючи кількість поданих документів, було 

відкрито три перші класи з українською мовою навчання. 

На початок 2021/2022 навчального року у закладі було 12 класів початкової школи по 3 

класи на паралелі.  

Станом на 05.09.2021 кількість учнів становила 406, що на 7 учні менше в порівнянні з 

минулим навчальним роком.  

 

Середня наповнюваність учнів у класах у 2021/2022 навчальному році складала 33,8 осіб, що на 

0,6 менше ніж у минулому навчальному році. 

 

         

 

Аналізуючи мережу початкової школи ХЛ № 149, враховуючи набір, за останні 4 роки, 

слід відзначити, що кількість учнів у 2021/2022 навчальному році дещо зменшилась але 

наповнюваність класів залишається достатньо високою, що є результатом ефективної іміджевої 

політики школи, ефективної діяльності закладу щодо навчання та виховання учнів, покращення 

матеріально-технічної бази ХЛ № 149. 
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У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби, на виконання нормативно-законодавчих актів за потреби 

освітній процес у ХЛ № 149 здійснювався із використанням технологій дистанційного 

навчання. 

Для здійснення освітнього процесу педагоги використовували відповідне програмне 

забезпечення: Zoom, Classroom, Youtube. Вчителі проводили уроки відповідно до розкладу в 

режимі реального часу.  Зворотній зв’язок з учнями та їхніми батьками було встановлено за 

допомогою месенджерів Viber, Telegram та електронної пошти.  

          Входження шестирічної дитини в шкільне життя Харківського ліцею №149 є 

максимально природним. Відбувається послідовна адаптація до нового шкільного середовища. 

Щоденна практика ранкових зустрічей стала однією з найуспішніших практик, що допомогло у 

створенні учнівської спільноти, відбувається розвиток важливих навичок спілкування. 

           Учителі працювали за Модельною навчальною програмою, яка сконструйована на основі 

потижневого планування та 

цікавими навчальними-

методичними матеріалами, 

поданими безпосередньо в 

програмі. Зручність у 

користуванні для вчителів: чітко 

окреслені теми тижня, очікувані 

результати за галузями впродовж 

тижня. Відповідно до очікуваних 

результатів вчителям було легко планувати навчальну діяльність. Через спостереження й 

рефлексію учителі з’ясовували очікування, потреби учнів й самостійно моделювали інші 

проблемні запитання, ситуації, спираючись на ініціативу самих дітей та їх потреби. 

           Учителями було створено безпечне навчальне середовище з окремими навчальними 

осередками, які відображають навчальні потреби й інтереси дітей. 

            Початкова освіта поступово стала діяльнішою, творчою як для вчителів, так і для учнів. 

Освітній процес став не лише як навчальні досягнення учнів, а й як цілісний вплив на 

особистість дитини. Учні мали змогу працювати як індивідуально, так і у групах. Чітко 

формулювалися очікування щодо участі та поведінки під час спільної роботи дітей, учнівською 

спільнотою самостійно розроблялись та встановлювались правила, які діти виконували. 

Найголовніше, що кожен учень вчився виконувати свою роль у груповій роботі, розуміти, що й 

від його старанності  та умінь залежить успіх колективної праці. Відзначаємо ефективність 

системної роботи в групах, учні навчилися працювати в команді. 
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            Навчання першокласників в Харківському ліцею №149 було організовано через ігрові 

технології та діяльнісний підхід. На перший план вчителі нашого ліцею ставили за мету не 

накопичення дитиною інформації, а засвоєння нею інтелектуальних технік, які є складовими 

культури і невід’ємною частиною змісту освіти. Епіцентром у навчанні був інтерес, розвиток 

пізнавальної активності школярів, формування в них позитивного ставлення до процесу і 

результатів своєї праці. 

          Учителями початкової школи застосовувались методи роботи, що сприяли розвитку 

мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та вирішення проблем), 

стратегії критичного мислення. Активно впроваджувався діяльнісний підхід: моделі «Щоденні 

5» і «Щоденні 3». 

        Варто зазначити, що одна з відомих і поширених на сьогодні педагогічних систем, що 

використовує моделі реального світу і предметно-ігрове середовище навчання та розвитку 

дитини, є LEGO. Основним принципом навчання є принцип «Навчання через дію» - діти 

отримують знання в процесі 

побудови та дослідження моделей 

з конструктора. Це розвиває 

дрібну моторику рук, стимулює в 

майбутньому 

загальномовленнєвий розвиток і 

розумові здібності. 

          Міжпредметна інтеграція 

лежала в основі навчання в 1-4-х 

класах. Інтегроване навчання засновано на комплексному підході. У продовж навчального року  

з учнями ХЛ №149 виконувалися цікаві завдання та вправи,  учні  не лише опанували 

програмовий матеріал, а й розширили свої уявлення про різні сфери життєдіяльності людини. 

Такій підхід сприяв розвитку мисленнєвих навичок у учнів і формуванню в них більш цілісного 

уявлення про світ.            

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, коригування та 

прогнозування їх розвитку в школі здійснювався аналіз навчальних досягнень учнів. Зусилля 

педагогічного колективу школи у 2021/2022 навчальному році були спрямовані на всебічний 

розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей і пізнавальних потреб,  оволодіння ключовими і предметними компетентностями 

та наскрізними вміннями, необхідними життєвими і соціальними навичками, що забезпечують 

її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання 

в основній школі. 
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 Контроль і оцінювання навчальних 

досягнень учнів здійснювався на суб’єкт-

суб`єктних засадах, що передбачає 

систематичне відстеження індивідуального 

розвитку учнів у процесі навчання. 

У 1-4 класах на кінець року – 402 учня, 

атестовано – 103 учня 4-х класів. Навчальні 

досягнення учнів 1-3-х класів підлягали 

формувальному та підсумковому оцінюванню 

(вербальному) оцінюванню (накази МОН 

України від 20.08.2018 № 924, від 27.08.2019 № 1154) Формувальне оцінювання мало на меті 

підтримати навчальний розвиток учнів; побудувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини; 

діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; мотивувати прагнення 

здобувати максимально можливі результати; аналізувати хід реалізації навчальної програми й 

ухвалити рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних 

потреб дитини. Підсумкове оцінювання результатів навчання 3-х класів здійснювалось на 

результатами діагностувальних робіт (лист МОН України від 30.03.2021 № 1/9-174). 

Аналіз успішності учнів 4-х класів за 2021/2022 навчальний рік 

Показники 

успішності 

4-А 4-Б 4-В Всього 

Кількість учнів 35 33 35 103 

Високий рівень 5  - 12% 3 – 10% 6 – 13% 14 - 14% 

Достатній рівень 22 – 63% 20 – 60% 16 – 49% 58 – 60% 

Середній рівень 8 – 25% 10 – 30% 13 - 38% 31 – 3,6% 

Початковий рівень 0 0 0 0 

 

Кількість учнів, що навчаються на високому і достатньому рівнях навчальних досягнень, 

та відмінників залишився стабільним. Результати вказують на те, що більшість учнів 4-х класів 

навчається на високому та достатньому рівнях (103 учня, 74%). Програмний матеріал 

відповідних навчальних галузей засвоєно на високому та достатньому рівнях.  

Рекомендації вчителям початкових класів: 

1. Спрямовувати оцінювання на підтримання навчального розвитку учнів, діагностувати 

досягнення на кожному з етапів процесу навчання. 

2. Шляхом здійснення оцінювання вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню. 

3. Постійно мотивувати учнів до прагнення здобути максимально можливі результати різними 

зручними способами. 

4. Регулярно надавати інформацію батькам під час індивідуальних зустрічей. 
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5. Удосконалювати контрольно-оцінювальну діяльність учнів у процесі навчання з урахуванням 

сучасних досягнень педагогіки. 

6. Працювати над вдосконаленням методики проведення уроку, запроваджувати ефективні 

форми і методи контролю. 

 

І.1.3. Облік відвідувань навчальних занять та облік руху учнів 

 

Аналіз обліку руху здобувачів освіти сприяє реалізації права на обов’язкову повну 

загальну середню освіту для всіх громадян України та осіб, які згідно з законодавством України 

мають право на освіту. В ХЛ № 149 здійснюється щомісячний облік руху здобувачів освіти. 

Аналіз руху здобувачів освіти сприяє забезпеченню обов’язкової повної загальної середньої 

освіти для всіх громадян України та осіб, які згідно з законодавством  України мають право на 

освіту.  У 2021/2022 навчальному році до ХЛ № 149 прибуло 2 учня, вибуло – 22 учня.  

Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність 

зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення 

обов’язковості повної загальної середньої освіти. Вибуття учнів з ХЛ № 149 відбувається 

з об’єктивних причин: зміна місця проживання (географічна віддаленість).  

Інформація щодо руху учнів за навчальні роки 

Навчальний 
рік 

Кількість 

учнів за 
мережею 

на 05.09 

Усього 

прибу

ло 
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Усього 
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Місце вибуття 

К
іл

ь
к
іс

ть
 у

ч
н

ів
 

за
 м

ер
еж

ею
 н

а 

к
ін

ец
ь
 

н
ав

ч
ал

ь
н

о
го

 

р
о

к
у

 

В
и

п
у

щ
ен

о
 

з 
1
1

-х
 к

л
ас

ів
 

У
 м

еж
ах

 

р
ай

о
н

у
 

П
о
 

м
. 

Х
ар

к
о

в
у

 

П
о

 У
к
р

аї
н

і 

З
а 

м
еж

і 

У
к
р

аї
н

и
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2019/2020 1003 12 17 58 7 6 2 2 - 998 

2020/2021 1003 5 20 60 6 9 4 1 - 988 

2021/2022 1019 2 22 70 10 4 5 3 - 999 

 

З метою забезпечення реалізації ст.19 Закону України «Про охорону дитинства» 

стосовно гарантованого права дітей на освіту, запобігання дитячій бездоглядності 

та безпритульності в ХЛ №149 протягом кількох років діє єдина загальношкільна система 

обліку відвідування учнями занять. У зв’язку із запобіганню поширенню коронавірусної 

інфекції протягом року запроваджувалося дистанційне навчання для окремих класів, в яких 

виявлялися випадки захворювання учнів. У 2021/2022 навчальному році адміністрацією ХЛ № 

149 продовжувався контроль з даного питання. У кожному конкретному випадку відсутності 

здобувача освіти на заняттях невідкладно з’ясовуються причини, встановлюється місце 

перебування дитини, інформуються батьки та особи, які їх замінюють. Протягом навчального 
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року систематично перевірялися класні журнали та журнал обліку відвідування учнями 

навчальних занять, проводились співбесіди з класними керівниками 1-11-х класів щодо стану 

відвідування школярами навчальних занять. Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої 

роботи класних керівників та адміністрації в ХЛ № 149 немає учнів, які пропускають навчальні 

заняття без поважних причин.  

Відвідування уроків здобувачами освіти в 2021/2022 н.р. 

№ Клас 
Пропущено всього У т.ч. через хворобу З поважних причин 

Днів Годин Днів Годин Днів Годин 

1.  1-4 класи 3 951 19 755 2 097 10 485 1 854 9 270 

2.  5-9 класи 4 128 27 896 2 242 15 694 1 886 12 202 

3.  10-11 класи 1 002 6 997 641 4 487 361 2 510 

4.  Всього 9 081 54 648 4 980 30 666 4 101 23 982 
 

На підставі статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з 

урахуванням Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні», листів МОН України від 06.03.2022 

№1/3371-22, Департаменту освіти ХМР від 10.03.2022 № 01-22/620/22 та з метою здійснення 

заходів щодо збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу були внесені зміни до 

структури навчального року, освітній процес призупинений з 10.03.2022 до 08.04.2022, коли 

освітній процес відновився в дистанційній формі. 

Узагальнена інформація про відвідування уроків учнями ХЛ № 149 

Класи 

2019/2020 навчальний рік 2020/2021 навчальний рік 2021/2022 навчальний рік 
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1-4 класи 90,4% 5,81 % 3,8 % 92,7% 4,17% 3,13% 93,23% 3,59 % 3,18 % 

5-9 класи 89,28% 4,9 % 5,82 % 91,3% 4,07% 4,63% 94,17% 3,28 % 2,55 % 

10-11 класи 88,19% 6,94% 4,87 % 93,6% 2,87% 3,53% 94,58% 3,48 % 1,94 % 

Усього  89,5% 5,49% 5,01 % 92,25% 3,64% 4,11% 93,92% 3,41 % 2,66 % 

 

Серед причин пропусків занять, в тому числі, є участь у спортивних змаганнях, 

конкурсах, турнірах. Колективом ХЛ № 149 проводиться робота з батьками щодо роз’яснення 

нормативно-правових  актів, які містять положення про відповідальність батьків за навчання та 

виховання їх неповнолітніх дітей. 

Відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), 

відсутність учнів підтверджувалася довідками від лікаря (через хворобу), заявами та записками 

від батьків (через поважні причини та сімейні обставини), довідками зі спортивних закладів 
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(участь у спортивних змаганнях). У ході перевірок було встановлено, що всі документи, які 

підтверджують відсутність дітей, в наявності та зберігаються відповідно до чинного 

законодавства (в особовій справі учня). 

У 2022/2023 навчальному році продовжити контроль за відвідуваністю учнями 

навчальних занять під час дистанційного навчання.  

 

І.1.4. Організація профільного навчання 

 

Упродовж 2021/2022 навчального року в ХЛ № 149 продовжувалась робота щодо 

створення сприятливих умов для забезпечення права громадян на отримання якісної повної 

загальної середньої освіти. Для задоволення навчальних потреб учнів, їх здібностей та інтересів 

була проведена відповідна робота щодо організації вивчення окремих предметів на 

допрофільному та профільному рівнях.  

Свідомому вибору профілю подальшого навчання сприяла організація поглибленого 

вивчення   окремих    предметів.    У 2021/2022 н.р. поглиблене  вивчення   предметів 

організовано:  

у 5-7-х класах та 9-А поглиблене вивчається іноземна  мова (англійська) — 10 класів,   учні  

8-9-х класів вивчали на допрофільному рівні українську мову: 8-А, Б, В та 9-Б,В. 

У 2020/2021 н.р. поглиблено вивчали іноземну мову (англійську) здобувачі освіти 4-7-х класів 

та 8-А клас — всього 13 класів, 8-Б,В, 9-А,В — українську мову, 9-Б – математику. У 2019/2020 

н.р.  поглиблено вивчали іноземну мову (англійську) здобувачі освіти 3-7-х класів — всього 

15 класів, 2 класи (8-А, 8-В) – поглиблено вивчали українську мову, 3 класи (8-Б, 9-А, 9-В) - 

поглиблено вивчали математику, 1 клас – 9-Б – поглиблено вивчав біологію, хімію. 

 Аналіз показує, що учні віддають перевагу вивченню іноземної мови та української 

мови. 

Охоплення учнів допрофільною підготовкою 

Класи Навчальні роки 
2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Кількість класів (учнів) 
8 класи 3 (104 учня) 3 (88 учнів) 3 (92 учні) 
9 класи 3 (73 учня) 3 (73 учнів) 3 (78 учнів) 
Усього: 6 (177 учнів) 6 (161 учень) 6 (170 учнів) 

 

Як видно з таблиці, кількість 8-9-х класів із  вивченням окремих предметів на 

допрофільному рівні залишається стабільною.  

Свідомому вибору профілю подальшого навчання сприяла організація поглибленого 

вивчення окремих предметів. У ХЛ №149 проводиться системна робота щодо створення 
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ефективних умов для неперервної освіти учасників освітнього процесу, здійснюється підтримка 

впровадження профільного навчання та роботи з обдарованими школярами.  Роботі ліцею у 

вирішенні цих питань сприяє: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНПУ ім. Г.С. Сковорода, 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ХНУРЕ. Співпраця з вищими навчальними закладами за такими напрями: 

профорієнтаційна робота, відвідування лекцій та практичних занять, співпраця з викладачами 

вищих навчальних закладів у підготовці учнів до турнірів, конкурсу-захисту науково-дослідних 

робіт учнів членів МАН України, педагогічна практика студентів ВНЗ на базі ХЛ № 149. 

Основні завдання Концепції профільного навчання у старшій школі упродовж 2021/2022 

навчального року реалізовувались організацією профільного навчання під час освітнього 

процесу та завдяки організації додаткових освітніх послуг. 

Охоплення учнів профільним навчанням 

Навчальний рік 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Назва профілю Економічний Філологічний Економічний  Економічний 

10 класи 2 (63 учня) 0 2  2 (57 учнів) 
11 класи 1 (30 учнів) 1 (28 учнів) 2  2 (70 учнів) 
Усього: 4 (121 учень) 4  4 (127 учнів) 

 

Учні 10-11-х класів ХЛ № 149 декілька років поспіль обирають економічний напрям 

профілізації. Поряд з цим також є філологічний. Аналіз обліку продовження навчання свідчить, 

що здобувачі освіти обирають необхідний для їх подальшого навчання профіль. 

З метою якісного здійснення профільного навчання упродовж 2021/2022 навчального 

року в ХЛ № 149 здійснювався організований поділ класів на підгрупи при вивченні алгебри, 

української мови, іноземної мови (англійської).  У цілому факультативні, індивідуальні і 

групові заняття виконали поставлені перед ними завдання, вчителі виявили себе фахівцями 

справи, використовували особистісно-орієнтований підхід до викладання, враховуючи нахили 

учнів та особливості обраних для вступу учнями ВНЗ. 

У 2022/2023 навчальному році педагогічному колективу ХЛ № 149 необхідно 

продовжувати роботу щодо дотримання наступності у поглибленому вивченні окремих 

предметів, допрофільній та профільній підготовці; спільно з представниками закладів вищої 

освіти та міського центру зайнятості проводити серед учнів роботу щодо вибору ними професії. 
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І.1.5. Облік продовження навчання та працевлаштування випускників 

 

У 2022 році з ХЛ № 149 було випущено 70 одинадцятикласників та переведено до 

десятого класу 78 дев’ятикласників. 
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Кількість випускників 9-х та 11-х класів ХЛ № 149

9 клас 11 клас
 

 

У 2019/2020 н.р. було випущено 58 здобувачів освіти 11-х класів, з них  вступили у ВНЗ ІІІ–

ІV рівня   акредитації – 55 школярів, 2   випускника   поїхали    навчатися   у   вищі  навчальні з аклади   

Польщі,  

1 - продовжив навчання у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. У 2020/2021 н.р. було випущено 60 здобувачів освіти      

11-х класів, з них  вступили до ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації – 55 школярів, 4 випускника поїхали навчатися 

у вищі навчальні заклади Польщі, Чехії, Канади, Словакії,  1 – не продовжив навчання. У 2021/2022 н.р.  

було випущено 70 одинадцятикласників: з них навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

продовжили 68 учнів, 2 учні – у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 

Результати подальшого працевлаштування випускників 11-х класів 

Навчальний 

рік 

Кількість 

випускників 

Кількість учнів, 

які вступили до 

ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації 

Кількість учнів, 

які вступили до 

ВНЗ закордоном 

Кількість учнів, 

які вступили до 

ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації 

Кількість 

учнів, які не 

продовжують 

навчатися 

2019/2020 58 55 2 1 0 

2020/2021 60 55 4 0 1 

2021/2022 70 55 15 0 0 

 

Аналіз працевлаштування випускників засвідчив, що протягом останніх років 

спостерігається стабільно високий рівень продовження навчання випускниками у ВНЗ ІІІ – IV 

рівнів акредитації (98 %). 

Статистичний аналіз даних показав, що з 78 учнів 9-х класів 74 (94,8 %) продовжили 
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навчання в 10-му класі, випускників, які не працюють і не навчаються, немає, 4 (5,12 %) учня 

навчаються у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.  

Результати подальшого працевлаштування випускників 9-х класів ХЛ № 149 

Навчальний 

рік 
Кількість 

випускників 
10-й клас  

ХЛ № 149 
Інші 

заклади 
ЗПТО 

ВНЗ 
I-II рівнів 

% учнів, 
які навчаються 

2019/2020 102 96   (94%) - - 6 (6%) 100 % 
2020/2021 71 59 (83%) - 1 (1%) 11 (16%) 100 % 
2021/2022 78 72 (92,3%) 2 (2,56%) - 4 (5,12%) 100 % 

 

Протягом наступного  року  необхідно  продовжувати  роботу  щодо залучення 

випускників  

9-х класів до навчання для здобуття ними повної загальної середньої освіти, а також посилити 

контроль за профорієнтаційною роботою серед дев’ятикласників щодо продовження навчання в 

10-х класах денних шкіл та проводити відповідну роботу щодо забезпечення наступності у 

навчанні. 

 

І.1.6. Виконання мовного законодавства 

 

На виконання мовного законодавства усі ділові папери, шкільна документація упродовж 

2021/2022 навчального року велись українською мовою. У ХЛ № 149 оформлено куточок 

з державною символікою. Усі навчальні кабінети, вестибюль, вчительська, їдальня, бібліотека, 

спортивна зала містять наочність, яка виконана з дотриманням мовного режиму.  

Упродовж навчального року питання щодо виконання мовного законодавства 

систематично розглядались на засіданнях педагогічної ради, ради ліцею, нарадах 

при директорові, на засіданнях шкільних предметно-методичних кафедр.  

У 2021/2022 навчальному році в ХЛ № 149 функціонували 31 клас, 15 з яких були з 

навчанням українською мовою.  

Учителі шкільної предметно-методичної кафедри української мови та літератури 

проводили наступні заходи: 

- святкування Дня рідної мови;   

- святкування Дня слов’янської писемності та культури; 

- заходи, присвячені Національному Шевченківському дню; 

- урочисте святкування Дня української писемності та мови; 

- конкурс знавців української мови серед учнів 9-х класів 

У початковій школі ХЛ № 149 національне виховання відбувалося засобами 

використання можливостей навчального матеріалу з літературного читання, природознавства, 

музичного мистецтва, трудового навчання, української мови шляхом проведення інтегрованих 
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уроків. Учні брали участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика.  

Протягом навчального року проводилась позаурочна робота щодо співпраці 

з просвітницькими організаціями, національно-культурними товариствами, фахівцями 

української словесності закладів вищої освіти (ХНПУ імені Г.С. Сковороди).  

Крім того учні ХЛ № 149 були учасниками конференцій та конкурсів різних рівнів: 

- мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка 

(для учнів 5-11-х класів);  

- Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури; 

- конкурсу “Юні мовознавці”; 

- міського конкурсу знавців української мови «Філолог – ерудит»; 

- Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності; 

- Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник –2022». 

Протягом навчального року у ХЛ № 149 відзначались знаменні дати та свята України, 

зокрема День української писемності та мови.  

Протягом навчального року у бібліотеці ХЛ № 149 функціонували: тематичні виставки – 

до дня Соборності України («День Соборності та Свободи України») та до Міжнародного дня 

рідної мови («Мови слов’янські – єдина родина»); проведено бесіду у рамках тижня української 

мови на тему «Мова – духовний скарб нації».  

У ХЛ № 149 у 2021/2022 навчальному році було проведено безліч свят з метою розвитку 

мовленнєвої культури учнів, вихованню в них 

поваги до українських традицій, найбільш 

яскравими святами були свято-ярмарок до Дня 

Святого Миколая. 

У ліцеї функціонує “українська світлиця” 

при  кабінеті № 33. На її базі здобувачі освіти 

мають можливість ознайомитися з народною 

вишивкою, народним побутом, відтворити сцени 

з літературних творів з метою задоволення 

інтересів учнів з питань україністики.  

У 2022/2023 навчальному році колективу ХЛ № 149 необхідно сприяти розширенню 

суспільно-комунікативної функції української мови у сфері освітньої, наукової та виховної 

діяльності.  
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І.1.7. Організація роботи з предмета «Захист України»  

та військово-патріотичного виховання 

Згідно з навчальним планом викладання предмета «Захист України» і основ 

медичних знань проводилося по 1,5 години на тиждень. Стан навчально-матеріальної бази 

задовільний і дозволив якісно виконати програму з предмета «Захист України». 

Протягом навчального року були вивчені основні положення Конституції України, Закону 

України «Про військовий обов’язок та військову службу», Військової присяги та інші правові 

документи. Юнаки придбали добрі навички та вміння у виконанні нормативів з вогневої 

підготовки, цивільного захисту, стройових прийомів. Дівчата придбали навички та вміння у 

виконанні нормативів з основ медичних знань і цивільного захисту. 

Протягом навчального року для учнів ХЛ № 149 функціонував гурток «Влучний 

стрілець».  

Предмет «Захист України" вивчався 127 здобувачами освіти 10-11 класів. Програма 

предмету «Захист України» в 11-х класах виконана в повному обсязі; успішність виражена в 

таких результатах: 

- високий рівень – 95,3 % 

- достатній рівень – 4,7 % 

- середній та низький рівень – 0% 

Національно-патріотичне виховання учнів здійснювалось під час проведення уроків, 

виховних годин, внутрішньокласних заходів та загальноліцейських заходів, свят та акцій. 

Протягом 2021/2022 навчального року були проведені різноманітні виховні тематичні заходи: 

класні години до Дня Збройних Сил України, Дня українського козацтва, Дня пам’яті жертв 

голодоморів «Запали свічку», Дня партизанської слави України, Дня Гідності та Свободи, Дня 

Української писемності та мови, Дня захисника України, Дня пам’яті Героїв Крут; дискусійні 

гойдалки до Дня пам'яті трагедії Бабиного Яру. 

Протягом року учні ХЛ № 149 взяли участь у:  

- Всеукраїнському конкурсі «Мир - мова щастя», 

- Спортивних змагання до Дня українського козацтва; 

- Молодь у боротьбі за незалежність до Дня пам'яті Героїв Крут 

Пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи, екскурсії, 

змагання, які дають можливість учням більш детально познайомитись з історико-культурною 

спадщиною українського народу. 

У 2022/2023 навчальному році необхідно продовжити роботу з формування в учнівської 

молоді життєво необхідних знань, умінь, навичок щодо захисту України та дій в умовах 

надзвичайних ситуацій, з мінної безпеки. 
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І.2. Створення безпечного освітнього середовища 

 

 І.2.1. Охорона життя та здоров’я учнів: профілактика захворювань,  

організація медичних послуг 

 

Поняття «безпечне освітнє середовище» давно ввійшло в словник усіх учасників 

освітнього процесу. В умовах війни, постійних повітряних тривог та обстрілів відбувається 

усвідомлення нових вимог до безпечного освітнього середовища, коли єдиною умовою 

функціонування системи освіти є максимальний рівень безпеки всіх учасників освітнього 

процесу. Безпека під час війни починається з обізнаності. 

Протягом року проводився цикл бесід спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я 

учнів «Я обираю здоровий спосіб життя», гра-бесіда "Абетка здоров'я!" серед здобувачів освіти     

1-2-х класів, гра-квест "Твоє здоров'я у твоїх руках" серед здобувачів освіти 3-4-х класів, 

конкурс на кращу казку "Як стати Нехворійком?" серед здобувачів освіти 3-4-х класів, конкурс 

колажів "Зроби свій вибір на користь здоров'ю" серед здобувачів освіти 5-х класів, також 

здобувачі освіти брали участь у Всеукраїнському конкурсі "Стоп ВІЛ/СНІД" та в  конференції 

"Мовчання - не вихід" до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

Згідно з санітарно-гігієнічними правилами охорони здоров’я громадян України з метою 

забезпечення оптимальних умов для навчальної праці учнів і вчителів у ХЛ № 149 протягом 

навчального року систематично проводилось вологе прибирання всіх навчальних та службових 

приміщень, майстерень; здійснювався контроль за режимом наскрізного провітрювання всіх 

приміщень; були проведені комплексні заходи щодо підготовки закладу до роботи в зимових 

умовах; перевірялось захисне заземлення і стан опору ізоляції електромережі; випробувано 

систему опалення й одержано відповідний акт у теплових мережах. 

З метою збереження життя та здоров’я працівників та учнів в кабінетах фізики, 

інформатики, хімії, майстернях, спортивній залі були проведені вступні інструктажі та 

інструктажі перед початком лабораторних і практичних робіт. У всіх зазначених кабінетах 

наявні інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Розроблено інструктажі з 

безпеки життєдіяльності та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Успішним 

було поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільного захисту 

та надзвичайних ситуацій, відпрацювання елементів евакуації учнів зі школи. Протягом року  

відбулись зустрічі з представниками громадськості з питань безпеки життєдіяльності, мінної 

безпеки. Успішним було поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із 

цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацювання елементів евакуації учнів зі 

школи.  
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У ХЛ № 149 наявний медичний кабінет, який своєчасно забезпечувався медикаментами. 

Заклад забезпечений медичними працівниками: медична сестра та лікар, якими систематично 

проводився аналіз стану здоров’я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам 

учнів.  

Учнівські меблі відповідали віковим та фізіологічним особливостям учнів, мали 

кольорове і цифрове маркування, мірні лінійки були наявні у кожному навчальному кабінеті. У 

листах здоров’я наявні позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах 

дошки матові, освітлення класних та інших приміщень закладу частково відповідало 

санітарним нормам, оскільки не скрізь були встановлені енергозберігаючі лампи.  

Протягом 2021/2022 навчального року адміністрацією ХЛ № 149, медичними 

працівниками, вчителями здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням 

учнів. Питання щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного 

обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання розглядалися на засіданнях 

педагогічної ради ліцею, на нарадах при директорові, на засіданнях Ради закладу, батьківських 

зборах. 

У наступному навчальному році зусилля педагогічного колективу слід спрямувати на 

використання сучасних здоров’язберігаючих технологій навчання, особливо в умовах 

дистанційного навчання, створення розвиваючого безпечного середовища, що передбачає такі 

компоненти як моральний клімат,  оптимізацію освітнього процесу, організацію просвітницької 

роботи.  

 

І.2.2. Охорона праці та медичне обстеження працівників 

 

Робота з охорони праці в ХЛ № 149 у 2021/2022 навчальному році здійснювалася згідно 

із Законом України «Про охорону праці», Положенням про організацію роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах та закладах освіти 

(затверджено наказом МОН України від 26.12.2017 № 1669). 

У закладі були створені безпечні умови для освітнього процесу згідно з чинним 

законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими 

документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

На початок 2021/2022 навчального року відповідно до Типового положення про службу 

охорони праці були призначені: 

• відповідальні за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності 

під час освітнього процесу та в позаурочний час, запобігання дитячого травматизму;  

• відповідальні за електрогосподарство й пожежну безпеку із визначенням 
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їх функціональних обов’язків;  

• відповідальні за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, 

лабораторіях, майстернях, спортзалі, тирі.  

Були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах 

і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, одержано дозвіл Держпродспоживслужби 

на експлуатацію харчоблоку та акт санітарно-технічного стану ХЛ № 149.   

Протягом року проводилось навчання працівників з питань охорони праці, техніки 

безпеки, пожежної безпеки та інструктажі, про що є відповідні записи в журналах реєстрації 

інструктажів. Були відпрацьовані програми вступних та первинних інструктажів з охорони 

праці для працівників і учнів ліцею. У ХЛ № 149 протягом року здійснювався постійний 

контроль за навчанням з охорони праці; за організацією й періодичним проведенням занять 

з охорони праці з усіма категоріями працівників та учнями; за проведенням різного роду 

інструктажів; за розробкою й правильним оформленням інструкцій з охорони праці; 

за виконанням наказів. Така система контролю адміністрації закладу у співпраці 

з профспілковим комітетом давала можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки 

й життєдіяльності колективу. 

Протягом року забезпечувалось дотримання вимог правил охорони праці під час 

експлуатації виробничого, енергетичного обладнання. У встановлені терміни проводилась 

перевірка готовності ХЛ № 149 до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий 

період, огляд технічного обстеження будівель і споруд. Санітарно-гігієнічний стан побутових 

і допоміжних приміщень на території закладу відповідав нормативно-правовим актам.  

На початок навчального року була розроблена система заходів щодо пожежної безпеки, 

які виконувались згідно із зазначеними термінами. У закладі наявні та працездатні первинні 

засоби пожежогасіння (22 вогнегасники), технічні засоби протипожежного захисту. Своєчасно 

проводились заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних 

пристроїв.  

У 2021/2022 навчальному році всі працівники ХЛ № 149 своєчасно проходили 

обов’язкові планові медичні огляди з відповідним оформленням медичних книжок. 

Роботу з охорони праці в 2021/2022 навчальному році можна вважати задовільною, 

оскільки випадків травматизму виробничого характеру серед працівників не зафіксовано. У 

наступному навчальному році необхідно продовжити роботу з організації та проведення 

різноманітних заходів з охорони праці. 
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І.2.3. Робота із запобігання дитячому травматизму 

 

Робота педагогічного колективу організована згідно із законами України «Про охорону 

дитинства», «Про освіту», наказом Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 №2 

«Щодо заходів безпеки у навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15.08.2016 №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та 

установ систем освіти України», наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2016 

№1344 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу», 

наказом Міністерства і науки України від 06.01.2015 «Щодо заходів безпеки у навчальних 

закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669 «Про 

затвердження положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в установах і закладу освіти». 

Згідно статуту, плану роботи закладу освіти, з метою забезпечення реалізації державної 

політики в галузі охорони дитинства 

упродовж  2021/2022 навчального року 

проводилась робота з питань охорони, 

життя і здоров’я здобувачів освіти та 

запобігання всім видам дитячого 

травматизму. Дане питання розглядалося 

на засіданнях педагогічної ради, 

інструктивно-методичних нарадах при 

директорові, засіданнях методичного 

об’єднання тощо. 

У 2021 році було видано наказ з питань запобігання усім видам дитячого травматизму. 

У закладі обладнано тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, 

розроблені плани-схеми безпечного руху дітей до школи, проводилися Дні безпеки, лекції, 

профілактичні заходи з питань запобігання різним видам дитячого травматизму згідно з 

планами роботи. У закладі розроблено план-графік чергування адміністрації та педагогічних 

працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, їдальня тощо).  

На сайті школи є розділ з інформацією про правила поведінки в різних ситуаціях. У 

закладі реалізовувалася модель співпраці школи і поліції «Шкільний офіцер поліції», 

проводилися уроки, присвячені правилам безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях. В 

рамках проєкту «Шкільний офіцер поліції» проводились профілактичні бесіди.  

З метою попередження нещасних випадків під час освітнього процесу, 

травмування та у побуті проводилися Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижні 
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знань з правил дорожнього руху. Основним 

завданням ДЮГО «Сходинки»  є 

забезпечення повноцінного розвитку 

здобувачів освіти, охорони та зміцнення їх 

здоров'я, утвердження здорового способу 

життя. Основними заходами з цього напряму 

стали:  

✓ зустріч з інспектором поліції «Безпечний шлях до школи»; 

✓ зустріч з інспектором поліції «10 головних правил безпеки для дітей»; 

✓ гра-бесіда «Абетка здоров’я»; 

✓ гра-квест «Твоє здоров’я в твоїх руках»; 

✓ тиждень дорожнього руху «Стоп! Діти на дорогах!»; 

✓ участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку на протипожежну та 

техногенну тематику «Пожежі краще запобігти»; 

✓ класні години «Моє життя в моїх 

руках»; 

✓ конференція «Твоє майбутнє в твоїх 

руках»; 

✓ виставка творчих робіт «Безпечний 

рух»; 

✓ проведено Національний урок з 

безпеки дорожнього руху серед здобувачів освіти 1-х – 11-х класів; 

✓ 9 грудня проведено урок для здобувачів освіти 1-х – 11-х класів щодо питань порядку 

дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій; 

✓ спортивні змагання до Всесвітнього дня здоров’я; 

✓ виставка малюнків «Молодь обирає здоровий спосіб життя»; 

✓ виставка малюнків «Шкідливим звичкам скажемо – НІ!» 

У класних журналах ведеться сторінка бесід зі здобувачами освіти з попередження дитячого 

травматизму: 

• з правил дорожнього руху; 

• з правил протипожежної безпеки; 

• з запобігання отруєнь; 

• з правил безпеки та користування газом; 

• з правил безпечного поводження з незнайомими та вибухо-небезпечними предметами; 
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• з правил безпеки на воді та поблизу водоймищ; 

• з правил безпеки користування електроприладами та при поводженні з джерелами 

електроструму. 

   Проводилися бесіди, лекції із залученням відповідних фахівців (практичного психолога, 

соціального педагога, шкільної медичної сестри).  

Щоп’ятниці та по закінченні семестрів класні керівники проводять інструктажі зі здобувачами 

освіти з профілактики дитячого травматизму під час вихідних, канікул та святкових днів. 

Питання з попередження дитячого травматизму піднімається та обговорюється на 

батьківських зборах, на нарадах при директорі школи, на шкільному предметно-методичному 

об’єднанні класних керівників. 

Здоров’я здобувачів освіти – це основний напрям роботи школи. З цією метою в ліцеї 

вивчаються: 

• правила дорожнього руху; 

• розробляються плани «Безпечний шлях до школи»;  

• правила поведінки в надземному транспорті та в метрополітені; 

• проводяться тижні безпеки руху.  

.
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освітній час позаурочний час

 

В закладі з метою попередження дитячого травматизму проводилися вступні, первинні, 

цільові інструктажі зі здобувачами освіти з реєстрацією у відповідних журналах. 
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У 2022/2023 навчальному році з метою запобігання всім видам дитячого травматизму 

педагогічному колективу ХЛ № 149 необхідно продовжити повсякденно виконувати чинне 

законодавство стосовно безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу; класним 

керівникам проводити постійну профілактичну роботу щодо безпеки життєдіяльності 

здобувачів освіти та на належному рівні, в рамках суворого дотримання вимог законодавства 

України, вести необхідну документацію, постійно залучати фахівців та спільно з ними 

проводити зі здобувачами освіти, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи 

з профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесіди про дотримання правил безпеки 

при поводженні неповнолітніх із вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, 

тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо, 

продовжувати практику організації зустрічей з фахівцями: лікарями, пожежними, 

представниками Національної поліції, забезпечити неформальну організацію проведення 

інструктажів зі здобувачами освіти щодо безпечної поведінки дітей під час освітнього процесу 

та в позаурочний час. 

 

 

І.2.4. Цивільний захист 

 

Головні завдання підготовки у 

сфері цивільного захисту в 2021/2022 

навчальному році в основному виконані. 

У ХЛ № 149 був затверджений план основних заходів підготовки цивільного захисту на 

2022/2023  навчальний рік. Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на 

організацію навчання учнів та постійного складу закладу освіти згідно з чинними програмами 

ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних 

ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів 

проводилася під час вивчення курсів «Основи здоров’я» у 1-9-х класах; предмета «Захист 

України» (відповідно до розділів «Основи цивільного захисту» та «Основи медико-санітарної 

підготовки») у 10-11-х класах. 

У цілому ХЛ № 149 до тимчасового функціонування у надзвичайних ситуаціях 

підготовлений, але не може використовуватись як об’єкт сталого використання у надзвичайних 

ситуаціях. Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення та поповнення 

матеріально-технічної бази; забезпечення формувань ЦЗ та постійного складу працівників 

ХЛ № 149 засобами індивідуального захисту, створення укриття тощо. 
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І.2.5. Соціальний захист дітей пільгових категорій та охорона прав дитини 

 

У 2021/2022 навчальному році робота з соціальної підтримки дітей здійснювалась 

на основі Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Сімейного Кодексу України, 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» 

та інших нормативних документів. 

Основною метою роботи соціального педагога є створення сприятливих умов для 

особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - морального, 

інтелектуального), надати їй комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у 

саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини (соціальний, 

психолого-педагогічний та моральний) у її життєвому просторі. 

На початку 2021/2022 навчального року, протягом вересня, було складено соціальні 

паспорти класів. На їх основі складено соціальний паспорт школи.  

Так, в навчальному закладі навчалося 197 

здобувачів освіти пільгових категорій, що складає 

19,3% від загальної кількості здобувачів освіти. З них:  

 діти-сироти – 1 особа; 

 діти, позбавлені батьківського піклування – 1 

особа; 

 дітей з малозабезпечених сімей – 3 особи; 

 діти з багатодітних сімей – 68 осіб; 

 
 

 діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 3 особи; 

 діти з інвалідністю – 7 осіб; 

 діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків – 2 особи; 

 діти одиноких матерів (батьків) – 25 осіб; 

 діти-напівсироти – 24 особи; 

 діти військовослужбовців – учасників АТО/ООС – 27 осіб; 

 діти, які виховуються у сім’ях, де батьки мають інвалідність – 4 особи; 

 діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – відсутні; 

 діти із сімей внутрішньо переміщених осіб – 32 особи. 
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Пільгова категорія дітей ХЛ № 149діти-сироти

діти, позбавлені 
батьківського 
піклування

діти з 
малозабезпечнен
их сімей

діти з багатодітних 
сімей

діти, які 
постраждали 
внаслідок аварії 
на ЧАЕС

 Деякі діти користувалися пільгами за декількома категоріями водночас. 

Щодо здобувачів освіти пільгових категорій оформлено (ведеться і систематично 

оновлюється) банк даних, де містяться загальні відомості про дитину, батьків або осіб, що їх 

замінюють, зайнятість дитини в позаурочний час та копії документів, які підтверджують 

пільговий статус.   

Діти учасників АТО (ООС), діти з сімей внутрішньо переміщених осіб та  діти з 

малозабезпечених сімей забезпечені безкоштовним  щоденним гарячим харчуванням (обіди). 

Діти всіх пільгових категорій безкоштовно відвідували шкільні гуртки та зайняті в шкільній 

дитячо-юнацькій організації «Сходинки». Напередодні   Різдвяних  свят діти  з інвалідністю  та  

діти  з сімей  ВПО  відвідали  святкові заходи у кінотеатрі ім. О. Довженка, де отримали на 

додаток солодкі подарунки.   
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Крім того, інформаційна база дітей пільгових категорій оновлюється відомостями про 

індивідуальну роботу з дитиною з боку класного керівника, інформація щодо позаурочної та 

позакласної зайнятості та інші інформаційні матеріали, надані класними керівниками. Сім’ї 

пільгових категорій знаходяться під супроводом класних керівників та соціально-психологічної 

служби школи, де отримували рекомендації  батьки, вчителі, діти. 

Велика увага приділяється організації профілактичної роботи з попередження 

правопорушень та булінгу. Проведено просвітницькі бесіди як зі здобувачами освіти так і з 

їхніми батьками. Систематично ведеться контроль за відвідуванням занять здобувачів освіти. 

Профілактична робота є системою спільних дій усіх учасників освітнього процесу і 

ґрунтується на своєчасному виявленні та усуненні негативних інформаційних, педагогічних, 

психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення в психологічному та 

соціальному розвитку здобувачів освіти, в їхній поведінці, стані здоров’я, а також в організації 

життєдіяльності і дозвілля. Діти залучені до позакласної роботи, участі в конкурсах творчого 

спрямування , спортивних змаганнях. Також проведено заходи : 

- «Дружба в житті людини»; 

- «Поради від соціального педагога для здобувачів освіти, батьків та педагогів ліцею»; 

- «Профілактика торгівлі людьми. Станція призначення - життя»; 

- «Вчимося жити в мирі»; 

- «Що таке жорстока поведінка?» 

В ліцеї немає здобувачів освіти, що стоять на внутрішньому обліку. В цьому напрямку 

систематично проводилась відповідна робота: профілактичні бесіди, розмова з вчителями з 

приводу поведінки на уроках. Проводяться регулярні рейди-перевірки стану відвідування 

уроків. Після цього з боку адміністрації, соціального педагога, практичного психолога 

проводилася робота з батьками, здобувачами освіти та класними керівниками щодо запобігання 

пропусків занять;  більш відповідального ставлення до виконання батьківських обов’язків щодо 

забезпечення здобуття освіти з боку батьків, щодо запобігання дитячої бездоглядності, проявів 

насильства.  

Протягом року соціальний педагог працював 

над проблемою: «Попередження негативних явищ в 

учнівському середовищі». 

Соціально-психологічна служба захищає права 

та інтереси здобувачів освіти, надає допомогу та 

контролює дотримання норм охорони прав дітей, 

надає звітну документацію до відповідних державних 
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та громадських організацій, здійснює профілактику торгівлі людьми та негативних явищ серед 

здобувачів освіти нашого ліцею.  

Підтримується зв’язок  зі службами та органами місцевого самоврядування. Щороку 

складається та оновлюється план спільних заходів Харківського ліцею № 149 Харківської 

міської ради Харківської області, Служби у справах дітей по Шевченківському району 

Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради (ССД), Харківського районного 

управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківської області (УП 

№3 ГУ НП в Харківської області), комітету у справах сім’ї, молоді та спорту по 

Шевченківському району Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 

ради (КССМС), відділу соціальної роботи по Шевченківському району м. Харкова ХМЦСС 

«Довіра» (ВСР), комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 14» 

(КНП «МДП № 14»), сектору ювенальної пробації м. Харкова філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області (ЦП), Управління соціального захисту населення адміністрації 

Шевченківського району (УСЗН) з питань 

профілактики та попередження правопорушень, 

запобігання дитячій безпритульності та 

бездоглядності, жорстокому поводженню та 

насильству над дітьми, пропаганди здорового 

способу життя та питань соціального захисту дітей 

на 2022 рік. 

Протягом навчального року соціальним 

педагогом були проведені заходи щодо роботи Ради 

з профілактики правопорушень для оформлення роботи із запобігання проявів насильства, 

булінгу та правопорушень. Поновлювалась база даних різних  пільгових категорій здобувачів 

освіти.  

На початку навчального року соціальний педагог разом з класними керівниками склала 

соціальні паспорти класів та ліцею. Під час проведення індивідуальних бесід з класними 

керівниками та директором школи, були визначені діти, які безпосередньо потребують 

особливої уваги з боку соціального педагога. Протягом навчального року соціальним педагогом 

відвідувались уроки з метою спостереження за поведінкою здобувачів освіти, виокремлення 

проблем у поведінці здобувачів освіти. Зі здобувачами освіти систематично проводились 

групові та індивідуальні бесіди для здійснення корекційного впливу на їхню поведінку на 

уроках, перервах та в позаурочний час. 

За запитом з  батьками протягом року проводились індивідуальні консультації та робота 

з профілактики насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми та профілактики булінгу. 
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На батьківських зборах обговорювались питання охорони прав дітей ,  недопущення і 

профілактика проявів насильства серед учасників освітнього процесу. Робота з соціального 

захисту дітей протягом 2021/2022 навчального року проводилась за напрямами:  

- прогностичний (спостереження та відвідування уроків);  

- консультативний напрям (консультації для здобувачів освіти, батьків та педпрацівників); 

- профілактичний (участь у всеукраїнській акції «Урок», бесіди, лекції, виховні години з 

профілактики правопорушень, насильства, девіантної поведінки, ведення здорового способу 

життя);  

- організуючий (обстеження та складання акту житлово-побутових умов проживання дітей 

пільгового контингенту за запитами, оформлення документації, організація безкоштовного 

харчування, організація літнього оздоровлення, організація участі дітей пільгового контингенту 

у благодійних акціях та святах тощо).  

Основною метою роботи соціального педагога є створення сприятливих умов для особистісного 

розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - 

морального, інтелектуального), надати їй комплексної 

соціально-психолого-педагогічної допомоги у 

саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, 

а також захист прав дитини (соціальний, психолого-

педагогічний та моральний) у її життєвому просторі. 

Перед соціальним педагогом ліцею поставлені 

завдання: 

• моніторинг учнівської спільноти закладу на предмет виявлення  сімей, які опинились 

у складних життєвих умовах; 

• створення банку даних та систематичне оновлення інформації щодо пільгових 

категорій (неповними сім'ями, сім'ями, які мають дітей з особливостями розвитку, 

опікунським сім'ям та інші категорії); 

• забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального та 

морального здоров’я особистості; 

• формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально-значущих орієнтацій 

і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки; 

• створення умов сприятливого освітнього середовища для розвитку здібностей та 

реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу в соціально корисних 

сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя, попередження тупикових 

ситуацій в особистому розвитку; 
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• систематична робота щодо профілактики та запобігання проявів булінгу (цькування) 

серед усіх учасників освітнього процесу; 

• надання комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги і підтримки; 

• вести серед батьків просвітницьку роботу в напрямку правових та педагогічних знань; 

• представляти інтереси здобувачів освіти  в органах законодавчої та виконавчої влади. 

Загалом, роботу з соціальної підтримки дітей у 2021/2022 навчальному році можна 

вважати проведеною на достатньому рівні, але у наступному навчальному році необхідно 

підвищити якість роботи з соціально-педагогічного супроводу здобувачів освіти з групи ризику, 

якщо такі будуть, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, якщо такі 

будуть, продовжити взаємодію з органами виконавчої влади та громадського самоврядування, 

соціальними службами міста, урізноманітнити заходи для підвищення рівня соціальної 

компетентності батьків. 

 

І.2.6. Забезпечення вимог з організації харчування учнів 

 

Протягом 2021/2022 навчального року адміністрацією ХЛ № 149, представниками 

батьківської громадськості, здійснювались заходи щодо створення умов для організації 

якісного харчування учнів:  

- удосконалення різноманітності раціону харчування; виховання культури прийому їжі;  

- пропаганда здорового способу життя. Харчування учнів 1-11 класів у ХЛ № 149 було 

організовано відповідно до діючого законодавства.  

Їдальня ХЛ № 149  розташована на першому поверсі закладу, розрахована на одночасне 

годування 100 учнів. У їдальні завжди широкий асортимент буфетної продукції, продуктів, що 

реалізуються (овочі, соки, солодощі тощо). Санітарно-гігієнічні умови утримання їдальні 

дотримуються відповідно до розділу 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01. Продукти харчування 

зберігаються згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням 

товарного сусідства і дотримання термінів їх реалізації. 

Якість страв та стан продуктів щодня контролювались медичною сестрою ХЛ № 149 

Циганенко Л.О. Правила зберігання продуктів та їх реалізація відповідали вимогам. Умови 

зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів, готової їжі, якість готової їжі, 

різноманітність меню, дотримання санітарно-гігієнічного режиму в їдальні знаходились 

під постійним контролем медичного працівника навчального закладу. Також медичною 

сестрою постійно здійснювався контроль за дотриманням технології приготування страв, 

правильно та своєчасно відбирались щоденні проби, заповнювався бракеражний журнал готової 

продукції, вівся «Журнал обліку виконання норм харчування». 
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У залі їдальні розміщена необхідна інформація про правильне та раціональне 

харчування, щоденне меню, чергування вчителів, графік вологого прибирання, інша корисна 

інформація для організації харчування учнів ліцею.  

Громадський контроль за організацією 

повноцінного збалансованого харчування, роботою 

харчоблоку, організацією постачання продуктів, 

здійснювався комісією громадського контролю за 

якістю харчування, яка діяла на підставі Положення 

про комісію громадського контролю за якістю 

харчування відповідно до плану роботи, 

затвердженим на засіданні комісії. 

Аналіз даних щодо охоплення учнів гарячим харчуванням за три останніх навчальних 

роки показав, що відсоток учнів, які отримували гаряче харчування, залишається стабільно 

високим. Відповідно до інформації про стан харчування учнів ХЛ № 149 у 2021/2022 

навчальному році станом на 20.02.2022 гаряче харчування отримували 95,5% від загальної 

кількості учнів, з яких:  

1-4 класи – 402 учнів (99,7%),  

5-11 класи – 515 учнів (94,3%).  

Безкоштовне гаряче харчування (сніданки) отримували 98,51 % учнів початкових класів 

(6 учнів навчалися за індивідуальною формою здобуття освіти) та 100% учнів 1-х класів 

отримували безкоштовно молоко. 

Як у минулі навчальні роки, у 2021/2022 навчальному році було організовано 100% 

гаряче харчування учнів, які відвідують групу продовженого дня. Кількість дітей, які 

отримували гаряче харчування за кошти батьків (обіди) у ГПД, становила 80 учнів.  

На підставі заяв батьків та наданих документів у 2021/2022 навчальному році 58 учнів 

ліцею отримували безкоштовне харчування (обіди), з яких:  

- дитина сирота – 1 особа; 

- дитина, позбавлена батьківського піклування – 1 особа; 

- дитина, якає внутрішньо переміщена – 24 особи; 

- батьки яких є учасниками ООС – 27 осіб; 

- дитина з малозабеспеченої родини – 5 осіб 

На підставі довідок було надано дієтичне харчування 22 учням ліцею. Працівниками 

харчоблоку було забезпечено постійну наявність дієтичного меню.  

Протягом 2021/2022 навчального року 905 учнів ХЛ № 149 щодня  купували буфетну 

продукцію. З них: 1-4 класи – 356 учнів, 5-11 класи – 549 учнів.  
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Організація питного режиму у ХЛ № 149 здійснювалась за рахунок використання 

кип’яченої води, продажу негазованої мінеральної води та соків у шкільній їдальні. 

Приготування їжі здійснювалося з використанням води гарантованої якості (наявні сертифікати 

якості води). 

Питання організації харчування систематично заслуховувалося на засіданнях  

педагогічної ради, нарадах при директорі, батьківських зборах. Батьки учнів своєчасно 

інформувались щодо питань організації харчування, якості їжі та санітарного стану їдальні.  

Протягом навчального року в ХЛ № 149 проводились лекції, батьківські збори, 

індивідуальні бесіди, тематичні заняття, різноманітні заходи з метою пропаганди правильного 

харчування серед дітей та їхніх батьків, формування в учнів здорового способу життя, 

розуміння необхідності дотримання режиму харчування. Для формування в учнів та батьків 

необхідного мінімуму санітарно-гігієнічних знань про збалансоване харчування протягом 

навчального року проводились традиційні уроки етикету за столом,  конкурси культури 

харчування. 

У цілому роботу закладу щодо організації харчування учнів можна вважати задовільною,  

але є недоліки, які необхідно подолати, а саме: неоптимальність графіка чергування вчителів 

у їдальні; недостатнє оснащення обідньої зали місцями для вживання їжі; подекуди неякісна 

робота класних керівників щодо здійснення контролю за харчуванням дітей. 

 

 

І.2.7. Превентивне та правове виховання, формування здорового способу життя 

 

Превентивне виховання -  цілеспрямована  система заходів  правового, психолого-

педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного 

характеру, спрямована на формування позитивних соціальних установок, формування 

ціннісних ставлень у першу чергу до себе, сім'ї, родини. Превентивне виховання  є 

пріоритетним напрямом діяльності держави, всіх виховних інституцій і здійснюється в 

інтересах особистості  дитини та суспільства. Виконанню цих завдань сприяла реалізація 

напряму «Ціннісне ставлення до себе», в рамках якої протягом навчального року було 

проведено: 

- гра-квест «Твоє здоров’я в твоїх руках»;  

- бесіда «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»; 

- тиждень безпеки дорожнього руху «Стоп! Діти на дорогах!»; 

- спортивні змагання «Ми активна молодь»; 

- конференція «Мовчання – не вихід»; 
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- рольова гра «Ким я хочу стати». 

 Протягом навчального року в ХЛ № 149 були проведені батьківські збори, під час яких 

розглядалися питання організації дозвілля дітей, запобігання вживання дітьми алкогольних, 

наркотичних речовин, поширення пияцтва, наркоманії, правопорушень, профілактики булінгу.  

 Проводяться психолого-педагогічні консультації для батьків: «Чи знаємо ми найближчих 

людей», «Кроки формування здорової особистості», «Шлях до здорового способу життя». 

 Протягом 2021/2022 навчального року в здобувачів освіти ліцею формувалось ціннісне 

ставлення до людей вихованням в них моральної активності, відповідальності, чесності, 

працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совістливості, терпимості 

до інших, доброзичливості, протистояти проявам несправедливості, жорстокості шляхом 

проведення заходів з правової освіти та виховання, з розвитку громадянських компетентності 

здобувачів освіти. 

Протягом навчального року в ХЛ № 149 проводилась робота з питань профілактики 

правопорушень серед здобувачів освіти ліцею: 

➢ щоденно класні керівники контролювали відвідування здобувачів освіти уроків; 

➢ практичним психологом та соціальним педагогом  школи надавалась консультативна 

допомога дітям та їх батькам. 

 Протягом навчального року в ХЛ № 149 проводились бесіди про кримінальну та правову 

відповідальність за правопорушення і злочини, скоєні підлітками; тематичні уроки про етику 

користування електронною поштою, мережею Інтернет; правові хвилинки про моральну та 

правову відповідальність за розміщення матеріалів у мережі Інтернет, виховні години 

«Стежками безпечного Інтернету». 

 Психологічною службою школи протягом року проводились для здобувачів освіти 

виховні години за темами «Знаємо свої права та обов'язки», виховні заходи на тему «Культурна 

поведінка школяра». Проводились заняття у рамках проєкту «Шкільний офіцер поліції». 

 У 2021/2022 навчальному році жоден здобувач освіти ХЛ № 149 не стояв на обліку у 

районному відділі ювенальної превенції, не скоював злочини, не пропускав навчальні заняття 

без поважної причини. Протягом навчального року в школі не виявлені неповнолітні, які 

схильні до бродяжництва, які знаходяться на 

наркологічному обліку за вживання 

алкогольних речовин, на наркологічному 

обліку за вживання наркотичних засобів та 

психотропних речовин, на 

внутрішньошкільному  обліку. 
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 Основним завданням у формуванні здорового 

способу життя є забезпечення повноцінного розвитку 

здобувачів освіти, охорони та зміцнення їх здоров'я, 

утвердження здорового способу життя. 

 В ліцеї створена модель системи та збереження 

життя і здоров'я дітей, формування здорового способу 

життя. 

 Для досягнення мети протягом навчального року здійсненням різноманітних заходів 

реалізовувались напрямки діяльності: 

➢ профілактика шкідливих звичок, виховання в здобувачів освіти негативного ставлення 

до вживання алкоголю, нікотину, наркотичних речовин через виховні заходи, зустрічі з 

медичними працівниками, шкільні конференції, форуми  здоров'я; 

➢ організація  рухової діяльності: забезпечення гурткової роботи спортивного напрямку, 

організація і проведення походів, екскурсій, днів здоров'я, спортивно-родинних свят, 

змагань; 

➢ психофізична регуляція: створення комфортного мікроклімату в класі, ліцеї, 

прищеплення навичок спілкування, регулювання конфліктних ситуацій; 

➢ організація роботи з безпеки життєдіяльності: проведення бесід, інструктажів з 

безпеки життєдіяльності, тренувань , навчань з правил дорожнього руху; 

➢ організація режиму харчування: забезпечення здобувачів освіти гарячим харчуванням, 

особливо дітей груп продовженого дня, організація дієтичного харчування, вітамінних 

столів. 

Протягом 2021/2022 навчального року в ХЛ № 149 проводилися різноманітні за формою, 

змістом та тематикою заходи з питань збереження та зміцнення здоров'я, формування здорового 

способу життя у школярів:  

➢ залучення дітей до участі у спортивних конкурсах, змаганнях; 

➢ робота з профілактики хвороб шляхом проведення ранкової гімнастики та прогулянок 

на свіжому повітрі; 

➢ фізкультурні паузи з комплексом відповідних 

вправ; 

➢ рухливі і музичні перерви; 

➢ перерви на свіжому повітрі; 

➢ залучення батьківської громадськості до 

роботи з пропаганди здорового способу життя; 
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➢ раціональне харчування; 

➢ робота ГПД, контроль за дотриманням режиму роботи, проведення спортивно-

оздоровчих заходів; 

➢ організація виставок дитячих малюнків з метою пропаганди безпечної поведінки та 

запобігання дитячому травматизму; 

➢ забезпечення санітарно-гігієнічних умов навчання в класах; 

➢ достатнє освітлення; 

➢ відповідність меблів зросту здобувачів освіти; 

➢ провітрювання, вологе прибирання, температурний режим. 

Всебічний та гармонійний розвиток  кожної особистості, творчий, інтелектуальний, 

духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки та секції ХЛ № 

149: 

- гурток «Влучний стрілець», керівник Балабай В.О. (30 осіб); 

- гурток «Юні квітникарі», керівник Безіна О.В. (30 осіб); 

- секція з футболу, керівник Оби Оджимаду 

(26 осіб); 

- гурток «Цікава економіка», керівник Машкін 

Д.В. (30 осіб); 

- секція з таеквон-до, керівник Дубцов Т.В. (28 

осіб); 

- гурток євроклуб «Веселка», керівник 

Берестянер Є.В. (30 осіб); 

- секція з волейболу, керівник Балабай Н.Т. (26 осіб); 

- гурток «Підготовка до ДПА та ЗНО з фізики», керівник Фролова Н.О. (30 осіб). 

Основними напрямами роботи гуртків та секцій є туристсько-краєзнавчий, еколого-

натуралістичний, науково-технічний,  фізкультурно-спортивний, військово – патріотичний, 

природничо-математичний. 

Зі здобувачами освіти проводились бесіди з циклу «Я обираю здоровий спосіб життя», 

які фіксувалися на відповідній сторінці класного журналу. До проведення заходів залучалися 

відповідні фахівці (психологи, соціальний педагог тощо). Проводилися індивідуальні бесіди з 

батьками та здобувачами освіти. 

З метою пропаганди позитивного іміджу сім’ї та соціальної підтримки, формування 

культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей 

проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, 
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формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження 

репродуктивного здоров’я.  

Питання щодо збереження життя та здоров’я здобувачів освіти, пропаганди здорового 

способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, 

оздоровлення здобувачів освіти систематично розглядалися на засіданнях ШПМК класних 

керівників. 

Формування основ здорового способу життя в здобувачів освіти ліцею протягом року 

здійснювалось під супроводом медичної та соціально-психологічної служб ліцею. 

Медичні працівники ліцею проводили поглиблені медичні огляди дітей, готували 

матеріали бесід стосовно збереження здоров’я, випускали медико – санітарні бюлетні, 

проводили інтерактивні конференції, приділяли велику увагу статевому вихованню молоді, 

підготовці молоді до шлюбу. 

Психологічна служба ліцею проводила діагностування здобувачів освіти з питань 

психологічного комфорту. Організовувались зустрічі з лікарями, фахівцями з питань 

загартування та поліпшення фізичного розвитку, проводились заняття, на яких розглядались 

проблеми тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин та 

профілактики СНІДу. Для здобувачів освіти початкової школи протягом року були проведені 

виховні заходи за темою «Культура поведінки школяра», бесіда «Я і моє здоров’я». Для 

здобувачів освіти середньої школи проводились бесіди «Пасивне паління», «Перші поняття про 

шкоду паління», «Запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків серед 

підлітків», акції до Міжнародного Дню боротьби зі СНІДом та Всесвітнього Дня пам‘яті 

загиблих від СНІДу, а також індивідуальні бесіди зі здобувачами освіти та їх батьками. Для 

здобувачів освіти старшої школи проводились бесіди «Профілактика репродуктивного 

здоров’я», «Я обираю здоровий спосіб життя». Проводилась робота з пропаганди здорового 

способу життя,  надання допомоги в адаптації до вимог соціуму, з метою забезпечення 

психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Для забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів та організації 

діяльності ХЛ № 149 в умовах карантину, в ліцеї було поповнено медичний кабінет та медичні 

аптечки кабінетів антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального 

захисту, дезінфікуючими засобами, установлено дезінфектори, проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед працівників та здобувачів освіти ліцею (години спілкування, 

індивідуальні бесіди, у рамках вивчення навчальних предметів біологія, «Основи здоров’я», 

«Захист Вітчизни» щодо профілактики захворювань з повітряно-крапельним механізмом передачі 

(у тому числі грипу, ГРВІ  та захворювань,  спричинених  новим  коронавірусом  2019-nCoV), 

необхідності дотримання правил особистої гігієни; оновлено інформаційні куточки; 
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забезпечено  дотримання  необхідного  температурного  режиму  в приміщеннях ліцею.  

Таким чином, у 2021/2022 навчальному році робота з формування основ здорового 

способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, 

запобігання захворювання на СНІД здійснювалась на достатньому рівні, але у 2022/2022 

навчальному році необхідно до роботи за цим напрямком залучати громадськість та 

активізувати всіх суб’єктів освітнього процесу, а саме: батьків здобувачів освіти та вчителів-

предметників. 

 

 

І.2.8. Робота щодо організації оздоровлення учнів 

Пришкільний дитячій табір влітку 2022 року не працював. 

 

 

І.2.9. Попередження та протидія булінгу (цькуванню) 

 У ХЛ № 149 реалізується політика попередження та протидії булінгу (цькуванню). 

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо профілактики булінгу: забезпечення 

відкритого доступу інформації та документів щодо булінгу на веб-сайті закладу та регулярне її 

оновлення; організація співпраці з фахівцями СЮП, ССД, Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в Харківській та Луганській областях щодо 

профілактичної роботи з питань попередження булінгу та насильству в сім'ях згідно з окремих 

планів спільних дій; організація проведення лекцій, бесід, тренінгів з профілактики булінгу для 

всіх учасників освітнього процесу; проведення виставки методичної та просвітницької 

літератури щодо профілактики жорстокого поводження, насильства та протидії булінгу. 

 У 2021/2022 навчальному 

році в ХЛ № 149 проводилося 

анкетування здобувачів освіти 

щодо обізнаності у проблемі 

булінгу та його видів, заходи в 

рамках Всеукраїнського тижня 

протидії булінгу, Всеукраїнського 

тижня права, тренінги з 

профілактики булінгу, тематичні 

заходи, виставки, за участю 

шкільної дитячої юнацької 
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громадської організації «Сходинки». 

Після анкетування були проведені бесіди щодо засобів реагування на проявлення булінгу 

серед здобувачів освіти. До проведення заходів залучались працівники правоохоронних органів. 
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У ХЛ № 149 не має зареєстрованих фактів булінгу. Адміністрація школи, педагогічні 

працівники, соціологічна та психологічна служба вчасно реагують на будь-які конфлікти під 

час освітнього процесу. 

Систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота з батьками, яка включає 

такі аспекти як проведення індивідуальних консультацій, групових занять, тренінгів з батьками 

з приводу булінгу (цькування), ознайомлення з темою профілактики булінгу та інформування 

батьків на батьківських зборах одо стану роботи у цьому напрямку з метою формування 

навичок толерантної, ненасильницької поведінки у рамках взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу, надання корисних порад та рекомендацій для профілактики і подолання булінгу 

батькам з метою зменшення ризику булінгу та кібербулінгу. 

Проводиться робота з педагогічними працівниками: ознайомлення з нормативними 

документами та розгляд питань щодо протидії булінгу на засіданнях педагогічної ради та 

нарадах при директорові, формування громадянської компетентності та підвищення рівня 

соціально-емоційної грамотності педагогів для 

створення безпечного освітнього середовища, 

поглиблення знань педагогів щодо методик 

запобігання виникненню насильства у дитячому 

колективі або ранніх ознак його виявлення. 
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В ХЛ № 149 були проведені наступні заходи, з метою запобігання виникнення булінгу 

(цькування): 

 15 листопада представники Харківського МЦ з надання БВПД провели для здобувачів 

освіти 7-А та 8-А класів відеолекторій за темою: «Протидія булінгу»; 

 16 листопада представники Харківського МЦ з надання БВПД провели для здобувачів 

освіти 7-Б та 8-В класів відеолекторій з питань протидії булінгу; 

 18 листопада представники Харківського МЦ з надання БВПД провели для здобувачів 

освіти 7-В та 8-Б класів відеолекторій з питань протидії булінгу;  

 17.01.2022 відбулася онлайн-зустріч між 6-А класом та представниками управління 

патрульної поліції в Харківській області ДПП в рамках проєкту «Шкільний офіцер поліції» 

за темою «Кібербулінг, відповідальність батьків та здобувачів освіти»; 

 20.01.2022 для учасників освітнього процесу 6-а класу спікер Олексій Рвачков, старший 

викладач кафедри кібербезпеки та DATA-технологій факультету № 6 ХНУВС та 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Харківській та 

Луганській областях провів лекцію за темою 

«Кібербулінг»; 

 представник Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в 

Харківській та Луганській областях Юрій 

Чумак провів для здобувачів освіти 5-х класів 

лекцію за темою «Кібербулінг». 

 11.02.2022 між батьками 6-х – 8-х класів та представником Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в Харківській та Луганській областях Юрієм 

Чумаком відбулася лекція за темою «Кібербулінг». 

З початком російської військової агресії освітній процес у м. Харкові та Харківській 

області відбувається дистанційно. В таких умовах діти можуть стати жертвами кібербулінгу, 

так як уся їх діяльність переходить в онлайн середовище та віртуальний простір. Тому 

попередження та протидія кібербулінгу ‒ важлива складова роботи адміністрації ліцею, 

практичного психолога, соціального педагога, класних керівників та вчителів у 2022/2023 

навчальному році. 

 

І.2.10. Психологічний супровід освітнього процесу 

 

У 2021 / 2022 навчальному році в Харківському ліцеї № 149 здійснювалась робота 

психологічної служби, головною метою діяльності якої було визначення впливу навчального 
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середовища на формування успішної соціалізації здобувачів освіти ліцею. 

Протягом 2021 / 2022 навчального року робота психологічної служби у ліцеї 

здійснювалась за трьома основними напрямками: діагностична робота; корекційна робота; 

консультативна робота. 

Головними завданнями роботи психологічної служби ліцею були: 

- психодіагностична робота зі здобувачами освіти, їх батьками та вчителями; 

- організація розвиваючих групових занять, тренінгів по розв’язанню проблем, які були 

виявлені в результаті діагностичної роботи; 

- створення умов для гармонійного розвитку та саморозвитку здобувачів освіти, надання 

допомоги здобувачам освіти у самовизначенні, самопізнанні та самореалізації; 

- Сприяння процесу адаптації до навчання здобувачів освіти 1-х та 5-х класів; 

- підвищення психологічної культури здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних працівників; 

- психологічна підтримка здобувачів освіти, їх батьків та педагогічних працівників через 

індивідуалізацію, диференціацію та психологічний супровід; 

- підвищення особистісного фахового рівня психолога ліцею: участь у наукових теоретичних 

та практичних семінарах, конференціях; участь у педагогічному ярмарку. 

Протягом навчального року практичним психологом виконувалась робота 

з психологічного супроводу освітнього процесу: психологічні вимірювання, консультаційна, 

просвітницька, профорієнтаційна. Основними напрямками діяльності служби були:  

- психологічний супровід розвитку молодших школярів; 

- супровід адаптації учнів 1-х класів до школи та 5-х класів до предметного навчання; 

- проведення діагностування здобувачів освіти 7-х, 9-х та 10-х класів з метою супроводу 

процесу профорієнтувації; 

- профілактична робота щодо дезадаптації учнів; 

- психодіагностичне забезпечення освітнього процесу учнів 5-11-х класів; 

- організація допомоги у професійному та життєвому самовизначенні старшокласників; 

- виявлення та психологічний супровід розвитку обдарованих учнів; 

- забезпечення психологічного супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій 

на сході України;  

- здійснення психологічної підтримки педагогів; 

- здійснення психологічної просвіти учасників освітнього процесу;  

- консультування учасників освітнього процесу; 

- налагодження взаємодії з різними установами щодо психологічної просвіти учасників 

освітнього процесу. 
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У роботі психологічної служби Харківського ліцею № 149 у 2021 / 2022 навчальному 

році пріоритетними напрямками були: дослідження рівня психологічної адаптації здобувачів 

освіти 1-х класів до навчання; дослідження рівня психологічної адаптації здобувачів освіти 5-х 

класів до навчання, яка показала, що більшість дітей пройшли процес адаптації на високому та 

середньому рівні; діагностування здобувачів освіти 7-х, 9-х та 10-х класів з метою 

профорієнтування; дослідження соціально значущих якостей здобувачів освіти 10-х класів. 

Також психологічною службою Харківського ліцею № 149 у 2020 / 2021 навчальному році 

проводились діагностичні дослідження, спрямовані на визначення рівня розвитку класного 

колективу; дослідження пізнавальної активності здобувачів освіти ліцею; вивчення 

мотиваційної сфери здобувачів освіти ліцею. Результати обстеження були використані при 

підготовці та проведенні психолого-педагогічних семінарів та виступах на нарадах при 

директорові.  

Протягом 2020 / 2021 навчального року зі здобувачами освіти ліцею проводились 

“години психолога”, під час яких обговорювались теми профорієнтації, здорового способу 

життя, сучасних викликів, обумовлених пандемією COVID-19, ксенофобії, расової та гендерної 

рівності, профілактики торгівлі людьми, профілактики і превенції протиправної, агресивної, 

жорстокої, насильницької поведінки в освітньому середовищі, булінг, кібербулінг, питання 

правової обізнаності та забезпечення соціального захисту прав і свобод здобувачів освіти, 

профілактики стресів перед іспитами, підготовка до Національного мультипредметного тесту 

(НМТ). Протягом навчального року систематично проводилась індивідуальна та групова 

консультативна робота зі здобувачами освіти, їх батьками та педагогами. 

Проте, починаючи з 24.02.2022 р., після військової агресії та інтервенції російської 

федерації до України і початку повномасштабних бойових дій, робота психологічної служби 

ліцею змінила свій формат та напрямок. Основним видом діяльності стало психологічне 

консультування усіх учасників освітнього процесу: здобувачі освіти, їх батьків, педагогічних 

працівників. Війна спричинила значне порушення життєдіяльності людей, шкоду їхньому 

здоров’ю, великі людські втрати, значні матеріальні збитки тощо. Все це вкрай негативно 

позначається на усіх учасниках освітнього процесу, тому напрямок психологічних консультацій 

став пріоритетним у роботі психологічної служби ліцею. 

Роботу психологічної служби протягом 2021 / 2022 навчального року можна вважати 

проведеною на достатньому рівні. Слід зазначити напрямки діяльності, які потребують 

удосконалення: 

- консультативна робота з учасниками освітнього процесу повинна здійснюватися через 

індивідуальний, диференційований підхід з урахуванням усіх соціально-психологічних 

факторів. 
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1.2.11. Внутрішнє моніторингове дослідження 

безпечного освітнього середовища 

 

Протягом 2020/2021 навчального року в Харківському ліцеї проводилось внутрішнє 

моніторингове дослідження безпечного освітнього середовища. Моніторинг проводиться з 

метою визначення тенденції та динаміки поширення булінгу (цькування) в освітньому 

середовищі та своєчасного реагування, організації системної протидії булінгу та кібербулінгу.  

Метою проведення моніторингу якості освіти психологічною службою Харківського 

ліцею № 149 було визначення впливу тенденцій та динаміки освітнього процесу у Харківському 

ліцеї № 149 Харківської міської ради Харківської області на особистісні якості здобувачів 

освіти. 

Психологічна складова внутрішнього моніторингу освітнього процесу у Харківському 

ліцеї № 149 здійснювалась через пролонговане психологічне дослідження динаміки змін у 

рівнях шкільної мотивації здобувачів освіти та рівнях шкільної тривожності. 

Завданням внутрішнього психологічного моніторингу якості освіти у Харківському 

ліцеї № 149 було пролонговане вивчення динаміки змін рівнів шкільної мотивації та шкільної 

тривожності у здобувачів освіти по мірі їх дорослішання і переходу із паралелі в паралель. 

В ході моніторингу протягом 2021/2022 навчального року було виявлено, що 74,1 % 

здобувачів  не зустрічали в ліцеї дії насильства, а 25,9 % відповіли, що стикалися з такими 

діями насильства: образи, приниження, побиття. 22,2 % здобувачів  зазначили, що з ними 

відбувалися такі принизливі дії, як образи, приниження, використання образливих прізвиськ та 

33,3 % здобувачів освіти були свідками цькування в їхньому  класі. Більшість здобувачів освіти 

могли б надати підтримку й допомогу своєму товаришу, а саме: вислухати, заспокоїти, 

розповісти класному керівнику або іншому вчителю про ситуацію. Але 18,5 %  просили своїх 

однолітків не втручатися в цей конфлікт. 81,5 % здобувачів освіти знають до кого звернутися за 

допомогою, щоб уникнути насильства й це класний керівник. Він надає їм інформацію щодо 

булінгу  в освітньому середовищі на виховних бесідах та заходах. Також здобувачі освіти 

бачили допомогу й підтримку у своїх батьків. Таким чином, можна відмітити, що більшість 

здобувачів загальної середньої освіти відверті із здобувачами освіти, з батьками й класним 

керівником, можуть звернутися за допомогою до адміністрації закладу.  

Динаміка змін у рівнях шкільної мотивації та рівнях шкільної тривожності у здобувачів 

освіти мала відстежуватись впродовж трьох років їхнього навчання у ліцеї задля визначення 

впливу тенденцій та динаміки освітнього процесу на психологічні особистісні особливості 

здобувачів освіти, що тісно пов’язані із процесом освітньої діяльності. 
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Проте із початком повномасштабної військової агресії та початком бойових дій зі 

сторони російської федерації проти України, вивчення психологічної компоненти моніторингу 

якості освіти у Харківському ліцеї № 149 через пролонговане дослідження рівня шкільної 

мотивації та рівня шкільної тривожності серед здобувачів освіти, вже є не релевантними та 

репрезентативним. Попередні результати дослідження були отримані до початку війни, і вони 

ніяк не зможуть корелюватись із результатами рівня вивчення шкільної тривожності та 

шкільної мотивації, після початку російсько-Української війни, так як умови, в яких 

знаходяться здобувачі освіти, докорінно відрізняються від умов, в яких вони були минулого 

року. Також через війну дуже сильно змінились фактори впливу на здобувачів освіти, які 

безпосередньо формують рівень шкільної мотивації та шкільної тривожності. Тому ми не 

зможемо отримати очікуваних результатів внутрішнього психологічного моніторингу якості 

освіти і вивчити динаміку змін у рівнях шкільної мотивації та шкільної тривожності у 

здобувачів освіти, та вплив на ці зміни сучасним освітнім середовищем в цілому через процеси 

навчання та виховання відповідно до тенденцій та динаміки освітнього процесу Харківського 

ліцею.  

 

І.2.12. Соціально-педагогічний супровід освітнього процесу 

 

У 2021/2022 навчальному році робота з соціальної підтримки дітей здійснювалась 

на основі Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Сімейного Кодексу України, 

Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту» та 

інших нормативних документів. 

           Головною метою соціальної роботи в школи був соціально-педагогічний супровід дитини 

та створення умов для її сприятливого розвитку. Вирішення даної мети ґрунтувалось 

на реалізації комплексного підходу до соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу. 

Одним з основних завдань соціально-педагогічного супроводу здобувачів освіти була 

підтримка дітей  пільгових категорій. На початку 2021/2022 навчального року соціальним 

педагогом ліцею сумісно з класними керівниками було складено соціальні паспорти кожного 

класу та соціальний паспорт ліцею. Протягом навчального року у ліцеї навчалось 197 дитини 

пільгового контингенту, з них:1 дитина-сирота, 1 дитина, позбавленого батьківського 

піклування, 3 дитини з малозабезпечених сімей,  68 дітей із багатодітних сімей, 3 дитини, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 7 дітей з інвалідністю, 24 дитини-напівсироти, 2 

дитини, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, 25 дітей одиноких 

матерів, 4 дитини, які виховуються  в сім’ях, де батьки мають інвалідність, 27 дітей із сімей 

військовослужбовців – учасників АТО та 32 дитини із сімей внутрішньо-переміщених осіб. 
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Психологічною службою проводилось вивчення житлово-побутових умов дітей  із сімей 

соціально незахищених категорій,  надавались консультації щодо отримання відповідних пільг 

для таких сімей, проводилась організація благодійних заходів, діти пільгових категорій 

залучалися до участі у районних та міських заходах.  

Ще одним із основних завдань соціально-педагогічного супроводу здобувачів освіти 

ХЛ № 149  була профілактика негативних явищ серед здобувачів освіти ліцею  формування 

навичок ведення здорового способу життя. Для здобувачів освіти початкової школи протягом 

року проводились виховні години за темами «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», 

«Культура поведінки школяра», бесіди «Я і моє здоров’я». Для здобувачів освіти середньої 

ланки були проведені бесіди: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Профілактика 

негативних явищ серед підлітків», «Перші поняття про шкоду паління», «Попередження 

правопорушень», «Права дітей. Конвенція ООН», «Неповнолітній має право», «Що таке 

булінг», «Основи сексуального виховання» а також індивідуальні бесіди зі здобувачами освіти  

та їх батьками. Для здобувачів освіти в старших класів проводились бесіди та лекції 

«Відповідальність за правопорушення», «Профілактика ВІЛ/СНІД. Наслідки рішень для 

життя», «Я обираю здоровий спосіб життя», профорієнтаційна робота. Для проведення лекцій 

та бесід запрошувались спеціалісти відповідних закладів. 

З батьками протягом року проводились індивідуальні консультації та робота 

з профілактики насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми та профілактики булінгу. 

Робота з соціального захисту дітей протягом 2019/2020 навчального року проводилась за 

напрямами:  

- прогностичний (спостереження та відвідування уроків);  

- консультативний напрям (консультації для учнів , батьків та педпрацівників); 

- профілактичний (участь у всеукраїнській акції «Урок», бесіди, лекції, виховні години з 

профілактики правопорушень, насильства, булінгу, девіантної поведінки, ведення здорового 

способу життя);  

- організуючий (обстеження та складання акту житлово-побутових умов проживання дітей 

пільгового контингенту та за запитами, оформлення документації, організація 

безкоштовного харчування, організація літнього оздоровлення, організація участі дітей 

пільгових категорій  у благодійних акціях та святах тощо).  

Не менш вагомим напрямком діяльності була робота з педагогічним колективом. 

Протягом року соціальний педагог знайомила педагогічний колектив з нормативними 

документами щодо соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу та профілактики 

негативних явищ у суспільстві, проводила консультування класних керівників щодо 

профілактичної роботи зі здобувачами освіти та їх батьками. 
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Протягом навчального року соціальний педагог школи займалась самоосвітою, 

підвищувала рівень своєї кваліфікації, брала участь у семінарах-тренінгах для соціальних 

педагогів. 

Аналізуючи роботу соціально-психологічної служби  у 2021/2022 навчальному році, 

можна вважати, що робота проводилась з усіма суб’єктами освітнього процесу. У 2022/2023 

навчальному році соціально-психологічній службі  необхідно більше уваги приділяти 

соціально-педагогічному супроводу та підтримці здобувачів освіти пільгового контингенту, 

здобувачам освіти з проявами девіантної поведінки (за наявності), дітей, сім’ї яких опинились у 

складних життєвих обставинах (якщо такі будуть) та інше; урізноманітнити роботу з протидії 

проявів булінгу (цькування), здійснювати соціально-педагогічну підтримку дітей на основі дій, 

узгоджених з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування, 

соціальними службами тощо; підвищувати рівень соціальної компетентності батьків; 

продовжувати просвітницьку діяльність. 

 

І.2.13. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота 

 

Створення умов для збереження фізичного здоров’я учнів – один із пріоритетних 

напрямків роботи ліцею, реалізація якого досягалась шляхом залучення учнів до систематичних 

занять фізичною культурою та спортом, що досягалось шляхом проведення навчальних, 

виховних та спортивно-оздоровчих заходів. У ліцеї 

проводились спортивні змагання з нагоди Дня 

фізичної культури та спорту, Дня здоров`я тощо. 

Учні ліцею брали участь у шкільних, районних, 

міських та обласних змаганнях з легкоатлетичної 

естафети, легкоатлетичного чотирьохборства, з 

футболу «Шкіряний м’яч», футзалу, баскетболу, 

волейболу, з легкоатлетичного багатоборства 

«Старти надій», брали участь у військово-патріотичному фестивалі «Козацький гарт», що 

проходив у рамках Спартакіад «Спорт і школа» та «Спорт протягом життя». Протягом 

навчального року учні ліцею брали активну участь у районних етапах змагань: з 

легкоатлетичної естафети, шкільної баскетбольної ліги (ІІІ місце), з футболу.   
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І.3. Створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору 

І.3.1. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті 

 

У 2021/2022 навчальному році в ХЛ № 149 в освітньому процесі використовувалися 

2 кабінети інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій розрахованих на 

33 робочих місць. У навчальних кабінетах використовувались в роботі 17 ноутбуків та 16 

стаціонарних ПК, що давало можливість застосовувати сучасні інформаційні технології в 

навчальному процесі. Крім того для здійснення освітнього процесу та управлінської діяльності 

використовувались  42 ПК та ноутбуків, 4 принтери та 8 БФП. Учителі ХЛ № 149 на уроках 

використовували електронні засоби навчання, які мали гриф МОН України та мобільні гаджети.  

У ХЛ № 149 діє вільний доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi).  

Особливу увагу було надано організації освітнього процесу у період воєнних дій. 

Навчання учнів та контрольно-аналітична діяльність проводилась у віддаленому режимі. 

Основною навчальною платформою було обрано Human школу, використовувався сервіс  

Zoom, допоміжними – Classroom, ClassTime, «На урок». Спілкування з учнями, батьками, 

педагогічним колективом з метою вирішення організаційних питань здійснювалось через 

Human та месенджери Viber, Telegramm. Освітній процес здійснювався в режимі реального часу 

згідно розкладу уроків. 

З метою організації ефективного освітнього процесу для педагогічних працівників було 

проведено практичний семінар «Мотивація як визначальний фактор організації навчальної 

діяльності здобувачів освіти». 

З метою моніторингу якості здійснення освітнього процесу в ліцеї у період карантину 

заступники директора та керівники предметно-методичних кафедр відвідували он-лайн уроки 

вчителів. 

Своєчасно та систематично адміністрацією закладу проводилася робота в програмному 

комплексі «ІСУО». Стан заповнення баз даних ПК «ІСУО: Школа» здійснений за всіма 

розділами на 100%. У 2021/2022 навчальному році регулярно використовувались автоматичні 

завдання, своєчасно формувались відповідні звіти.  

Протягом навчального року досягнення учнів та вчителів, адміністративно-господарча, 

організаційно-педагогічна, методична та освітня діяльність ліцею, корисна та актуальна 

інформація для учнів, батьків, учителів та інших відвідувачів відображалась на сайті ХЛ № 149. 

Новини ліцею оновлювались декілька разів на тиждень, інші розділи – за необхідністю та 

наявністю нової інформації: http://lyceum149.edu.kh.ua/novosti_shkoli/ 

Невідкладним завданням для педагогічного колективу ХЛ № 149 у 2022/2023 

навчальному році має бути робота з організації дистанційного навчання учнів. 

http://lyceum149.edu.kh.ua/novosti_shkoli/
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І.3.2. Робота шкільного бібліотечно-інформаційного центру  

 

Протягом 2021/2022 навчального року у ХЛ № 149 функціонував шкільний бібліотечно-

інформаційний центр (ШБІЦ), основною метою діяльності якого було бібліотечно-

інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу. 

 У 2021/2022 навчальному році робота ШБІЦ була спрямована на реалізацію 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні, стратегії розвитку читання на 2021–2025 

рр. «Читання як життєва стратегія», Державної програми «Інформаційні та комунікаційні 

технології в освіті і науці». Концепції інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року).  

         Робота ШБІЦ була спрямована на   інформатизацію бібліотечних процесів, 

популяризацію документів серед користувачів, формування  їх світогляду, реальну допомогу 

кожному здобувачу освіти  в задоволенні особистих читацьких інтересів, на виховання 

інформаційної грамотності, забезпечення  вільного доступу до інформаційних ресурсів, 

проводилась  робота щодо оновлення бібліотечно-інформаційних ресурсів. До цього 

відноситься вивчення бібліотечного фонду і як результат – списання зношених, дублетних і тих, 

що втратили свою актуальність, наукову та виробничу цінність документів. 

          Робота  ШБІЦ  ліцею  проводилась згідно плану роботи, базувалась на принципах 

ціннісних  орієнтирів розвитку особистості здобувача освіти: гуманізму, моральності, 

толерантності, працелюбності та відповідальності, здорового способу життя та велась за такими 

напрямками: 

➢ організація найбільш раціонального  доступу користувачів до джерел інформації;  

➢ створення електронного бібліотечного фонду, електронного довідково-

бібліографічного апарату;  

➢ допомога в організації освітнього процесу;  

➢ розвиток національного, громадянського та духовного становлення користувачів, 

формування  екологічної культури та культури здорового способу життя ; 

➢ модернізація форм і методів популяризації  документів про  традиції, звичаї, обряди  

українського народу; 

➢ формування читацьких інтересів користувачів;  

➢ виховання  інформаційної культури, навичок самостійного пошуку та використання 

інформації для підготовки науково-аналітичної, реферативної та фактографічної 

інформації; 

➢ формування вміння застосовувати набуту інформацію у своїй практичній діяльності; 
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 В умовах воєнного стану, шкільна бібліотека  намагалась бути ближче до кожного 

користувача. Запропановано скористатися широким спектром бібліотечно-інформаційних 

онлайн послуг: інформування педагогів про освітні онлайн-платформи, які надають 

безкоштовний доступ до освітнього контенту, запропоновано добірку відеоуроків з основних 

шкільних предметів. Вчителі мають можливість використовувати їх в освітньому процесі.  Для 

здобувачів освіти створені посилання на сайти,де можна безкоштовно читати 

книги,завантажувати їх,або слухати аудіо книги. 

         Загальний  фонд  документів ШБІЦ на 01.01 2023 р. складає: 24752  примірника,у тому 

числі підручників - 19724 примірник; галузевої та художньої літератури – 5028 примірників. 

Користувачами  бібліотеки  були  953 здобувача  освіти і 63 педагога . 

        Згідно з навчальними програмами учні та вчителі у серпні одержали комплекти 

підручників. Забезпеченість основними підручниками - 95%.  

Стан забезпеченості основними підручниками 

Клас 

ЗЗСО з українською мовою 

навчання 

% 

ЗЗСО з російською мовою 

навчання 

% 

Разом 

1 62% - 62% 

2 95% 100% 98% 

3 100% 100% 100% 

4 100% 100% 100% 

Середній % 

забезпеченості 
89% 100% 95% 

5 65% 100% 83% 

6 87% 100% 94% 

7 92% 93% 93% 

8 100% 100% 100% 

9 85% 100% 90% 

Середній % 

забезпеченості 
86% 99% 93% 

10 100% 100% 100% 

11 92% 92% 92% 

Середній % 

забезпеченості 
96% 96% 96% 

Разом 90% 

 

98% 

 

95% 

 

Для поліпшення стану забезпеченості учнями підручниками бібліотекарем ліцею було 

залучено для здобувачів освіти  362 одиниці навчальної літератури із фондів бібліотек інших 

навчальних закладів (ХЗОШ №№ 22, 147,154) із правом користування терміном на 1 рік. 

ШБІЦ  забезпечував користувачів  необхідною інформацією, програмною літературою для 

позакласного читання,  написання рефератів, доповідей, а також  доступом до мережі Інтернет.  
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У бібліотеці оформлені тематичні  книжково – ілюстративні, віртуальні виставки, папки: 

«Нові підручники та навчальні посібники», «На допомогу класному керівнику», «Письменники-

ювіляри 2022 року», «Ми українці:честь і слава незламним!», « Читаємо українською», 

«Традиції українського народу», «Імена і символи козацтва», «Україна-рідний  край», «За 

сторінками підручника».  Комплексні книжкові виставки до ювілейних дат. 

 Протягом 2021/2022 навчального року вивчались читацькі уподобання користувачів, 

проводився аналіз читацьких формулярів. 

 

 

 

  До війни проходили  традиційні екскурсії до бібліотеки  для учнів перших- других 

класів  та бібліотечно-інформаційні уроки для учнів 3-5 класів. Працівники бібліотеки брали  

участь в організації та проведенні загальношкільних  тематичних заходів, предметних тижнів 

(пошук  інформації, організація книжкових виставок, допомога учням в оформленні доповідей, 

рефератів, наукових досліджень, проектів тощо).                                    

  Однією з найважливіших складових інформаційної бази шкільної бібліотеки є фонди 

бібліотеки, які представлені різногалузевими підручниками, художньою літературою, науково-

методичною літературою, енциклопедичними,  довідковими виданнями та новими виданнями 

на електронних носіях. Усе це необхідно для повноцінного навчання школярів,  для підготовки 

їх до ЗНО. Вміння користувача працювати з додатковою літературою та інформацією 

допомагає вивести його інтереси за рамки підручника, сприяє глибокому осмисленню теми, що 

вивчається на уроці.  ШБІЦ  дає учням поняття  про книгу, бібліотечні фонди,  довідково-

бібліотечний апарат,  навчає користуватися Інтернет – ресурсами та створювати нові 

документи, електронні презентації, складати списки  літератури та ін. 

    Довідковий інформаційний фонд включає в себе універсальні енциклопедії, довідники, 

галузеві енциклопедичні електронні видання. У 2021 році отримано книги серії «Шкільна 
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бібліотека»  Продовжується робота по створенню  архіву документів  (публікації та роботи 

педагогів, наукові роботи та реферати учнів, електронні матеріали, які зберігаються у шкільній 

бібліотеці або на сайті школи)  та фонду інформаційних ресурсів з мережі Інтернет , тощо. 

    Бібліографічний апарат бібліотеки складається із каталогів і картотек: 

            - Алфавітного каталогу; 

            - Систематичної картотеки статей; 

            - Реєстраційної картотеки руху підручників; 

            - Картотеки інформаційного забезпечення навчального процесу; 

            - Тематичних картотек: 

            «Теорія і практика виховної роботи» 

           «Краєзнавча картотека» 

            «На допомогу вчителю літератури» 

     У ШБІЦ створені умови для широкої комунікації між учнями та вчителями різних 

шкіл, бібліотеками інших систем, науковими та культурними центрами тощо. Трансформація 

шкільної бібліотеки в ШБІЦ сприяла  значному розширенню бібліотечних фондів за рахунок 

використання багатства банку інших інформаційних засобів, фондів інших бібліотек, 

культурних центрів.  Використання інформаційних комп’ютерних технологій  надає змогу  

учням долучитися до нового виду діяльності - роботи з вербальною образною інформацією. 

Шкільна бібліотека поступово поповнюється електронними навчальними посібниками, 

атласами,  словниками, енциклопедіями з історії, географії, української та російської літератури 

і мови тощо. Створення ШБІЦ це якісно нове, методично обґрунтоване забезпечення 

можливостей для самопідготовки учнів та вчителів. 

       Одним з основних  завдань ШБІЦ є  навчання правилам користування книгою, 

бережливого ставлення  до шкільного підручника та виховання поваги до їх створювачів, тому  

на початку та протягом навчального року класними керівниками, активом проводяться бесіди  з 

учнями 1-11 класів, 

учителями школи  щодо 

виконання правил 

збереження підручників та 

шкільних бібліотечних 

фондів.  

         До війни 

проведено цикл бесід, 

спрямованих на виховання у 

дітей бережливого ставлення до книги: 
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- «Правила користування шкільними підручниками» - 1-4 класи; 

- «Правила бережливого ставлення до книги» - 1-4 класи; 

- «Як вибирати книги в шкільній бібліотеці» -5-6 класи; 

- «Як користуватися довідковими виданнями у читальному залі» -7-8 класи; 

- «Інтернет у шкільній бібліотеці» - 9-11 класи. 

До Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, з метою підвищення культури 

читання та інформаційно-бібліографічної грамотності проводилися бібліотечні уроки: 

«Подорож до Країни Мудрої Книги»                                 

«Структура книги» ; «Ілюстрації в книзі»                         

«Веселі казкарі України»; 

«Довідкова література для молодших школярів»             

«Іван Федоров – перший друкар української книги»       

«Мовні словники та їх використання»                              

«Подорож у Дивосвіт енциклопедій»                                

« Літературна Харківщина»                                                

« Складання бібліографічних списків літератури»           

«Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки»;             

«Як знайти інформацію в Інтернеті»                                   

1 класи;  

2 класи 

3 класи 

3 класи 

4 класи 

5-6 класи 

7-8 класи 

9 класи 

10 класи 

11класи 

9-11класи                    

Здобувачі освіти брали активну участь у проведенні різноманітних масових заходів щодо 

популяризації книги. З метою найкращого розкриття фондів шкільної бібліотеки було 

організовано тематичні полиці : «Харків – місто праці і натхнення», «Літературна Харківщина», 

«Природа рідного краю», «Тварини світу», «Майбутньому захисникові  Вітчизни»,  «Азбука 

здоров’я», «»Вивчаємо правила безпеки дорожнього руху»,  «Золоті рядки скарбниці світової 

поезії», «Чарівний світ української книги»,  «Наше диво калинове – кохана українська мова», 

«Чорнобильські дзвони».  Для учнів 8-11-х класів проведено презентації книг «Голодомор в 

Україні. Харківщина», «Енциклопедія етикету». 

Під час введення воєнного стану  ШБІЦ продовжив інформаційну роботу в режимі он-

лайн з використанням платформ Faebook, Viber, ютуб-каналів  

       За підсумками діяльності у 2021/2022 навчальному році можна вважати роботу 

бібліотеки проведену на достатньому рівні. У 2022/2023 навчальному році необхідно 

розширити спектр виховних заходів на базі бібліотеки ліцею, провести заходи для 

популяризації читання серед дітей старшої школи, провести майстер-класи щодо роботи з 

енциклопедичним матеріалом в мережі Інтернет. 
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І.4. Система оцінювання навчальних досягнень учнів 

 

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в ХЛ № 149 включає 

критерії, правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання. У її основу покладено чіткі і 

зрозумілі вимоги до навчальних результатів, які спрямовані на заохочення учнів апробувати 

різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку; розвиток в 

учнів впевненості у своїх здібностях і можливостях; використанні самооцінювання і 

взаємооцінювання як важливого елементу навчальної діяльності. 

При виконанні обов’язкових видів роботи вчитель має розроблені критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН, а також 

враховує такі особливості вивчення теми як обсяг годин, кількість обов’язкових робіт, освітню 

програму ХЛ №149, компетентнісний підхід до викладання предмету, організаційну форму 

проведення навчального заняття.   

Учні та батьки проінформовані про розроблені вчителями критерії оцінювання. 

Інформація про критерії оцінювання донесена до учнів у різних формах: в усній, шляхом 

розміщення на інформаційному стенді у класі, через електронну пошту. Оприлюднення 

критеріїв, правил та процедури оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється через 

веб-сайти, розміщується в групах Viber, містяться в інформаційних куточках класних кімнат. 

Усі питання щодо процедури та об’єктивності оцінювання учнів, які виникають у батьків, 

розглядаються на класних батьківських зборах та шляхом індивідуальних бесід, консультацій. 

Розроблені вчителем критерії оцінювання підлягають моніторингу адміністрацією 

ХЛ № 149 через спостереження за проведенням уроків, вивчення оприлюднених критеріїв 

оцінювання, розглядаючи дане питання на засіданнях навчально-методичних кафедр, 

педагогічної ради.   

У ХЛ № 149 проводиться опитування здобувачів освіти щодо систематичності 

інформування учнів про критерії оцінювання навчальних досягнень при виконанні 

обов’язкових видів роботи, ступені розуміння учнями пропонованих критеріїв оцінювання, 

справедливості оцінювання навчальних досягнень у ліцеї, проінформованості учнів і батьків 

про правила і процедури оцінювання з предмету.  
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Як здобувачі освіти дізнаються про критерії, за якими Ви 

оцінюєте їх навчальні досягнення?

інформую здобувачів освіти 

про критерії оцінювання на 

початку навчального року

розміщую критерії оцінювання 

на веб-сайті або інтерактивній 

платформі 

інформую здобувачів освіти 

про критерії оцінювання перед 

вивченням кожної теми

пояснюю критерії оцінювання 

здобувачам освіти 

індивідуально

інше

 

Результати навчання здобувачів освіти підводяться кожного семестру, з’ясовується 

динаміка успішності у порівнянні з І і ІІ семестром. Відповідно до чинних вимог учні мають 

змогу підвищити бали з навчальних предметів. Учителі-предметники здійснюють коригування 

оцінки за результатами випробувань та у разі підвищення заносять їх до графи «Скоригована» у 

класному журналі.  

Для випускників у січні-лютому проводиться у форматі ЗНО тестування з обов’язкових 

предметів. За результатами випробувань здійснюється аналіз та проводиться поглиблена 

корекційна робота над помилками. 

За допомогою моніторингу навчальних досягнень учнів відбувається вивчення якості 

освітнього процесу; корекція освітньої діяльності педагогів, методичних підходів у 

викладацькій діяльності; удосконалення оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих 

предметів; простежується використання компетентнісного підходу у системі оцінювання 

навчальних досягнень учнів; визначається  необхідність індивідуальної освітньої траєкторії для 

окремих учнів. 

За результатами моніторингових досліджень проводиться аналіз середнього балу класів 

за підсумками семестрового і річного оцінювання, за допомогою якого  отримується  додаткова 

інформація для розроблення освітньої програми. Порівняльний аналіз навчальних досягнень 

новоприбулих учнів із рівнем навчальних досягнень у попередніх закладах освіти 

використовується для оптимізації процесу адаптації новоприбулих учнів. 

Педагоги за допомогою оцінювання прослідковують розкриття творчого потенціалу 

учнів, мотивують, заохочують, сприяють до кращої самореалізації потенційних можливостей 

здобувачів освіти. 
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Учителі-предметники планують освітню траєкторію здібних учнів, залучаючи їх до 

участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, МАН тощо. Здійснюють ґрунтовну підготовку до 

інтелектуальних випробувань, складаючи додаткові завдання, проводять шкільні заходи, 

залучаючи лідерів до організації та проведення брейн-рингів, квестів, проєктів тощо. 

 

 

І.4.1. Результативність навчання учнів випускних класів 

 

 

У 2021/2022 навчальному році освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, 

соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і 

творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях. 

У ліцеї створені всі умови  для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття 

якісної освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей 

кожної дитини. 

Середній бал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти у 2021/2022 навчальному 

році складає 8,97 бали, що на 0,64 більше ніж минулого року. 

Середній бал свідоцтв про здобуття базової середньої освіти 

Рік Середній бал 
2017/2018 8,40 
2018/2019 8,42 

2019/2020 8,48 

2020/2021 8,33 

2021/2022 8,97 

 

Наказом МОН України від 28.02.2022  № 232 "Про звільнення від державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0283-22#n4
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2021/2022 навчальному році", учні 4-х та 9-х класів були звільнені від проходження державної 

підсумкової атестації. 

Результативність навчання учнів  
Н

ав
ч
ал

ьн
и

й
 р

ік
 

К
іл

ьк
іс

ть
 у

ч
н

ів
 Кількість учнів, 

які нагороджені 

Похвальним 

листом «За 

високі 

досягнення у 

навчанні»  

(у %) 

Кількість 

учнів, які 

отримали 

свідоцтво про 

здобуття 

базової 

середньої 

освіти з 

відзнакою 

Кількість учнів, 

нагороджених 

медаллю 

Кількість учнів, 

які нагороджені 

Похвальними 

грамотами 

«За високі 

досягнення у 

вивченні 

окремих 

предметів» 

Золотою 

 

Срібною 

 
Учні 11-х класів 

2017/2018 964 69 (7,15 %) 6 3 1 0 

2018/2019 983 68 (6,91 %) 7 4 0 2 

2019/2020 998 77 (7, 71%) 5 1 1 2 

2020/2021 1003 46 (4,58 %) 3 3 0 5 

2021/2022 1019 72  (7,06 %) 7 5 9 0 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

в сфері освіти» від 24 березня 2022 року № 2157-ІХ щодо здобувачів освіти, які завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році і звільняються від 

проходження державної підсумкової атестації.  

У 2022/2023 навчальному році адміністрації ХЛ № 149 слід більш якісно контролювати 

стан викладання предметів, винесених на НМТ, вчителям-предметникам урізноманітнити 

форми і методи викладання предметів, здійснювати заходи щодо якісної підготовки учнів. 

 

 

І.4.2. Результати участі учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні 

 

Через воєнні дії в Україні спричинені широкомасштабним вторгненням росії на 

територію України, що почалося 24 лютого 2022 року, Законом України «Про внесення змін до 

деяких законів України у сфері освіти» від 24 березня 2022 року № 2157-IX було скасовано 

проведення традиційних вступних випробувань до закладів вищої освіти, відповідно втратили 

чинність накази, що регламентували проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі ー ЗНО), у 

поточному році. Замість ЗНО в надзвичайно стислі терміни було підготовлено й успішно 

проведено національний мультипредметний тест (далі – НМТ). НМТ – форма вступного 

випробування, яка передбачала оцінювання результатів навчання з української мови, 

математики та історії України і яку проводять у формі комп’ютерного онлайн-тестування. У 
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2021/2022 навчальному році учні складали НМТ – комп’ютерний онлайн-тест з трьох 

блоків:  українська мова, математика та історія України. Тест міститив по 20 завдань з кожного 

блоку, виконати які потрібно було за 120 хвилин.  

Протягом навчального року вчителі 10–11-х класів проводили підготовку учнів шляхом 

виконання на уроках завдань ЗНО минулих років (тестові завдання, завдання на відповідність, 

завдання практичного змісту) за вивченими темами та з наступним аналізом і відпрацюванням 

типових помилок; виділення часу для виконання онлайн-тестів у комп’ютерному класі з 

наступним обговоренням результатів; проведення індивідуальних та групових занять, 

індивідуальних консультацій з учнями. З кожного предмета, винесеного на НМТ 2022, 

учителями ХЛ № 149 були розроблені заходи щодо підготовки учнів. Регулярно здійснювалося 

інформаційне забезпечення учнів матеріалами стосовно НМТ 2022: інформація висвітлювалася 

на тематичному стенді та на офіційному сайті; питання щодо проведення НМТ 2022 

розглядалися на батьківських он-лайнах зборах та он-лайнах зборах учнів 11-х класів.   

Із 70 випускників, які були зареєстровані, НМТ складали 61 учень (87%). 9 випускників 

не складали НМТ. Середній рейтинговий бал здобувачів освіти ХЛ № 149 склав 164,27, що дало 

змогу ХЛ № 149 посісти 7 рейтингове місце в Шевченківському районі та 16 рейтингове місце в 

Харкові, увійшовши в двадцятку найкращих закладів освіти Харкова за результатами НМТ-

2022.  

8 випускників набрали 200 балів: 7 випускників з одного предмету, 1 випускник – з трьох 

предметів.  

Результати участі в НМТ-2022 здобувачів освіти Харківського ліцею № 149 

157,21

154,68

160,69

167,2

159,2

166,4

148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170

МАТЕМАТИКА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МОВА

Середній бал по ХЛ № 149 Середній бал по Шевченківському району

 



58 

 

Всі випускники, що складали НМТ набрали більше 119 балів. 

8%

31%

20%

41%

Результативність участі здобувачів освіти 

ХЛ № 149 в НМТ-2022 з української мови

120-139 балів

140-159 балів

160 - 179 балів

180 - 200 балів

 

Середній бал здобувачів освіти з української мови – 166,4, що більше середнього балу по 

Шевченківському району – 160,69.  Більше 160 балів з української мови набрали 61% 

випускників.  

Середній бал здобувачів освіти з математики – 167,2, що більше середнього балу по 

Шевченківському району – 157,21. Більше 160 балів з математики набрали 56% випускників. 

 

3%

41%

20%

36%

Результативність участі здобувачів освіти

ХЛ № 149 в НМТ-2022 з математики

120-139 балів 140-159 балів

160-179 балів 180-200 балів
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Середній бал здобувачів освіти з історії України – 159,2, що більше середнього балу по 

Шевченківському району – 154,68. Більше 160 балів з історії України набрали лише 39% 

випускників. 

7%

54%
23%

16%

Результативність участі учнів ХЛ № 149 в НМТ-

2022 

з історіїі України 

120-139 балів

140-159 балів

160-179 балів

180-200 балів

 

З метою отримання випускниками ХЛ № 149 високих балів у НМТ 2023 учителям ліцею 

необхідно спланувати роботу з урахуванням недоліків у роботі за минулі роки, особливу увагу 

приділивши об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 

 

І.5. Розвиток та підтримка інтелектуальних та творчих здібностей учнів 

 

Протягом 2021/2022 навчального року головною метою діяльності ХЛ № 149 щодо 

роботи з обдарованою молоддю було створення такого освітнього простору, який дозволив би 

різнобічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка усвідомлює себе громадянином 

України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.  

Для успішного досягнення поставленої мети протягом навчального року в ХЛ № 149: 

- відбувався пошук і цілеспрямований відбір обдарованих дітей, проводилася психолого-

педагогічна підтримка та супровід обдарованих учнів;  

- проводилася робота щодо розвитку науково-дослідних здібностей учнів (система 

факультативів, проектної діяльності); 

- активізовано залучення викладачів ВНЗ до роботи з учнями в індивідуальному режимі, 

проводилась профорієнтаційна робота; 
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- розширено спектр додаткової освіти: організовано заняття спецкурсів, факультативів, 

лабораторних практикумів на експериментальних та дослідних майданчиках вищих 

навчальних закладів та на базі міських та обласних дитячих закладів (Комунальний заклад 

«Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради», Харківська обласна 

станція юних туристів, Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості). 

У ХЛ № 149 існує науково-інформаційна лабораторія «Формат», в роботі якої протягом 

року використовувались колективні (конференції, загальні збори), групові (засідання секцій, 

інтелектуальні турніри, олімпіади) та індивідуальні (консультації, виставки творчих робіт) 

форми роботи. Учні ХЛ № 149 залучались до участі в інтелектуальних іграх, ліцейських 

читаріумах, тематичних науково-практичних конференціях. 

Розв’язанням проблем та завдань ліцею, затверджених педагогічним колективом 

на навчальний рік, була чітко організована робота з проведення І (ліцейського) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, яка вплинула на підвищення 

результативності й на подальших етапах: 62 учні ліцею стали переможцями (6,08 % ).  

В обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін брали участь 12 учнів та 

здобули 11 призових місць: з історії (3), хімії (1), іноземної мови (англійської) (1), географії (4), 

економіки (3). 

Результативність участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін 

Навчальний рік 

Загальна кількість учасників/переможців 

районний етап обласний етап 
всеукраїнський 

етап 

2017/2018 75/67 1/1 1/1 

2018/2019 73/59 14/14 - 

2019/2020 59/54 5/5 - 

2020/2021 27/27 Не проводився Не проводився 

2021/2022 71/62 12/11 Не проводився 

Аналізуючи якість участі учнів ХЛ № 149 в учнівських олімпіадах різних рівнів, слід 

зазначити, що з метою подолання недостатнього рівня підготовки учнів до олімпіад з базових 

дисциплін потребує удосконалення система роботи шкільних предметно-методичних кафедр 

з підготовки учнів до участі в районному, обласному та всекураїнському етапах предметних 

олімпіад, з організації і змісту профільних спецкурсів, гуртків. 

Серед розмаїття інтелектуальних змагань найбільш вагомими, після Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, є конкурс-захист науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів  Малої академії наук України. 

Головна мета цієї роботи – підвищення науковості освіти, формування наукового 

мислення учнів. Базовими центрами науково-дослідницької роботи були: Комунальний заклад 
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«Харківська обласна Мала академія наук України Харківської обласної ради», Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний університет радіоелектроники, 

Харківська обласна станція юних туристів. 

У 2021/2022 навчальному році учні ХЛ № 149 продовжили займатися науково-

дослідницькою роботою.  

Результативність участі учнів у Всеукраїнському конкурсі-захисті  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

Навчальний рік 

Кількість переможців 

Районний етап Обласний етап Всеукраїнський етап 

2017/2018 10 4 - 

2018/2019 10 2 1 

2019/2020 8 5 1 

2020/2021 - 7 1 

2021/2022 - 5 1 
 

Аналіз науково-дослідницької роботи учнів в 2021/2022 навчальному році орієнтує на 

активізацію роботи адміністрації ХЛ № 149 з умотивованості вчителів та учнів у проведенні 

науково-дослідницьких досліджень для майбутніх вчених. Більш висока результативність 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

можлива за умов якісної підготовки учнів до усних виступів, захисту та створенню постерів.  

У 2021/2022 навчальному році учні ХЛ № 149 брали участь та здобували перемоги у 

різноманітних інтелектуальних конкурсах різних рівнів: районний етап ХІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка – 4 

переможці; районний етап XХІІ Міжнародного конкурсу  з української мови імені Петра Яцика 

– 5 переможців;  районний етап міського конкурсу творчих робіт вільного жанру «Присвята 

рідному місту» - 2 переможці. 

За підсумками участі у інтелектуальних Інтернет-змаганнях Всеукраїнського рівня:  

- 285 ліцеїстів здобули перемогу у Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «На урок» з  різних 

дисциплін; 

- 263 учні брали участь у Всеукраїнській українознавчій грі  «Соняшник -2019».  

У Міжнародному конкурсі з англійської мови «Олімпіс» під час осінньої сесії 86 

переможців отримали золоті і срібні сертифікати. Учні ХЛ № 149 не мали змоги взяти участь  в 

усіх конкурсах через воєнні дії. 
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Результативність участі учнів у турнірах 

Навчальний 

рік 
Районний етап Міський етап Всеукраїнський етап 

2017/2018 Юних хіміків (ІІІ місце) 

Юних географів (І місце) 

Юних правознавців (ІІІ місце) 

Юних біологів (ІІІ місце) 

 Юних економістів (І місце) 

Юних математиків (ІІ місце) 

Юних хіміків (ІІІ місце) 

Юних географів  (І місце) 

Юних правознавців (ІІІ 

місце) 

Юних хіміків (ІІІ місце) 

2018/2019 Юних економістів (І місце) 

Юних правознавців (ІІ місце) 

Юних математиків (ІІ місце) 

Юних географів (І місце) 

Юних біологів (ІІ місце) 

Юних істориків (ІІІ місце) 

Юних хіміків (ІІ місце) 

Юних географів (ІІІ 

місце) 

Юних правознавців (ІІ 

місце) 

Юних хіміків (ІІІ місце) 

 

Юних правознавців (ІІІ 

місце) 

Юних хіміків (ІІІ місце) 

 

2019/2020 Юних економістів (І місце) 

Юних правознавців (ІІ місце) 

Юних математиків (ІІІ місце) 

Юних географів (ІІ місце) 

Юних журналістів (ІІІ місце) 

Юних істориків (ІІІ місце) 

Юних хіміків (ІІ місце) 

Юних географів (ІІІ 

місце) 
Юних економістів 

(ІІ місце) 

2020/2021 

- 

Юних економістів (І 

місце) 

Юних істориків (ІІІ 

місце) 

Юних хіміків (ІІІ місце) 

- 

2021/2022 

Юних біологів (ІІ місце) 

Юних хіміків (І місце) 

Юних географів (І місце) 

Юних економістів (І місце) 

Юних біологів (збірна 

команда, Диплом І 

ступеня) 

Юних економістів (збірна 

команда, Диплом І 

ступеня) 

- 

 

Стипендіатом Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти» у 2021/2022 

навчальному році від ліцею став учень 11 – Б класу Ковтун Іван, а стипендіатом Харківського 

міського голови «Обдарованість» 

учениця 11 - Б класу Горішня 

Катерини. Переможницею міського 

конкурсу «Молода людина року - 

2022» стала Горішня Катерина, 

випускниця 11-Б класу. 

Виходячи з вищезазначеного, 
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можна відмітити активну участь учнів під керівництвом вчителів і науковців в олімпіадах, 

інтелектуальних конкурсах і турнірах. Але, на жаль, учні беруть участь та перемагають в 

інтелектуальних змаганнях з одних і тих самих предметів, тому необхідно розширяти спектр 

участі і перемог ліцеїстів; необхідно активізувати роботу щодо підвищення результативності 

участі ліцеїстів в інтелектуальних конкурсах з більшої кількості предметів.  

 

 

І.6. Організація виховного процесу 

І.6.1. Національно-патріотичне та громадянське виховання 

 Виховна робота у закладі здійснюється на виконання річного плану роботи та відповідно 

до чинних  документів: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», відповідно до наказу  

Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 № 1234 «Про основні орієнтири виховання 

учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів України»,  листів Міністерства освіти 

і науки України від 09.08.2012 № 1/9-557 «Щодо методичних рекомендацій із громадянської 

освіти та виховання», Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 роки та 

інших нормативно-правових документів.   

Виховна робота ХЛ № 149 була  спрямована на формування і розвиток соціально 

адаптованої, творчої особистості з почуттям національної самосвідомості; розвиток особистості 

здобувача освіти, його здібностей і обдарувань; виховання шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй;  виховання свідомого ставлення до свого 

здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад 

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів 

освіти. 

Головна мета виховної роботи у 2021/2022 навчальному році – формування моральної, 

духовно розвиненої, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується у соціумі 

як громадянин, сім'янин, професіонал; формування в здобувачів освіти загальнолюдських 

цінностей, національного і культурного відродження, знання історії рідного краю, розвиток 

самосвідомості, формування активної життєвої позиції. 

Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є: 

-   посилення національно-патріотичного виховання шляхом використання кращих традицій та 

звичаїв українського народу;  

-   посилення превентивного виховання, спрямованого на запобігання формуванню в здобувачів 

освіти негативних звичок, рис характеру;     



64 

 

-   формування толерантного ставлення одне до одного, проведення роботи з розвитку 

комунікативних навичок спілкування;   

-   відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім’ї та підняття її 

авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя;  

-   профілактика дитячої жорстокості та насильства;  

-   забезпечення повноцінного фізичного розвитку здобувачів освіти, охорони та зміцнення 

здоров’я; 

-   формування особистих рис громадяна України, національної свідомості та самосвідомості 

здобувачів освіти;  

-   виховання духовної культури особистості;  

-   виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;   

-   виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури 

розумової праці;   

-   забезпечення повноцінного фізичного розвитку здобувачів освіти, охорони та зміцнення 

здоров’я;  

-   формування екологічної культури здобувачів освіти, гармонії їх відносин з природою;  

-   створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення здобувачів 

освіти до різноманітної діяльності, самореалізації;  

-   створення умов для соціального захисту дітей; 

-   волонтерський рух; 

-   STEM – освіта. 

Реалізація завдань виховної роботи у 2021/2022 навчальному році здійснювалася шляхом 

співпраці з педагогічним та учнівським колективами з батьками здобувачів освіти, 

позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш 

поширених виховних технологій, зокрема:  

- проєктна технологія; 

- здоров’язберігаюча; 

- колективні творчі справи; 

- інтерактивні; 

- розвиток критичного мислення; 

- формування творчої особистості; 

- створення ситуації успіху. 

 Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої 

співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У ХЛ № 149 діяло 

ШПМК класних керівників, яке очолювала вчитель Озерська Тетяна Валентинівна, класний 
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керівник 9-А класу. Основним метою методичного об’єднання «Класний керівник» було 

надання допомоги класному керівникові в його роботі. Для успішної роботи класним 

керівникам надавалась як теоретична так і практична допомога. Протягом навчального року 

були проведені майстер – класи, семінари. 

 Протягом 2021/2022 навчального року заплановані і проведені традиційні шкільні 

заходи, заходи до календарних та державних свят, проводилася активна робота з організацією  

учнівського самоврядування, робота з батьками за напрямами «Основних орієнтирів виховання 

учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства  освіти і 

науки, молоді та спорту України від  31.10.2011 №1243). 

Так,  за напрямком «Ціннісне ставлення до себе»,  основним завданням якого є  

забезпечення повноцінного розвитку здобувачів освіти, охорони та зміцнення їх здоров'я, 

утвердження здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування було проведено: 

- гра-квест «Твоє здоров’я в твоїх руках»;  

- бесіда «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»; 

- тиждень безпеки дорожнього руху «Стоп! Діти на дорогах!»; 

- спортивні змагання «Ми активна молодь»; 

- конференція «Мовчання – не вихід»; 

- рольова гра «Ким я хочу стати». 

У класних журналах ведеться сторінка бесід із здобувачами освіти з циклу «Я обираю 

здоровий спосіб життя». Проводилися бесіди, лекції із залученням відповідних фахівців 

(практичного психолога, соціального педагога). Проводилися індивідуальні бесіди з батьками 

та здобувачами освіти. 

Всебічний та гармонійний розвиток кожної особистості, творчий, інтелектуальний, 

духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки та секції в         

ХЛ № 149: 

- гурток «Влучний стрілець», керівник Балабай В.О. (30 осіб); 

- гурток «Юні квітникарі», керівник Безіна О.В. (30 осіб); 

- секція з футболу, керівник Оби Оджимаду (26 осіб); 

- гурток «Цікава економіка», керівник Машкін Д.В. (30 

осіб); 

- секція з таеквон-до, керівник Дубцов Т.В. (28 осіб); 

- гурток євроклуб «Веселка», керівник Берестянер Є.В. 

(30 осіб); 

- секція з волейболу, керівник Балабай Н.Т. (26 осіб); 
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- гурток «Підготовка до ДПА та ЗНО з фізики», керівник Фролова Н.О. (30 осіб). 

Основними напрямами роботи гуртків та секцій є туристсько-краєзнавчий, еколого-

натуралістичний, науково-технічний, фізкультурно-спортивний, військово – патріотичний, 

природничо-математичний. 

Питання щодо збереження життя та здоров'я здобувачів освіти,  попередження проявів 

булінгу, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, 

попередження насильства у родині, оздоровлення здобувачів освіти систематично розглядалися 

на педагогічних радах,  на  нарадах при директорові, на  загальношкільних та класних 

батьківських зборах. 

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. 

Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було 

формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, 

культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого 

ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського 

народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування 

культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, 

проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, 

формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження 

репродуктивного здоров`я.  

У цьому напрямку в ХЛ № 149 протягом навчального року було проведено:  

- усний журнал «Берегиня нашого дому»; 

- конкурс малюнків «дерево міцне корінням, а людина – родом»; 

- перегляд електронних презентацій «родинне дерево»; 

- майстер-клас із залученням батьків «А я роблю так…»; 

- концерт «Милосердя і доброта – людства два крила».  

У напрямку «Ціннісне ставлення до природи, до праці», завданням  якого насамперед 

є формування почуття єдності з природою, свідомого ставлення та любові до неї, виховання 

господаря. Найбільш цікавими заходами цього напрямку були: 

- районна онлайн-виставка-конкурс «Природа і фантазія»; 

- конкурс дитячих малюнків «Бережи нашу планету»; 

- конкурс листівок «У гармонії з природою»; 

- конкурс електронних презентацій «Здоров’я довкілля – 

здоров’я людини»; 

- онлайн-конференція «Проблеми екології мого міста»; 
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- конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей»; 

- участь у міському конкурсі малюнків «Пригоди пінгвінів у Харкові» організований Харківським 

зоопарком; 

- участь у XVІ ЕКО-ЕНЕРГО-КОНКУРСІ під девізом «УКРАЇНІ – ЗЕЛЕНИЙ КУРС!» - 2022 

р. від ХМГО «Енергія Миру»; 

- фотовиставка «Наші маленькі улюбленці»; 

- участь у ІІ Міжнародному уроці доброти від благодійної організації Благодійний фонд 

«Щаслива лапа». 

 У ХЛ № 149 проводитьсяробота, спрямована на  виховання  у  дітей  та  підлітків  

бережливого ставлення до природи.  

 Формування в здобувачів освіти різнобічних потреб самореалізації творчого потенціалу в 

різних сферах діяльності й спілкуванні, розвиток дитячих обдарувань через систему позаурочних 

форм роботи та ефективну взаємодію сім’ї та школи є основним завданням напрямку «Ціннісне 

ставлення до культури і мистецтва». Найбільш значущими заходами цього напрямку стали: 

- конкурс на краще оформлення кабінетів «Фарби осені»;  

- конкурс поробок, композицій «Моя фантазія, моя 

уява»; 

- онлайн-виставка творчих робіт до Дня художника; 

- шоу-фестиваль «На порядку денному – таланти»; 

- конкурс поробок «Зима – здійснення мрій»; 

- онлайн-конкурс читців «Поезія весни»; 

- конкурс відеопривітань «Вітаємо з весною»; 

- онлайн-конкурс поробок «Зустрічаємо весну»; 

- онлайн-конкурс творчих робіт «Барви Великодня»; 

- святкові заходи до дня Святого Миколая; 

- свято «Новорічний серпантин» та «Подорож до казки». 

Заходи у напрямку «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» було 

реалізовано відповідно до  основних нормативних документів, концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання у ЗЗСО, з метою залучення здобувачів освіти до активної соціально-

громадянської діяльності,  формування правової 

культури, почуття патріотизму, любові до свого народу, 

його історії, культурних та історичних цінностей.  
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Протягом 2021/2022 навчального року здобувачі освіти ХЛ № 149 взяли участь у: 

- всеукраїнській акції-флешмоб «Україна назавжи»; 

- всеукраїнському конкурсі «Мир – мова щастя» від освітнього проєкту «НаУрок»; 

- всеукраїнському конкурсі «Слово до слова» від освітнього проєкту «НаУрок»; 

- всеукраїнській експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»; 

- всеукраїнському конкурсі «Захисники та захисниці України» від освітнього проєкту 

«НаУрок»; 

- міському конкурсі творчих робіт вільного жанру «Присвята рідному місту» (районний 

етап); 

- всеукраїнському конкурсі до Дня Гідності та Свободи від освітнього проєкту «НаУрок»; 

- ХІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді 

ім. Т. Шевченка ІІ (районний) етап; 

- фестиваль екскурсоводів музеїв закладів освіти «Стежинами пам’яті» (районний етап); 

- ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

ім. Т. Шевченка ІІ (районний) етап; 

- всеукраїнському конкурсі до Дня Соборності 

України від освітнього проєкту «НаУрок»; 

- міському проєкті  «Діти Харкова за мир!»; 

- всеукраїнському інтернет-конкурсі «STAND 

WITH UKRAINE» від освітнього проєкту 

«НаУрок»; 

- онлайн-проєкті «Україна майбутнього»; 

- всеукраїнському інтернет-конкурсі «Ми з України!» від освітнього проєкту «НаУрок»; 

- виставка колажів «Ми є діти українські»; 

- конкурс читців «У серці кожної дитини живе любов до України»; 

- свято української пісні «Пісня – душа народу»; 

- гра-мандрівка «Перлини Харкова»; 

- онлайн-флешмоб до Дня вишиванки «Українська вишиванка – світ краси і фантазії». 

 Протягом навчального року в ХЛ № 149 ведеться активна робота з батьківською 

громадою.  Були проведені батьківські збори, під час яких розглядалися питання запобігання 

вживання дітьми алкогольних, наркотичних речовин, поширення пияцтва, наркоманії, 

правопорушень, проявів булінгу. Проводяться психолого-педагогічні консультації для батьків.  

 За ініціативи ДЮГО «Сходинки», при підтримці адміністрації ХЛ № 149 було проведено 

багато виховних заходів різних рівнів.  
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 Інформація з питань виховної роботи висвітлюється та постійно оновлюється на сайті 

ХЛ № 149 у розділі «Виховна робота». Всі бажаючі можуть отримувати відомості про новини, 

конкурси, акції, творчі справи, які проводяться у ліцеї. Фотогалерея містить світлини 

найцікавіших моментів шкільного життя. Матеріали вищезазначених сторінок сайту 

оновлюються систематично, мають добру змістовну наповнюваність. Відповідальна зароботу із 

сайтом – заступник директора з ВР Морозова О.В.   

 Адміністрацією закладу здійснюється аналіз результативності участі здобувачів освіти 

ХЛ № 149 уконкурсах виховного спрямування різних рівнів. Виховна робота у ХЛ № 149 

знаходиться на високому рівні та потребує подальшого розвитку на новому етапі саморозвитку 

та вдосконалення. 

 

 

І.6.2. Морально-духовне та гуманістичне виховання 

Морально-духовне та гуманістичне виховання 

Метою гуманістичного виховання було формування гуманістичного світогляду на основі 

розвитку моральної культури школярів. Зміст гуманістичного виховання був спрямований на 

формування системи гуманістичних цінностей у становленні духовного світу особистості з 

можливостями їх збагачення кожним індивідом. Система морального виховання була 

спрямована на формування цілісної моральної особистості, яка включала такі гуманістичні 

риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, справедливість, 

людська гідність, повага і любов до людей, правдивість і скромність, сміливість і мужність.  

Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було 

формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, 

культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого 

ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей 

українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, 

формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності  батьків за виховання 

дітей проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації  сімейного способу життя, 

формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження 

репродуктивного здоров`я.  

У цьому напрямку в ХЛ № 149 протягом навчального року було проведено: 

- усний журнал «Берегиня нашого дому»; 

- конкурс малюнків «дерево міцне корінням, а людина – родом»; 

- перегляд електронних презентацій «родинне дерево»; 

- майстер-клас із залученням батьків «А я роблю так…»; 
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- концерт «Милосердя і доброта – людства два крила». 

У напрямку «Ціннісне ставлення до природи, до 

праці», завданням  якого насамперед є формування почуття 

єдності з природою, свідомого ставлення та любові до неї, 

виховання господаря. Найбільш цікавими заходами цього 

напрямку були: 

- районна онлайн-виставка-конкурс «Природа і фантазія»; 

- конкурс дитячих малюнків «Бережи нашу планету»; 

- конкурс листівок «У гармонії з природою»; 

- конкурс електронних презентацій «Здоров’я довкілля – здоров’я людини»; 

- онлайн-конференція «Проблеми екології мого міста»; 

- конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей»; 

- участь у міському конкурсі малюнків «Пригоди пінгвінів у Харкові» організований 

Харківським зоопарком; 

- участь у XVІ ЕКО-ЕНЕРГО-КОНКУРСІ під девізом «УКРАЇНІ – ЗЕЛЕНИЙ КУРС!» - 

2022 р. від ХМГО  «Енергія Миру»; 

- фотовиставка «Наші маленькі улюбленці»; 

- участь  у ІІ Міжнародному уроці доброти від благодійної організації Благодійний фонд 

«Щаслива лапа». 

 У ХЛ № 149 проводиться  робота, спрямована на  виховання  у  дітей  та  підлітків  

бережливого ставлення до природи.  

 Формування в здобувачів освіти різнобічних потреб самореалізації творчого потенціалу в 

різних сферах діяльності й спілкуванні, розвиток дитячих обдарувань через систему позаурочних 

форм роботи та ефективну взаємодію сім’ї та школи є основним завданням напрямку «Ціннісне 

ставлення до культури і мистецтва». Найбільш значущими заходами цього напрямку стали: 

- конкурс на краще оформлення кабінетів «Фарби осені»; 

- конкурс поробок, композицій «Моя фантазія, моя уява»; 

- онлайн-виставка творчих робіт до Дня художника; 

- шоу-фестиваль «На порядку денному – таланти»; 

- конкурс поробок «Зима – здійснення мрій»; 

- онлайн-конкурс читців «Поезія весни»; 

- конкурс відеопривітань «Вітаємо з весною»; 

- онлайн-конкурс поробок «Зустрічаємо весну»; 

- онлайн-конкурс творчих робіт «Барви Великодня»; 

- святкові заходи до дня Святого Миколая; 



71 

 

І.7. Підтримка органів самоврядування 

І.7.1. Розвиток учнівського самоврядування 

Дієвим чинником розвитку громадянської та соціальної компетенції учнівської молоді, 

заснованому  на ідеях демократії, справедливості, прав людини, добробуту та здорового 

способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей є організація роботи органів 

учнівського самоврядування. 

У закладі діє цілісна модель розвитку учнівського самоврядування. Основою її 

діяльності є Статут.  

У ХЛ № 149 діє дитячо-юнацька громадська організація учнівського самоврядування 

«Сходинки» входить до  Асоціації дитячо-юнацьких громадських організацій «Лідер ХХІ». 

Лідер організації – Лисих Олександра, здобувачка освіти 11-А класу.  Куратор ДЮГО 

«Сходинки» Іноземцева В.В.  

Інформація щодо діяльності та результативності діяльності «Сходинки» висвітлюється 

на шкільному сайті в розділі «ДЮГО «Сходинки», в випусках газети шкільної дитячо-юнацької 

громадської організації «Сходинки». Впродовж року редакція газети активно надавала 

матеріали до районного газети «Лідер ХХІ». 

Протягом року куратор шкільної ДЮГО «Сходинки» Іноземцева В.В., президент ДЮГО 

– Лисих О., член батьківської ради Хорошилова І.О., брали участь у різноманітних формах 

роботи  з питань методичного керівництва діяльністю органів учнівського самоврядування 

щодо впровадження ефективних форм, методів і технологій в діяльність учнівського 

самоврядування,  а саме: 

- в екскурсійному семінарі для педагогів-організаторів ЗЗСО Шевченківського району 

«Патріотичне виховання засобами традиційного мистецтва» (22.10.2021), педагог-організатор 

Іноземцева В.В.; 

- у семінарі для педагогів-організаторів ЗЗСО Шевченківського району «Забезпечення 

сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних 

вимог засобами проєктної діяльності» (22.12.2021), педагог-організатор Іноземцева В.В.; 

- у семінарі для педагогів-організаторів ЗЗСО Шевченківського району «Забезпечення 

сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних 

вимог засобами проєктної діяльності» (26.01.2022), педагог-організатор Іноземцева В.В.; 

- у семінарі – практикумі для педагогів-організаторів ЗЗСО Шевченківського району 

«Формування в учнів ціннісного ставлення до різних сторін навколишньої дійсності і до 

самих себе» (25.02.2022), педагог-організатор Іноземцева В.В. 

ДЮГО «Сходинки» бере участь у Всеукраїнському проєкті «Школа миру». 

 ДЮГО «Сходинки» підтримала наступні проєкти та акції району та міста: 
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- відео-марафон ХМОУС зі створення відеоробіт «Креативні фотолокації м. Харків»; 

- відео-марафон ХМОУС зі створення відеоробіт «Вишиванка модна»; 

- акція від Індустріального району м. Харкова «Будуємо мир разом!»; 

-     акція-флешмоб до Дня Незалежності України «Україна назавжди» від Українського 

державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської 

молоді.  

Всі класні колективи активно брали участь у шкільних та районних творчих справах та 

конкурсах протягом навчального року. Найактивнішими класними колективами за підсумками 

навчального року та Картою творчого зростання ДЮГО визначена  3-А, 3-В, 4-А, 7-Б, 8-Б, 9-Б,   

11-Б класи. 

  Впродовж  2021/202 навчального року у закладі активно проводилась волонтерська 

робота. Учасники освітнього процесу долучилися Всеукраїнської благодійної акції «Монетки 

дітям» та     ІІ Міжнародного уроку доброти від благодійної організації Благодійний фонд 

«Щаслива лапа»,  організували благодійну акцію для Обласного будинку дитини № 2, КЗ 

«Харківська спеціальна школа № 2».  

 Відповідно до роботи «Центру соціального проєктування» 

АДЮГО «Лідер ХХІ» ДЮГО «Сходинки» у 2020/2021  

навчальному році було ініційовано та реалізовано проєкти: 

«Поета, серце, повне ран...»: Володимир Сосюра «каральна 

психіатрія» щодо літераторів 30-х рр. ХХ ст.», «Історія однієї 

меморіальної дошки на будинку Харкова: пам'ятаємо, не 

забуваємо!», «Мандруй містами України», «STEM на долонях», «Світ тварин та рослин». 

Інформація про проєкти розміщена на офіційному сайті ХЛ № 149, розділі «Виховна робота», 

сторінці  «Проєкти» за посиланням: 

 http://lyceum149.edu.kh.ua/vihovna_robota/shkiljne_samovryaduvannya/proekti/  

ДЮГО «Сходинки» співпрацює з: 

- Харківським національним університетом ім. Каразіна; 

- Харківським національним економічним університетом імені С. Кузнеця; 

- Харківським національним університетом радіоелектроніки; 

- ЦДЮТ №1;  

- КНПХОР «ОКЦПБС»; 

- Харківським  МЦ з надання БВПД в Харківській та Луганській областях; 

- Фондом спасіння дітей та підлітків України від наркотиків. 

За ініціативи організації учнівського самоврядування «Сходинки», при підтримці 

адміністрації ХЛ № 149 були проведені  заходи, найбільш цікавими серед них стали:  спортивні 

http://lyceum149.edu.kh.ua/vihovna_robota/shkiljne_samovryaduvannya/proekti/
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змагання «Ми активна молодь», конкурс малюнків на асфальті «Ми – діти України» до 

міжнародного дня миру, свято української пісні «Пісня – душа народу», конкурс поробок, 

композицій з природнього матеріалу «Фарби осені», концерт «Милосердя і доброта – людства 

два крила», концерт-вітання «Щира вдячність вчителям», шоу-фестиваль «На порядку денному 

– таланти», виставка малюнків «Абетка прав дитини», конкурс поробок «Зима – здійснення 

мрій», онлайн-конкурс читців «Поезія весни», онлайн-конкурс творчих робіт «Барви 

Великодня», онлайн-флешмоб «Українська вишиванка – світ краси і фантазії».  

Відповідно до роботи «Правової корпорації» АДЮГО «Лідер ХХІ» Міністерством 

правопорядку ХЛ № 149  було ініційовано та проведено: 

- «Словник чемної людини» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»; 

- проведена декада правових знань, присвячена Всесвітньому дню прав людини (10 

грудня) «Батьківщина, закон, право»: інтерактивна гра «Всі ми маємо рівні права», 

панорама творчості «Мої права, мої обов’язки» (захист проєктів), усний журнал 

«Видатні люди України», 

урок демократії з лідерами 

ДЮГО «Сходинки», конкурс 

малюнків «Абетка прав 

людини»; 

- тематичні уроки «STOP 

булінг!» 

Відповідно до роботи 

«Центру музейного руху» АДЮГО 

«Лідер ХХІ» лідери учнівського самоврядування ХЛ № 149 відвідують музеї міста та 

Харківської області, Обласної дитячої бібліотеки, активно співпрацюють зі спеціалістами 

Університету ім. Каразіна;  Медичним університетом: «Ніч науки в Харкові» програма для дітей 

«Я буду лікарем». 

Відповідно до роботи «Центру управління знаннями та моніторингових досліджень» 

АДЮГО «Лідер ХХІ» здобувачі освіти ХЛ № 149  систематично  навчаються у школах для  

лідерів на рівні навчального закладу. Так протягом 2021/2022 навчального року делегати від 

«Сходинки» брали участь у районній звітній  конференції Асоціації дитячо-юнацьких 

громадських організацій «Лідер ХХІ» (25.11.2021). А також мають результати в конкурсах 

ХМОУС: здобувачки освіти  Галіщева Олександра та Деркач Карина отримали сертифікати за 

активну участь у зимовій школі «Змінюй світ із Digital» від ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
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Відповідно до роботи 

«Патріотичного центру» АДЮГО «Лідер 

ХХІ» на базі школи проводяться заходи в 

рамках реалізації Всеукраїнського 

проєкту «Мережа шкіл миру». Створення 

загону юних миротворців не планується.  

Протягом навчального року лідери 

учнівського самоврядування брали 

участь у виставці малюнків «Символи 

України

» до Дня Державного Прапора України, виставці малюнків «Я 

живу в Україні» до Дня Незалежності України; конкурсі 

малюнків на асфальті «Ми – діти України» до Міжнародного 

дня миру; виставці колажів «Ми є діти українські»; святі 

української пісні «Пісня – душа народу»; конкурсі читців «У 

серці кожної дитини живе любов до України»; спортивні 

змагання до Дня українського козацтва;  участь у районній 

акції «Від теплої руки дитини – захиснику моєї України»; 

святі «Жива мова – мова моєї матері» до Дня української мови 

та писемності; просвітницьких заходах до Дня Гідності і 

Свободи; виховних годинах «Вічна пам’ять заморених 

голодом…» до Дня пам’яті жертв голодоморів; 

просвітницьких заходах до Дня Соборності України «Єднання заради Незалежності»; усному 

журналі «Молодь у боротьбі за незалежність» до Дня пам’яті Героїв Крут; просвітницьких  

заходах «Рідна мова моя» до Міжнародного дня рідної мови; фестивалі «Формат: МИР» до Дня 

пам’яті Героїв Небесної Сотні; заходи до Дня єднання; у міському проєкті «Діти Харкова за 

мир!»; флешмобі  «Українська вишиванка – світ краси і фантазії».  

За ініціативи організації учнівського самоврядування «Сходинки», при підтримці 

адміністрації ХЛ № 149 були проведені  заходи: 

- «Стоп! Діти на дорозі». Проведено годину спілкування зі шкільними офіцерами поліції; 

вікторину «Знаєш правила – рушай», оформлено    тематичну виставку в бібліотеці «На 

дорозі будь уважним!»; виставку дитячих малюнків «Діти пам’ятайте правила 

дорожнього руху»; організовано перегляд мультфільмів «Абетка безпеки на дорозі», 

«Правила дорожнього руху»; виховна година «Увага на дорозі – життя у безпеці; 

створювали флікери «Я помітний»; 
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-  «Уроки безпеки» з правил протипожежної безпеки, порядок евакуації у разі виникнення 

пожежі та безпека дітей  на дорозі, ігрова програма  «Азбука твоєї  безпеки»; «Безпечний 

шлях додому»; 

- інтерактивна вистава «Знати, щоб жити!», тематична хвилинка інформації  «Хто із вас у 

полоні у шкідливої  звички?», «СНІД - хвороба ХХІ століття»; 

- виставка малюнків «Де живуть пожежі?», вікторина з правил протипожежної безпеки 

«Біда з вогнем, але і без вогню – біда»; 

- Єдиний національний урок «Безпека на дорозі – безпека життя!»;   

- представником управління патрульної поліції в Харківській області ДПП в рамках 

проєкту «Шкільний офіцер поліції» старшим лейтенантом поліції Печенізькою І.О. 

проведено профілактичне заняття з школярами «Безпечна дорога до дому». 

             Відповідно до роботи «Центру міжнародних зв’язків» АДЮГО «Лідер ХХІ» в  

ХЛ № 149 створено євроклуб «Веселка». З метою подальшого розвитку системи безперервної 

правової освіти та виховання, 

покращення роботи щодо розвитку 

громадянських компетентностей 

учнівської молоді, застосування у 

освітньому процесі кращих 

європейських досягнень були 

проведені такі заходи:  

- розширене засідання Ради 

Євроклубу «Веселка» 

«Нас веселка всіх єднає, пізнати світ допомагає»; 

- заходи до Дня європейських мов; 

- відеолекторій до Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми; 

- вікторина «Толерантність – це…»; 

- ліцейське вітання «З днем народження, Євроклуб!; 

- віртуальна подорож до Франції «Я захований в тебе Париж»; 

- віртуальна подорож «Архітектура ЄС. Пам’ятки Європи»; 

- віртуальна подорож до Італії «Венеція – місто карнавалів»; 

- онлайн-зустріч з містом-партнером м. Вена; 

- онлайн-зустріч з містом-партнером М. Брно; 

-  у межах святкування 103 річниці відновлення Незалежності Польщі та 230 річниці 

прийняття Конституції 3 травня Polska Szkola Sobotnia та здобувачі освіти ХЛ № 149 

відзначали обидва свята. Кристина Фурс, викладач польської мови, познайомила 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1VBvt9xYeLtMcGocKWApPcakTGsH8CU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-1VBvt9xYeLtMcGocKWApPcakTGsH8CU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-1VBvt9xYeLtMcGocKWApPcakTGsH8CU?usp=sharing
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наших євроклубівців із обставинами прийняття Конституції 3 травня, церемонією 

Чотирьохлітнього Парламенту, укладачів Конституції, а також розповіла про нелегкий 

шлях Польщі до відновлення Незалежності.;  

- у Всеукраїнському інтернет конкурс до Дня Європи в Україні від освітнього проєкту «На 

Урок». 

Відповідно до діяльності «Екологічного центру» АДЮГО «Лідер ХХІ» лідерами 

учнівського самоврядування ХЛ № 149 проводиться: 

- акція зі збору та правильної утилізації використаних кришечок; 

- конкурс дитячих малюнків «Бережи нашу планету»; 

- конкурс електронних презентацій «Здоров’я довкілля – здоров’я людини»; 

- з 03.02.2022 по 08.02.2022  у Харківському ліцеї відбулися заходи щодо безпечного 

користування Інтернетом під гаслом «Разом для найкращого Інтернету». День 

Безпечного Інтернету відзначається на другий день другого тижня другого місяця 

щорічно. Мільйони людей об’єднуються заради натхнення до позитивних змін та 

підвищення освіченості з питань безпеки онлайн та участі у заходах у всьому світі. 

День безпечного Інтернету націлений не тільки створити безпечний Інтернет, а й також 

кращий Інтернет, де кожний/кожна може використовувати технології відповідально, у дусі 

поваги, критично та творчо: 

• здобувачі освіти початкових класів взяли участь у конкурсі малюнків «Безпечний 

Інтернет»; 

• здобувачі освіти 4-х класів під час години спілкування презентували лепбук за темою 

«Безпечний Інтернет»; 

• зі здобувачами освіти 5-6-х класів були проведені години спілкування за темою «Життя 

онлайн. Безпека в Інтернеті», для 7-11-х класів  - «Створюй, спілкуйся та поважай: кращий 

Інтернет з тобою». 

Відповідно до роботи «Естетичного центру» АДЮГО «Лідер ХХІ» лідерами учнівського 

самоврядування ХЛ № 149 було проведено: 

- брейн-ринг «Школа етикету»;  

- конкурс юних модельєрів «Естетика зовнішнього вигляду»; 

- ліцейське свято – «Посвята в ліцеїсти»; 

- свято української пісні «Пісня – душа народу»; 

- шоу-фестиваль «На порядку денному –таланти»; 

- свято «Прощання з Букварем». 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1VBvt9xYeLtMcGocKWApPcakTGsH8CU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-1VBvt9xYeLtMcGocKWApPcakTGsH8CU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-1VBvt9xYeLtMcGocKWApPcakTGsH8CU?usp=sharing
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 Відповідно до діяльності «Центру дозвілля» АДЮГО «Лідер ХХІ» лідерами учнівського 

самоврядування проводяться виставки з  оригамі, ігрові та спортивні перерви, змагання з 

футболу, волейболу, баскетболу, «Веселі старти».  

Роботу організації учнівського самоврядування «Сходинки» у 2021/2022 н. р.  було 

відзначено:  

- сертифікатом «Школа Миру» за підписом президента міжнародної асоціації миротворців 

ООН Лоран Аттар Байру 

- сертифікатом учасника ІІ Міжнародного уроку доброти від благодійної організації 

«Благодійний фонд «Щаслива лапа»;  

- подякою від Обласного будинку дитини № 2.  

Інформація з питань діяльності органів ДЮГО «Сходинки» висвітлюється та постійно 

оновлюється на сайті  ХЛ № 149, за посиланням:  

http://lyceum149.edu.kh.ua/vihovna_robota/shkiljne_samovryaduvannya/. 

Адміністрацією закладу 

здійснюється аналіз результативності 

участі здобувачів освіти ХЛ № 149, 

активістів ДЮГО «Сходинки» у  заходах 

та конкурсах учнівського 

самоврядування різних рівнів. 

Отже, діяльність органу ДЮГО 

ХЛ № 149 знаходиться на достатньому 

рівні, але потребує продовження 

залучення більшої кількості здобувачів освіти до співробітництва в активі ДЮГО. Також актив 

«Сходинки» та куратор прагнуть до розширення зв’язків з громадськими організаціями, іншими 

ДЮГО Харкова та України. У наступному році планується активізувати роботу ДЮГО 

«Сходинки» в Фестивальній весні ХМОУС:  «Шкільний сайт», «Шкільне періодичне видання». 

Саме ці аспекти стануть  визначальним при плануванні діяльності організації на наступний рік. 

 

 

І.7.2. Робота з батьківською громадськістю 

 

Одним з найголовніших учасників освітнього процесу є батьки здобувачів освіти. Батьки 

та особи, які їх замінюють, протягом року створювали умови для здобуття дітьми початкової 

загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; забезпечували дотримання дітьми 

вимог Статуту ХЛ № 149; дбали про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювали 

http://lyceum149.edu.kh.ua/vihovna_robota/shkiljne_samovryaduvannya/
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належні умови для розвитку їх природних здібностей та інше. Батьки здобувачів освіти ліцею 

брали активну участь у роботі вищого органу громадського самоврядування школи – загальних 

зборах колективу, які скликались протягом навчального року; входили до складу Ради школи.

 Протягом року батьки-члениРади закладу сприяли демократизації і гуманізації 

освітнього процесу, об’єднанню зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, 

громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього процесу, 

формуванню позитивного іміджу ліцею. Рада закладу організовувала виконання рішень 

загальних зборів, вносила пропозиції щодо відкриття гуртків, спільно з адміністрацією школи 

затвердила план роботи  на 2021/2022 навчальний рік та здійснювала контроль за його 

виконанням, затвердила режим роботи школи на 2021/2022 навчальний рік, сприяла 

формуванню мережі класі, визначала напрямки фінансово-господарської діяльності,  виступала 

ініціатором проведення доброчинних акцій (протягом року проведено благодійну ярмарку  до 

Дня Святого Миколая для здобувачів освіти пільгового контингенту, для Харківської 

спеціальної школи № 2, Обласного будинку дитини № 2), учасники освітнього процесу 

долучилися до Всеукраїнської благодійної акції «Монетки дітям: 25 здавай – дітям 

допомагай!»,  залучала громадськість до проведення позакласної та позашкільної роботи, до 

проведення оздоровчих та культурно-масових заходів зі здобувачами освіти, розподіляла і 

контролювала кошти фонду загального обов’язкового навчання, розглядала питання родинного 

виховання, брала участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-

побутових умов здобувачів освіти, які перебувають в несприятливих соціально-економічних 

умовах, сприяла педагогічній освіті батьків, сприяла поповненню бібліотечного фонду, 

організовувала громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів 

освіти, розглядала звернення учасників освітнього процесу з питань роботи навчального 

закладу. 

У наступному навчальному році необхідно удосконалювати форми і методи роботи щодо 

залучення батьків до активної участі в шкільному житті їх дітей. 
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І.8. Управління діяльністю педагогічного колективу 

І.8.1. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

 

Протягом 2021/2022 навчального року ХЛ № 149 був укомплектований педагогічними 

кадрами з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки. Усього 

в ХЛ № 149 працювали 71 педагогічний працівник, з них 38 (53,5 %) – спеціалісти вищої 

кваліфікаційної категорії, 12 (16,9 %) – спеціалісти першої кваліфікаційної категорії, 10 (14,08 

%) – спеціалісти другої кваліфікаційної категорії та 11 (15,5 %) спеціалістів. 24 вчителя (33,8 %) 

від загальної кількості педпрацівників мають звання «вчитель-методист» та 3 вчителя (4,22 %) – 

«старший учитель».  

94,4 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту на рівні 

спеціаліста, магістра. Три вчителі (4,22 %) мають ступінь кандидата педагогічних наук. 

У цілому педагогічний склад у ХЛ № 149 стабільний. 

3812
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3

3

Якісний склад педагогічного колективу

спеціаліст вищої категорії

спеціаліст першої 

категорії
спеціаліст другої 

категорії
спеціаліст

бакалавр

 

Предмет Кількість учителів, що викладають предмет 

Українська мова та література 6 

Російська мова та література 4 

Іноземні мови 12 

Математика 5 

Інформатика 4 

Історія та правознавство 4 

Географія, економіка 3 

Біологія 1 

Хімія 2 

Фізика 2 

Трудове навчання 2 
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Предмет Кількість учителів, що викладають предмет 

Захист України 1 

Музичне мистецтво 1 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 4 

Початкова школа 14 

Педагог-організатор 1 

Практичний психолог 1 

Бібліотекар  2 

Соціальний педагог 1 

 

За 2021/2022 навчальний рік було звільнено 12 педагогічних працівники – за угодою 

сторін, було прийнято на роботу – 4 педагога. 

 

 

І.8.2. Організаційно-методична робота з педагогічними кадрами 

 

 У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив Харківського ліцею № 149 

продовжив роботу над методичною проблемою ліцею «Мотивація як визначальний фактор 

організації навчальної діяльності учнів та вихованців в умовах соціалізації».  

 У практику роботи педагогічних працівників впроваджуються технології особистісно-

орієнтованого навчання, методи компетентнісного підходу, технології інтерактивного навчання, 

STEM-технології, технології розвитку критичного мислення.  

В рамках роботи над реалізацією І етапу науково-методичної теми Шевченківського 

району «Мотивація як визначальний фактор організації навчальної діяльності учнів та 

вихованців в умовах соціалізації» були проведені методичні семінари, засідання ШПМК. 

Проводиться робота по впровадженню дистанційних форм освіти. 

Продовжується робота по впровадженню системи моніторингу освітнього  процесу, 

результати якого є основою для подальшого планування розвитку ліцею, створюють ситуацію, 

коли сам учитель зацікавлений у незалежній об’єктивній оцінці своєї праці, визначення шляху 

професійного руху, пошуку нових технологій, що в цілому сприятиме підвищенню 

ефективності діяльності кожного учасника педагогічного процесу та ліцею в цілому. 

Для реалізації методичної роботи в ХЛ № 149 створено структуру методичної роботи 

до якої входять: методична рада, шкільні предметно-методичні кафедри, творчі групи, науково-

інформаційна лабораторія «Формат», університетські кафедри.  
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Методична рада ХЛ № 149 якісно координувала методичну роботу, що вплинуло 

на показники діяльності ХЛ № 149 за багатьма напрямками. Під керівництвом методичної ради 

протягом 2021/2022 навчального року в закладі здійснювалась робота з: 

- вивчення ефективного педагогічного досвіду вчителів закладів освіти Шевченківського 

району, міста та України тощо; 

- впровадження у роботу ліцею ефективного педагогічного досвіду учителів закладів освіти 

району, міста, області, України тощо; 

- вивчення досвіду роботи вчителів ХЛ № 149; 

- проведення колективних форм методичної роботи для вчителів Шевченківського району; 

- організації участі педагогічних працівників у конкурсах професійної майстерності. 

У ХЛ № 149 створено банк даних досвіду вчителів, що здійснюють інноваційну 

діяльність, систематизовано матеріали щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення 

ефективного педагогічного досвіду вчителів. 

Протягом навчального року педагоги ХЛ № 149 брали участь у конкурсах фахової 

майстерності, експериментальній та інноваційній діяльності, на базі ХЛ № 149 проводились 

колективні форми роботи для вчителів району. Вчитель початкових класів Краєва О.М. посіла 

ІІ місце в районному етапі конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів ЗЗСО. 

Одним із структурних підрозділів у системі методичної роботи ХЛ № 149 були шкільні 

предметно-методичні кафедри, якими протягом навчального року було проведено по 4 

засідання. Головними напрямами діяльності ШПМК були підвищення науковості освіти, 

формування наукового мислення, науково-дослідницька робота вчителів і учнів, обговорення 

системи заохочення учнів до навчання.  
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календарно-тематичного планування

 У ХЛ № 149 існує науково-інформаційна лабораторія «Формат», до складу якого входять 

учителі, вчені та учні, які беруть активну участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, роботі 



82 

 

МАН. На базі ХЛ № 149 створено 1 

університетську кафедру «Комп’ютерні науки», 

яка постійно підтримує зв’язок із ученими 

ХНУРЕ. 

Була організована мережа колективних 

методичних  форм роботи в ліцеї з усіма 

категоріями педагогічних працівників, 

проаналізована і удосконалена система 

самоосвітньої роботи педагогів. На розгляд 

виносилися питання діагностики та розвитку 

особистості учасника освітнього процесу, 

аспекти впровадження  елементів STEM-освіти, 

інтерактивних методів навчання, забезпечення компетентністного підходу до організації 

освітнього процесу, створення умов для самореалізації та творчих пошуків учителя, учня, 

керівника школи, досягнення результативності педагогічної діяльності, аспекти впровадження 

дистанційної освіти. Розширенню інформаційного поля педагогів сприяли тимчасові та постійні 

виставки науково-методичної, навчальної, психолого-педагогічної літератури. Успішній 

реалізації методичної роботи сприяло організоване проведення педагогічних рад. Протягом 

навчального року були проведені тематичні засідання педагогічної ради, під час яких з 

повідомленнями виступило 12 вчителів ХЛ № 149. На засіданнях педагогічної ради педагоги 

ХЛ №149 ознайомились зі шляхами підвищення продуктивності педагогічної діяльності 

вчителя під час освітнього процесу, авторським стилем роботи творчих вчителів ліцею, 

отримали методичні поради щодо підвищення якості освітнього процесу. 

У системі роботи ХЛ № 149 результативними 

стали колективні (практичні семінари, майстер-

класи, навчально-практичні конференції), та 

індивідуальні (самоосвіта вчителів, самостійна 

робота вчителя над методичною темою, 

узагальнення досвіду вчителів, видання 

друкованих робіт, участь вчителів у конкурсах 

фахової майстерності, курсова підготовка та 

атестація вчителів) форми методичної роботи. 

Популяризації сучасних освітніх технологій, 

підвищенню ефективності освітнього процесу, 
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впровадженню інноваційних методів навчання, виховання, педагогічного співробітництва 

сприяло проведення на базі ліцею семінару районного рівня. Учителями інформатики Колодій 

І.М. та Осінцевою В.В., учителем фізики Іванікою В.І., учителем початковою школою 

Кривошапкою О.Б. був проведений практичний семінар «STEAM – драйвер розвитку навичок 

майбутнього у здобувачів освіти»,   на якому учителями був представлений досвід 

використання STEAM-технологій. 

Протягом навчального року досягнення учнів та вчителів, адміністративно-господарча, 

організаційно-педагогічна, методична та навчально-виховна діяльність ліцею, корисна 

та актуальна інформація для учнів, батьків, учителів та інших відвідувачів відображалась 

на сайті ХЛ № 149. Новини ліцею оновлювались декілька разів на тиждень, інші розділи – 

за необхідністю та наявністю нової інформації.  

Невідкладним завданням для педагогічного колективу ХЛ № 149 у 2021/2022 

навчальному році стало опанування он-лайн інструментами на освітніх платформах Zoom, 

Classroom, ClassTime, Human школа що дало змогу якісно та ефективно упроваджувати освітній 

процес наприкінці навчального року.   

В закладі сформовано системний підхід щодо впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес, що дало можливість безбар’єрно перейти на 

дистанційну освіту в умовах воєнних дій.  

Найактивніше педагоги використовували Zoom – 92%, Classroom – 71% вчителів. 

Youtube (власні відео, відео ресурси та конференції) стали  до вподоби 58% педагогів. Дані 

ресурси дозволили учням та вчителю спілкуватися інтерактивно, відразу отримувати відповіді 

на свої запитання. Такий формат спілкування найбільш ефективний. Дзвінки на мобільний 

телефон здійснювали 48% педагогів, а Viber  та Telegram  використовували відповідно 76% та 

24% педагогів,  Отримували роботи учнів на електронному пошту 37% вчителів. Зрозуміло, що 

в даному випадку учням надсилалися завдання та посилання на різні ресурси в Інтернеті. Учні у 

відповіль надсилали вчителям виконанні завдання. Всі їх треба було перевірити та пояснити 

учням у письмовому вигляді, де вони помилилися. Витрачалося багато часу як в учнів, так і у 

вчителів.  

63% вчителів використовували можливості Facebook, Kahoot, WhatsApp, Instagram, 

Google Forms. Тестування  на різних платформах здійснювали 92% вчителів. 

Дистанційне навчання активно увірвалося в освітній процес та довело, що педагоги вільно 

можуть користуватися ІКТ, консультувати, давати поради, нові знання  учням під час їх 

тривалої відсутності в закладі. 

Крім того вчителі ліцею особисто брали участь у вебінарах, он-лайн конференціях та 

семінарах всеукраїнського та міжнародного рівнів. 
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Протягом навчального року вчителі ХЛ № 149 здійснювали індивідуальну роботу: 

займались самоосвітою, працювали над методичною темою, узагальнювали досвід роботи. 

У 2021/2022 навчальному році на ліцейському рівні узагальнено досвід роботи вчителя 

математики та інформатики Рибалкіної Ю.С.  

У закладі сформовано банк даних публікацій педагогічний працівників у фаховій  пресі  

в друкованому та електронному форматі по кафедрах та зведений у цілому. Інформація 

розміщена на сайті ліцею на сторінці «Методична робота». 

Проведено анкетування щодо використання педагогами власних освітніх ресурсів та 

відвідано ряд уроків цих учителів. У цілому 63% використовують на уроках власні «родзинки» 

з досвіду роботи.  

 

 

Творчою лабораторією для кожного вчителя-предметника є його навчальний кабінет. 

Продовжується оновлення матеріально-технічної бази кабінетів, зміцнюється навчально-

методичне забезпечення. 

Педагогічні працівники постійно підвищують свою кваліфікацію. Підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників здійснюється шляхом навчання за програмою 

підвищення кваліфікації, участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах.  

На успішну реалізацію науково-методичної проблеми, практичне використання 

ефективного педагогічного досвіду, розвиток творчої активності педагогів спрямовували свою 

роботу 10 предметно-методичних кафедр. В 2021/2022 н.р. переможців ІІ етапу захисту 

науково-дослідних робіт МАН підготували учителі: Селевко Ю.П., Челомбітько З.В., 

Прокопова Є.В., Колодій І.М. Вчителі ліцею підготували 35 переможців ІІ етапу, 10 переможців 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є досягнення учнів. 

Протягом навчального року в ліцеї проводилася робота із залучення учнів до науково-

дослідницької діяльності та участі у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад 
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з базових дисциплін.  

Аналізуючи якість науково-методичної роботи у ХЛ № 149 протягом навчального року, 

необхідно підкреслити напрямки діяльності, які потребують вдосконалення у наступному 

навчальному році:  

- удосконалення системи роботи з підготовки учнів до предметних олімпіад з базових 

дисциплін; 

- активізація роботи психологічної служби; 

- підвищення рівня самоосвіти вчителів, у тому числі активізації видавничої діяльності; 

- створення авторських програм для додаткової освіти; 

- удосконалення системи роботи навчально-методичних кафедр;  

- активізація спільної діяльності між ліцейськими кафедрами і кафедрами ЗВО. 

 

 

І.8.3. Атестація педагогічних працівників 

 

У 2021/2022 навчальному році з огляду на існуючу загрозу життю і здоров'ю 

педагогічних працівників та оголошення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», листа МОН № 1/3454-22 від 

15.03.22 року, згідно з пунктами 3.2., 3.20. розділу ІІІ Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 

1255/18550, наказу Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської 

міської ради від 31.03.2022 № 57-к «Про перенесення строку проведення атестації педагогічних 

працівників закладів освіти Шевченківського району та методистів центру освітніх технологій 

Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради», у разі 

неможливості проведення атестації у заплановані терміни, відповідно до поточної ситуації в 

конкретному регіоні, у зв’язку з існуючою загрозою життю та здоров’ю педагогічних 

працівників внаслідок збройної агресії російської федерації атестація педагогічних працівників 

була перенесена на один рік – на 2023 рік. 

 

 

 

 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/
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І.9. Контрольно-аналітична діяльність 

 

Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності ХЛ № 149 у 2021/2022 

навчальному році були: 

- контроль за адаптацією учнів 1-х, 5-х класів до навчання; 

- педагогічний аналіз, моніторингові дослідження з метою надання методичної 

допомоги вчителям; 

- створення оптимальних умов для навчання і виховання учнів; 

- реалізація теми роботи ліцею; 

- участь у конкурсах; 

- підготовка учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання, державної 

підсумкової атестації; 

- виконання плану внутрішкільного контролю та узагальнення підсумкових матеріалів;  

- реалізація пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, 

основних законодавчих та  нормативних документів, регіональних програм у галузі освіти; 

- впровадження інноваційних технологій навчання; 

- робота у міжатестаційний період. 

Упродовж 2021/2022 навчального року внутрішкільний контроль здійснювався 

відповідно до річного плану роботи ліцею та плану-графіку внутрішкільного контролю 

на поточний навчальний рік. Протягом року проводився: 

- організаційний контроль: відповідність навчальних програм і календарно-тематичних 

планів учителів з предметів (на семестр); перевірка індивідуальних навчальних програм і 

календарних планів на І та ІІ семестри 2021/2022 навчального року; ведення журналу 

обліку навчання за індивідуальною формою; 

- класно-узагальнюючий контроль: стан освітнього процесу в 5-х класах (українська 

мова і література, математика, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове 

навчання, основи здоров’я); стан освітнього процесу в 10-х класах (алгебра і початки 

аналізу, геометрія, правознавство, географія, фізика, інформатика); експертиза рівня 

підготовки учнів 4-го, 9-го і 11-х класів до закінчення навчального року, державної 

підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання; 

- фронтальний контроль з математики (1-6-ті класи), алгебри, алгебри та початків 

аналізу, геометрії (7-11-ті класи), правознавства, історії України та всесвітньої історії;  

- предметно-тематичний контроль з предмета «Захист України»;  

- оперативний контроль: перевірка книги руху, особових справ учнів 1-11-х класів, 

алфавітної книги; ведення класних журналів; ведення усієї документації по закінченню 
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навчального року; виконання робочого навчального плану та державних програм; якість 

і результативність роботи факультативів, гуртків; перевірка стану щоденників учнів 5-х, 

8-х, 11-х класів; ведення журналів інструктажів з запобігання усім видів дитячого 

травматизму. 

За підсумками внутрішньошкільного контролю були видані відповідні накази, складені 

довідки за результатами перевірки, розроблені плани з усунення недоліків, здійснювався 

контроль за виконанням наданих рекомендацій. 

Слід зазначити, що внутрішньошкільний контроль протягом року в цілому здійснювався 

з дотриманням графіків. Під час навчання з використанням дистанційних технологій 

адміністрація ліцею сприяла організації уроків в он-лайн режимі згідно розкладу з дотриманням 

перерв, відвідувала он-лайн уроки вчителів-предметників, надавала рекомендації.  

Враховуючи вищезазначене, у 2021/2022 навчальному році адміністрації ХЛ № 149 

необхідно розробити протоколи відвідування уроків та виховних заходів відповідно до мети 

відвідування, узгодити їх з керівниками навчально-методичних кафедр та ознайомити з 

протоколами усіх педпрацівників ліцею. 

 

І.10. Фінансово-господарська діяльність 

 

У 2021/2022 навчальному році були проведені роботи з облаштування приміщень для 

укриття,  перезаправлення вогнегасників (22 шт.) та поповнення матеріально-технічної бази 

ліцею, а саме: було отримано 23 ноутбуки для вчителів.  

Протягом року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. З метою 

економії витрат по заробітній платні не всі штатні одиниці вакансій розроблювалися. За 

бажанням працівників їм надавалися відпустки без збереження заробітної плати. 

Протягом 2021/2022 навчального року заклад освіти отримував благодійну та 

спонсорську допомогу від батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей,  а також 

виконання батьками ремонтних робіт. 

Протягом 2021/2022 навчального року в ХЛ № 149 не було заборгованості по виплаті 

заробітної плати. Здійснена своєчасна виплата відпускних, матеріальна допомога 

на оздоровлення. Технічні робітники отримували доплату за шкідливі умови праці. 
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І.11. Робота зі зверненнями громадян 

 

Протягом 2021/2022 навчального року на адресу ХЛ № 149 не  надходило звернень від 

громадян. 

До УОА Шевченківського району ХМР протягом 2021/2021 навчального року звернень 

та інформаційних запитів щодо діяльності ХЛ № 149 не надходило.  

Адміністрацією ХЛ № 149 проводиться особистий прийом громадян. Крім письмових 

звернень та звернень на особистих прийомах, громадяни мали змогу ставити питання у 

телефонному режимі, на які отримували кваліфіковані відповіді. 

У 2022/2023 навчальному році необхідно відповідально ставитися до роботи 

із зверненнями громадян, проводити роботу щодо запобігання повторних звернень та звернень 

до вищих органів освіти, Адміністрації Шевченківського району, Харківського міського голови, 

департаментів різних рівнів. 

 

 

І.12. Виконання внутрішньої системи забезпечення якості освіти ХЛ № 149 

 

За результатами вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ХЛ № 149 

встановлено, що рівень освітньої діяльності є високим, але потребують вдосконалення окремі 

напрями оцінювання. 

 

І.12.1. Освітнє середовище ХЛ № 149 

 

Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє 

середовище. Територія ХЛ № 149 огороджена, має обмежений доступ для стороннього 

автотранспорту. Облаштування спортивних та ігрових майданчиків для учнів є безпечним для 

дітей. Озеленення території є достатнім. Приміщення початкової школи (навчальні кабінети, 

допоміжні приміщення, туалетні кімнати) відокремлені від приміщень для учнів старшої 

школи та мають окремий вхід. У ХЛ № 149 територія та приміщення чисті, охайні, естетично 

оформлені, у них підтримується належний повітряно-тепловий режим. Приміщення 

використовуються раціонально, водночас, кількість учнів, які навчаються, перевищує проєктну 

потужність закладу. 

У ХЛ № 149 є робочі місця для педагогів, облаштовані осередки для відпочинку 

учасників освітнього процесу. Оформлення приміщень ХЛ № 149 мають навчальну-

пізнавальну, мотивуючу, розвиваючу складові. У ХЛ № 149 забезпечено архітектурну 
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доступність до будівлі. Налагоджена система роботи з адаптації та інтеграції учнів до 

освітнього процесу. 

Розроблені та регулярно проводяться заходи із запобігання і протидії булінгу 

(цькування), а саме: організовується навчання для педагогічних працівників, налагоджена 

співпраця з представниками правоохоронних органів із питань запобігання та протидії булінгу 

(цькування). Правила поведінки для учнів спрямовані на формування позитивної мотивації в 

поведінці, адаптовані для сприйняття усіма учасниками освітнього процесу та оприлюднені. 

Психологічна служба ХЛ № 149 здійснює роботу щодо виявлення, реагування, запобігання 

булінгу та іншому насильству.  

За результатами опитування: 

переважна більшість учнів (86,4 %) проінформовані щодо безпечного використання 

мережі Інтернет (водночас у ХЛ № 149 комп’ютери не облаштовані технічними засобами 

фільтрації несумісного з освітнім процесом контенту); 

переважна більшість учасників освітнього процесу (79,3 % педагогів, 76,1 % батьків, 

75,3 % учнів) задоволені умовами харчування; 

переважна більшість опитаних учнів, батьків та працівників вважають освітнє 

середовище ХЛ № 149 безпечним та психологічно комфортним (відповідно 87,3 %, 86,2% та 

83,6%). 

Рівні оцінювання за вимогами: 

- Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці – високий; 

- Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 

– високий; 

- Формування розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору – високий. 

 

 

І.12.2. Система оцінювання здобувачів освіти 

 

На сайті ХЛ № 149 оприлюднені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, 

затверджені МОН України. Більшість здобувачів освіти (58 % опитаних учнів) отримують 

інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання їхніх навчальних досягнень від 

педагогічних працівників. На інформаційних стендах у навчальних кабінетах також розміщені 

критерії оцінювання. З інформацією про критерії оцінювання учнів ознайомлюють, як правило, 

на початку навчального року, семестру. 

Результати анкетування батьків показали, що переважна їх більшість (91 %) також 

володіє інформацію про критерії, правила та процедуриоцінювання навчальних досягнень 
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їхніх дітей. Результати спостереження за проведенням навчальних занять свідчать, що учителі 

(тільки 78 %) ХЛ № 149 акцентують увагу на позитивній динаміці досягнень учнів. Переважна 

більшість учителів адаптують систему оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до 

компетентнісного підходу. 

88 % опитаних учнів вказали, що у більшості випадків вчителі справедливо оцінюють 

їхні навчальні досягнення. Так само відповіли і їхні батьки (91 %). Важливо, що ніхто з батьків 

не поскаржився на несправедливе оцінювання. Водночас 12% опитаних учнів вказали, що їх 

оцінюють переважно несправедливо або несправедливо. 

У ХЛ № 149 проводиться всебічний аналіз тенденцій щодо динаміки навчальних 

досягнень учнів на основі проведення моніторингів їхніх навчальних досягнень. Такий 

моніторинг проводиться двічі на рік. Особлива увага приділяється дослідженню динаміки 

навчальних досягнень учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих 

предметів. Результати моніторингу розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Вони є 

основою для прийняття управлінських рішень щодо подолання проблем і негативних 

тенденцій. 

Переважна більшість учителів використовують елементи формувального оцінювання 

під час проведення навчальних занять. Найчастіше використовуються уточнюючі запитання, 

методики самооцінювання та взаємооцінювання. Вчителі акцентують увагу на досягненнях 

учнів, підтримують бажання вчитися. Більшість вчителів добирають завдання творчого 

характеру, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями. Учителі 

забезпечують зворотний зв’язок під час виконання учнями завдань, спрямовують оцінювання 

навчальних досягнень на індивідуальний поступ учня. 

Результати спостереження за проведенням навчальних занять корелюються з 

результатами опитування учнів. Учні відзначають наявність чіткого зворотного зв’язку, який 

їм надають вчителі у процесі навчальної діяльності. 

63 % учнів під час анкетування відповіли, що вони відповідально ставляться до 

навчання, усвідомлюють його важливість для подальшого життя, ХЛ № 149 цю 

відповідальність розвиває. Ще частина учнів (18 %) відповідально ставиться до навчання, але, 

на їхню думку, ХЛ № 149 цю відповідальність не розвиває. Всього відповідально ставиться до 

навчання 81 % опитаних учнів, що є достатнім показником. Крім того вчителі ХЛ № 149 

надають необхідну допомогу в навчальній діяльності учнів у різних формах (консультації, 

індивідуальні завдання, допомога в підготовці до участі в учнівських олімпіадах, науково-

дослідницькій діяльності тощо). 

Потребою у вдосконаленні системи оцінювання здобувачів освіти є своєчасне та 

актуальне оприлюднення критеріїв оцінювання при проведенні обов’язкових видів робіт (лише 
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58% учнів зазначили, що отримують інформацію про критерії, правила і процедури 

оцінювання навчальних досягнень учнів). Спостерігались випадки проведення навчальних  

занять і оцінювання виключно знань учнів, без урахування оцінювання навчальних досягнень 

учнів відповідно до компетентнісного підходу. 

Рівні оцінювання за вимогами: 

- Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх 

навчальних досягнень – достатній; 

- Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та 

коригування результатів навчання кожного здобувача освіти – достатній; 

- Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання – достатній.  

 

І.12.3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників ХЛ № 149 

Спостереження за проведенням навчальних занять, бесіди з учителями засвідчили, що 

вчителі ХЛ № 149 приділяють значну увагу плануванню та прогнозуванню власної 

викладацької діяльності. Усі вчителі мають розроблені ними календарно-тематичні плани, що 

відповідають освітній програмі, навчальному плану ХЛ № 149 та навчальним програмам. 

Вчителі самостійно визначають кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, змінюють 

порядок їх вивчення відповідно до освітніх потреб учнів. Теми навчальних занять відповідають 

календарно-тематичному плануванню. Аналіз результативності планування роботи вчителя 

здійснюється після закінчення першого семестру та навчального року на засіданнях навчально-

методичних кафедр. 

У ході відвідування навчальних занять спостерігалось формування педагогами в учнів 

таких ключових компетентностей, як спілкування державною мовою, навчання впродовж 

життя, математична грамотність, компетентності у галузях природничих наук, культурна 

компетентність та інші. 

Спостереження за навчальними заняттями показало, що вчителі розвивають наскрізні 

уміння учнів, сприяють формуванню суспільних цінностей. Зміст навчальних занять 

спрямований на формування загальнолюдських цінностей. У першу чергу це стосується 

розвитку навичок співпраці та культури командної роботи. Частина учителів досить успішно 

розвивають в учнів соціальну емпатію та толерантність. Серед наскрізних умінь найбільша 

увага приділяється екологічній безпеці. 

Учителі ХЛ № 149 створюють освітні ресурси різного спрямування і використовують їх 

в освітньому процесі, окремі вчителі розробили індивідуальні сайти і блоги. Є педагоги, які 

мають публікації у фахових виданнях. 
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Більшість навчальних кабінетів забезпечені інтерактивними засобами навчання, що дає 

можливість учителям розвивати свої навички у використанні ІКТ. Інформаційно-комунікаційні 

технології використовуються вчителями на різних етапах педагогічної діяльності: при 

підготовці та проведенні навчального заняття, для зворотного зв’язку (медіаресурси), 

інформування учнів. В основному педагоги застосовують у своїй роботі комп’ютерні 

презентації, ілюстрації для демонстрації й розуміння навчального матеріалу. Частина вчителів 

використовує інтерактивні платформи для виконання учнями завдань онлайн. Учителі 

ХЛ № 149 постійно підвищують свою професійну майстерність, кваліфікацію. 

Значна частина педагогів вислуховує та сприймає думки учнів. Викладання 

здійснюється у відповідності до їхніх вікових та інтелектуальних можливостей. 80,6 % 

опитаних учнів вважають, що їхня думка враховується під час навчальної діяльності, але не з 

усіх предметів. Також переважна більшість опитаних батьків (82,5 %) вважають, що вчителі 

надають зворотний зв’язок у навчальній діяльності учнів. 

Комунікація в ХЛ № 149 здійснюється через класного керівника (86,6 %), на 

батьківських зборах (65,1%),  спілкування в соцмережах (28,4%).  

У закладі освіти створені шкільні предметно-методичні кафедри, на засіданнях яких 

розглядаються питання щодо поліпшення методичної роботи. Також діють динамічні творчі 

об’єднання вчителів для вирішення ситуативних завдань або реалізації проєктів. 

Спостереження за проведенням навчальних занять засвідчило, що вчителі в основному 

діють на засадах академічної доброчесності, запобігають списуванню. Для цього 

використовуються групові форми роботи, робота в парах, вчителями готуються завдання, які 

запобігають списуванню. Індивідуальні бесіди з учнями засвідчили, що вчителі інформують їх 

про необхідність дотримання академічної доброчесності. 

Потребою у вдосконаленні педагогічної діяльності педагогічних працівників є розробка 

індивідуальних освітніх траєкторій учнів, які наразі розробляються лише за заявою батьків.  

Рівні оцінювання за вимогами: 

- Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання 

сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти – високий; 

- Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних 

працівників – достатній; 

- Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти – 

високий;  

- Організація педагогічної  діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 

доброчесності – високий. 
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І.12.4. Управлінські процеси ХЛ № 149 

 

Розроблена стратегія розвитку ХЛ № 149 на 2020-2025 роки відповідає особливостям 

діяльності закладу. Річний план роботи враховує стратегію розвитку, освітню програму. 

Адміністрація ХЛ № 149 організовує та сприяє участі колективу в різноманітних 

проєктах, програмах. 

За результатами опитування більшість учасників освітнього процесу переважно 

задоволені загальним психологічним кліматом закладу освіти (83, 6 % учнів та 100 % 

педагогів). 

Адміністрація ХЛ № 149 вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу, 

вживає відповідні заходи реагування.  

Інформація про освітню діяльність розміщена на сайті ХЛ № 149 та систематично 

оновлюється. 

Усі педагогічні працівники працюють за фахом. 

Керівник ХЛ № 149 застосовує заходи матеріального та морального заохочення до 

педагогів. Створено умови для професійного розвитку вчителів. Зазначені питання 

розглядаються на засіданнях педагогічної ради. 

Адміністрація ХЛ № 149 сприяє участі громадського самоврядування у вирішенні 

питань щодо діяльності закладу, підтримує освітні ініціативи учасників освітнього процесу. 

За результатами опитування переважна більшість учасників освітнього процесу (97 % 

учнів, 100 % педагогів, 99 % батьків) вважають, що їхні права у закладі не порушуються, їхні 

пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень. 

Режим роботи ХЛ № 149 враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості 

діяльності закладу. Розклад навчальних занять сформований відповідно до навчального плану 

та освітньої програми. 

Індивідуальні освітні траєкторії учнів розробляються лише за заявою батьків, для тих 

учнів, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти (педагогічний патронаж, 

екстернат). 

Адміністрація ХЛ № 149 забезпечує реалізацію заходів з формування академічної 

доброчесності. За результатами опитування більшість (86 %) здобувачів освіти та 100 % 

педагогічних працівників проінформовані про необхідність дотримуватися академічної 

доброчесності. 

Водночас є потреба в удосконаленні окремих управлінських процесів ХЛ № 149, 

зокрема: 

- створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти, в 
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тому числі для учнів, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти; 

- посилення контролю за організацією освітнього процесу. 

Рівні оцінювання за вимогами: 

- Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг 

виконання поставлених цілей і завдань – високий; 

- Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм – високий; 

- Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників – високий; 

- Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських 

рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу 

освіти з місцевою громадою – високий; 

- Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності – високий. 

 

І.13. Проблемні питання та основні завдання на наступний навчальний рік 

 

Незважаючи на плідну роботу, залишається ряд проблемних питань, які потребують 

подальшого вирішення: 

➢ забезпечення високої якості уроку шляхом підвищення рівня науково-методичного 

забезпечення освітнього та управлінського процесів; 

➢ підвищення рівня обізнаності педагогів щодо впровадження компетентнісного та 

діяльнісного підходів в умовах Нової української школи; 

➢ збереження здоров’я дітей: запобігання дитячому травматизму, удосконалення роботи 

спеціальної медичної групи під час занять дітей фізичною культурою;  

➢ зорієнтування виховної роботи на впровадження нових форм та методві національно-

патріотичного виховання учнівської молоді; 

➢ необхідність навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення профільного навчання для досягнення його практичної спрямованості 

та підвищення результативності; 

➢ потреба у забезпеченні меблями, технологічним обладнанням, сучасним спортивним 

обладнанням та інвентарем, комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, 

навчально-методичними посібниками; 

➢ збільшення кількості дітей, охоплених заняттями гуртковою роботою, позашкільною 

освітою, приділяючи особливу увагу охопленню дітей пільгових категорій та дітей 

девіантної поведінки; 

➢ задоволення потреби у кваліфікованих кадрах у зв’язку із розширенням мережі. 
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З метою поглиблення змісту і прискорення темпів подальшого розвитку освіти 

в ХЛ № 149 пріоритетним напрямком діяльності у 2022/2023 навчальному році має бути 

спрямування зусиль на забезпечення громадян доступною та якісною освітою відповідно до 

їхніх потреб та запитів із сучасними вимогами суспільства, всебічний розвиток кожної дитини, 

сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, виховання 

патріотизму та активної громадянської позиції. 

Основні завдання на 2022/2023 навчальний рік: 

• забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів 

особистості, потреб міста і держави; 

• організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах дистанційної форми 

організації освітнього процесу; 

• впровадження сучасних педагогічних технологій, що сприяють формуванню ключових 

компетентностей учнів відповідно до положень Концепції Нової української школи; 

• забезпечення реалізації методичної теми району «Мотивація як визначальний фактор 

організації навчальної діяльності учнів та вихованців в умовах соціалізації»; 

• дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до 

Критеріїв оцінювання навчальних досягнень; 

• удосконалення системи моніторингових досліджень якості освітніх послуг; 

• створення умов для професійного розвитку учителя на засадах «педагогіки партнерства»; 

• активізацію соціального партнерства із ВНЗ щодо розвитку обдарованості учнівської 

молоді; 

• розвиток міжнародного співробітництва; 

• соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді; 

• розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання 

профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення 

якісної до профільної підготовки; 

• стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського 

самоврядування, дитячих громадських організацій; 

• посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та 

запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді; 

• посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, 

просвіти з питань особистої безпеки; 

• психологічна допомога учасникам освітнього процесу.  
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РОЗДІЛ 2.  Управління освітнім процесом 

 

Планування діяльності ліцею полягає у чіткому визначенні порядку дій, які 

забезпечують ефективне функціонування і розвиток конкурентноспроможної організації у 

довготерміновій перспективи. Річний план складається за участю педагогічного колективу, 

громадських організацій та відображає найголовніші види діяльності ліцею. Наприкінці 

кожного навчального року  робиться ґрунтовний аналіз за минулий навчальний рік та 

наводяться відповідні висновки. Річний план створюється за такими функціоналами: 

організаційно – розпоряджувальний функціонал, в якому розкрито зміст діяльності та визначені 

певні накази щодо цього змісту; контрольно – аналітичний функціонал, в якому визначені 

питання для розгляду на адміністративних нарадах та теми аналітичних наказів; методичний  

функціонал, у якому  визначено зміст методичної діяльності; соціально – педагогічний 

функціонал розроблено за певними тематичними періодами; інноваційний функціонал містить 

такі напрями діяльності: розвиток системи педагогічної підтримки, робота з удосконаленя 

системи управління, європейський акцент у шкільній освіті, інформаційні технології в 

освітньому середовищі ліцею та робота з обдарованими дітьми;  інформаційно – довідковий 

функціонал «Бібліотека» розроблений відповідно до певних тематичних періодів; фінансово – 

господарський функціонал. 

Також у додатках наведено план засідань Ради ліцею та розглянуто розвиток науково – 

методичних зв’язків. Після складання плану роботи, він обов’язково обговорюється на 

педагогічній раді та затверджується Радою ліцею. 

На основі річного плану роботи складаються  плани роботи методичної ради та 

предметно-методичних кафедр, виховної роботи класних керівників, дитячого самоврядування 

та дитячих організацій, творчих, динамічних  та інших  тимчасових груп, які вирішують 

конкретні проблеми в освітньому процесі ліцею, або ті, які виникли раптово, різноманітні 

заходи щодо виконання завдань, які стоять перед ліцеєм.  Таким чином забезпечується 

реальність планування, його дієвість та результативність. 

Між членами адміністрації існує чіткий доцільний розподіл обов’язків, що відбивається 

в особистому щомісячному плануванні роботи всіх заступників директора на виконання річного 

плану роботи і з включенням заходів щодо контролю та виконання. Організацією виконання 

річного плану слугує особисте тижневе планування роботи директора ліцею та його 

заступників. Така система планування, що відпрацьована в ліцеї і заснована на взаємодії всіх 

ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує  координацію їх 

діяльності,  єдність вимог,  контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню 

ефективності  та вдосконаленню освітнього процесу і забезпечує  планомірний розвиток ліцею.  
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ІІ.1. Функціонал  «Створення умов для здобуття здобувачами освіти  

повної середньої освіти»  

Вересень 

 

№ 

з/п 
Накази: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Про розподіл обов’язків адміністрації ліцею Директор  

Прокопова О.С. 

 

2.  Про організацію індивідуального  навчання 

здобувачів освіти  

Заступник директора  

з НВР Селевко Ю.П.  

 

3.  Про призначення громадського інспектора з 

питань охорони прав дитинства 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

4.  Про роботу педагогічного колективу з 

попередження всіх видів дитячого травматизму 
Заступник директора 

з ВР Морозова О.В. 

 

5.  Про організацію роботи з правового виховання та 

попередження правопорушень 
Заступник директора з 

ВР Морозова О.В. 

 

6.  Про затвердження тарифікаційної комісії Заступник директора  

з НВР Формальова С.В. 

 

7.  Про розподіл навантаження з позакласної 

роботи з фізичного виховання 
В.о. заступника директора 

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

8.  Про призначення завідуючих кабінетами Заступник директора  

з НВР Формальова С.В. 

 

9.  Про поділ класів на групи для вивчення іноземних 

мов, інформатики, трудового навчання, Захисту 

України та фізичної культури 

Заступник директора  

з НВР Формальова С.В. 

 

10.  Про доплату працівникам ліцею за роботу у 

важких і шкідливих умовах 
Директор 

Прокопова О.С. 

 

11.  Про створення інвентаризаційної комісії Директор 

Прокопова О.С. 

 

12.  Про призначення відповідального за роботу з 

попередження дитячого травматизму 
Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

13.  Про призначення відповідальних за теплове 

господарство, за використання тепла, 

електроенергії, холодної та гарячої води, за 

збереження будівлі 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

14.  Про організацію та проведення занять з 

предмету «Захист України»  для юнаків 10-11 

класів та основ медико-санітарної підготовки з 

дівчатами 

Вчитель предмету 

«Захист України»  

 

15.  Про розподіл площі, що прибирається Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В 

 

16.  
Про проведення інвентаризації у 2023 році 

Директор  

Прокопова О. С. 

 

17.  Про доплату бібліотекарам Директор  

Прокопова О.С. 

 

18.  Про розподіл навчального навантаження педагогічного 

колективу на 2022/2023 навчальний рік 

Заступник директора  

з НВР Формальова С.В. 
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№ 

з/п 
Накази: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

19.  Про створення постійно діючої комісії для 

списання матеріальних цінностей 
Заступник директора  

З ГР Машкін Д.В. 

 

20.  Про розподіл ставок гурткової роботи Заступник директора  

з НВР Формальова С.В. 

 

21.  Про призначення відповідального за комп’ютерно - 

інформаційне забезпечення 
Директор  

Прокопова О.С. 

 

22.  Про призначення класних керівників Заступник директора  

з НВР Формальова С.В. 

 

23.  Про призначення відповідального за роботу з 

учнями девіантної поведінки і роботу з 

правого виховання 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

24.  Про призначення класних керівників Директор  

Прокопова О.С. 

 

25.  Про затвердження правил внутрішнього трудового 

розпорядку для шкільного колективу 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

26.  Про призначення відповідального за зняття 

показників енергоносіїв та здачу звітів. 

Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В. 

 

27.  Про організацію та проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 

В.о. заступника директора  

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

28.  Про затвердження шкільної мережі станом на 

05.09.2022 р. 
Заступник директора  

з НВР Формальова С.В. 

 

29.  Про заходи щодо виконання Закону «Про 

звернення громадян» 
Директор  

Прокопова О.С. 

 

30.  Про створення інвентаризаційної комісії 

матеріальних цінностей та її проведення 

Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В. 

 

31.  Про призначення відповідального за ведення і 

облік трудових книжок 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

32.  Про призначення відповідального за забезпечення 

випускників документами про освіту 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

33.  Про створення комісії для отримання благодійної 

допомоги ХЛ № 149 у 2022/2023 навчальному році 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

34.  Про організацію вивчення предмета «Фізична 

культура» у 2022/2023 навчальному році 

В.о. заступника директора  

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

35.  Про розподіл функціональних обов’язків 

прибиральниць службових приміщень 

Заступник директора 

з ГР Машкін Д.В. 

 

36.  Про призначення відповідального за ведення і 

облік медичних книжок працівників 

Заступник директора  

з НВР Селевко Ю.П.  

 

37.  Про підсумки роботи з обліку продовження 

навчання та працевлаштування випускників  

9-11-х класів ХЛ № 149 у 2022 році 

В.о. заступника директора  

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

38.  Про призначення відповідального за 

проведення обов’язкових медичних оглядів 

співробітників ХЛ № 149 

Заступник директора  

з НВР Селевко Ю.П. 

 

39.  Про створення атестаційної комісії  

І рівня ХЛ № 149 та затвердження її складу у 

2022/2023 н.р. 

Заступник директора 

з НВР Формальова С.В. 

 

Оперативне коригування: 
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№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Підготовка та проведення педагогічно-

доцільної комплектації здобувачів освіти: 

- формування та набір до 1-х класів; 

- формування класів за профілями навчання: 

10 класи: 

•  з поглибленим вивченням економіки; 

• з поглибленим вивченням української 

мови (українська мова навчання); 

• з поглибленим вивченням історії 

України 

 

 

Директор  

Прокопова О.С. 

Директор  

Прокопова О.С.  

В.о. заступника директора  

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

2.  Регламентація відповідно до нормативних 

документів, затвердження: 

▪ навчального плану та програм; 

▪ структури навчального року, режиму роботи 

Харківського ліцею №149 на новий навчальний 

рік; 

 

▪ розкладу уроків; 

▪ планів виховної роботи; 

▪ плану роботи бібліотеки; 

 

 

▪ плану роботи гуртків; 

 

▪ плану роботи психолога 

 

 

 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

 

Заступники директора  

Рибалкіна Ю.С. 

Морозова О.В. 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

практичний психолог 

Формальов В.В. 

 

3.  Здійснення комплектації Харківського ліцею 

№ 149 кадрами на новий навчальний рік 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

4.  Проведення педагогічно доцільної 

розстановки педагогічних кадрів: 

- учителів - предметників; 

- класних керівників; 

- керівників гуртків 

Директор  

Прокопова О.С. 

заступники директора 

 

5.  Залучення до роботи у ліцеї  наукових 

фахівців 

Директор Прокопова О.С.  

В.о. заступника директора  

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

6.  Проведення медичного огляду здобувачів 

освіти на початку навчального року 

Директор  

Прокопова  О.С., 

шкільна медсестра 

 

7.  Організація харчування школярів: 

- створення необхідних умов для організації 

харчування школярів; 

- визначення дітей, які потребують 

пільгового, безкоштовного харчування 

Заступник директора з 

НВР Рибалкіна Ю.С. 

 

8.  Проведення профілактичних і ремонтних 

робіт щодо підготовки до зими 

Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В. 

 

9.  Корекція бази даних ДІСОУ  Вчитель інформатики 

Осінцева В.В. 
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№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

10.  Співбесіда з класними керівниками  

9-х, 11-х класів про працевлаштування 

школярів 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

11.  Проведення педагогічного аналізу родин щодо 

виявлення соціально-неадаптованих дітей 

Психолог, 

класні керівники 

 

12.  Оформлення актів-дозволів для кабінетів 

праці, інформатики, спортивної зали, фізики, 

хімії, біології 

 

Зав. кабінетами 

 

13.  Оформлення журналів з безпеки 

життєдіяльності у кабінетах, спортивних 

залах 

Зав. кабінетами  

14.  Статистичний звіт з працевлаштування 

випускників 9-х, 11-х класів 2023/2022 

навчального  року 

В.о. заступника директора  

з НВР Мішкіна Є.В., 

класні керівники 

 

15.  Скласти графіки проведення лабораторних 

практичних,  контрольних робіт 

Заступники директора 

з НВР 

 

16.  Контроль за організацією харчування 

здобувачів освіти 

Заступник директора  

з НВР  Рибалкіна Ю.С. 

 

 

Оперативне коригування: 
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Створення умов для здобуття здобувачами освіти повної середньої освіти 

 

Жовтень  

 

№ 

з/п 
Накази: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Наказ про організацію та проведення 

атестації педагогічних працівників  

ХЛ № 149 у поточному  навчальному році 

Заступник директора  

з НВР Формальова С.В. 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Оформлення класних журналів, спецкурсів, 

факультативів, індивідуального навчання, 

гуртків. 

Заступники директора  

2.  Контроль за відвідуванням уроків 

школярами 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

класні керівники 

 

3.  Психолого-педагогічні консультації з 

батьками соціально-неадаптованими 

здобувачами освіти 

Практичний психолог 

Формальов В.В. 

 

4.  Перевірка журналів  Заступник директора   

 

Оперативне коригування: 

 



102 

 

 

Створення умов для здобуття здобувачами освіти повної середньої освіти 

 

Листопад 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Підведення підсумків І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін  

В.о. заступника 

директора з НВР   

Мішкіна Є.В. 

 

2.  Підготовка школярів до ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових предметів, конкурсу-захисту МАН 

В.о. заступника 

Директора з НВР  

Мішкіна Є.В. 

 

3.  Продовжити роботу психолого-педагогічної 

служби для школярів та батьків «Пізнай 

себе» 

Практичний психолог 

Формальов В.В. 

 

4.  Контроль за станом навчання та надання 

своєчасної педагогічної підтримки 

школярам із «групи ризику» та тим, які 

навчаються індивідуально 

Заступник директора  

з  ВР Морозова О.В.,  

 практичний психолог 

Формальов В.В. 

 

5.  Контроль за відвідуванням здобувачами 

освіти гуртків  

В.о. заступника 

директора з НВР  

Мішкіна Є.В. 

 

6.  Перевірка режиму економії енергоресурсів, 

води 
Заступник директора  

 з ГР Машкін Д.В. 

 

 

Оперативне коригування: 
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Створення умов для здобуття здобувачами освіти повної середньої освіти 

 

Грудень  

№ 

з/п 
Накази: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Про затвердження номенклатури справ школи та 

призначення відповідального за ведення обліку 

шкільної документації. 

Директор ХЛ № 149 

Прокопова О.С. 

 

2.  Про підсумки профілактичної роботи  

з питань запобігання всім видам дитячого 

травматизму  в ХЛ № 149 в 2022 році 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Участь у регіональних моніторингових 

дослідженнях з метою з’ясування 

особливостей дистанційного навчання в 

початковій, середній та старшій школах за 

анкетами КВНЗ «ХАНО»  

Заступники директора з 

НВР Рибалкіна Ю.С.,   

Формальова С.В. 

 

2. Перевірка журналів  Заступники  директора     

3. Корекція планування навчальних програм 

та розкладу на ІІ семестр 2022/2023 

навчального року у відповідності з 

фактичним станом. 

Заступники директора  

з НВР Рибалкіна Ю.С.,   

Формальова С.В. 

 

4. Звіти класних керівників за І семестр 

2022/2023 навчального року 

Заступник директора 

 з ВР Морозова О.В. 

 

5. Робота щодо коригування номенклатури справ 

школи та призначення відповідального за ведення 

обліку шкільної документації. 

Заступники директора  

 

Оперативне коригування: 
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Створення умов для здобуття здобувачами освіти повної середньої освіти 

 Січень  

 

№ 

з/п 
Накази: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Про підсумки підготовки ЦЗ у 2022 році та 

завдання на 2023 рік 

Вчитель предмету  

«Захист України»  

 

2. Про затвердження графіка щорічних основних 

відпусток працівників на 2023 р.  

Директор  

Прокопова О.С. 

 

3. 
Про організацію ЦЗ у ХЛ № 149 

Директор  

Прокопова О.С 

 

4. 
Про призначення відповідального за зняття 

показників енергоносіїв та здачу звітів, нагляду за 

температурним режимом та використання 

електрообладнання 

Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В. 

 

5. Про заходи щодо виконання закону України «Про 

звернення громадян» 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

6. Про призначення відповідального за 

ведення військового обліку 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

7. Про призначення відповідальної особи за 

реєстрацію на НМТ - 2023 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Корекція розкладу уроків, спецкурсів на 

ІІ семестр 2022/2023 н.р. 

Заступник директора  

з НВР Рибалкіна Ю.С., 

заступник директора  

з  ВР Морозова О.В. 

 

2. Підготовка статистичних звітів для УОА, 

зведення руху школярів у класах 

Заступник директора  

з НВР  Формальова С.В. 

 

3. Складання графіка проведення контрольних, 

практичних та лабораторних робіт на ІІ семестр 

2022/2023 н.р. 

Заступники директора  

4. Складання планів виховної роботи на  

ІІ семестр 2022/2023 навчального року 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

5. Внесення змін до бази даних в ДІСУО Вчитель інформатики 

Осінцева В.В. 

 

6. Контроль за створенням календарного 

планування на ІІ семестр 2022/2023 

навчального року 

Заступники директора  

 

Оперативне коригування: 
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             Створення умов для здобуття здобувачами освіти повної середньої освіти 

 

Лютий  

 

№ 

з/п 
Накази: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. 
Про роботу бібліотеки щодо розвитку 

читацьких інтересів здобувачів освіти 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 
 

2. Про стан роботи гуртків на бюджетній 

основі 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  
Перевірка роботи гуртків. 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

2.  Облік відвідування уроків здобувачами 

освіти 9-11-х класів 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

3.  Виконання режиму роботи Харківського 

ліцею №149 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

4.  Перевірка режиму економії опалення, 

електроосвітлення 

Заступник директора  

з   ГР Машкін Д.В. 

 

 

Оперативне коригування: 
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Створення умов для здобуття здобувачами освіти повної середньої освіти 

 

Березень  

 

№ 

з/п Накази:  Виконавці 
Відмітка про 

виконання 

1. Про підсумки засідання атестаційної комісії 

І рівня 

Заступник директора  

з НВР Формальова С.В. 

 

2. Про підготовку та проведення Дня 

цивільного захисту 

Вчитель предмета  

«Захист України»   

 

3. Про умови та порядок організованого 

закінчення 2022/2023 навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації 

здобувачів освіти 4-х, 9-х, 11-х  класів 

 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

 

 

№ 

з/п Зміст діяльності Виконавці 
Відмітка про 

виконання 

1. 
Перевірка стану ведення шкільної 

документації 
Заступники директора  

 

2. Перевірка журналів  
Заступники директора   

3. 

Атестація педагогічних працівників 

Директор 

Прокопова О.С. 

Заступники директора 

 

 

Оперативне коригування: 
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Створення умов для здобуття здобувачами освіти повної середньої освіти 

 

Квітень  

 

№ 

з/п 
Накази: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Про підсумки проведення Дня цивільного 

захисту 
Вчитель предмета 

«Захист України»  

 

2.  Про створення атестаційних комісій для 

проведення ДПА  у 2022/2023 навчальному 

році 

Заступники директора з 

НВР Формальова С.В., 

Рибалкіна Ю.С. 

 

3.  Про затвердження попереднього 

навантаження вчителів 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

4.  Про порядок здачі навчальної, методичної, 

художньої літератури до бібліотеки 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

5.  Про проведення обліку продовження 

навчання та працевлаштування випускників 

9-х, 11-х класів 

В.о. заступника  

директора з НВР  

Мішкіна Є.В. 

 

6.  Про затвердження складу предметних 

апеляційних комісій у 2022/2023 

навчальному році 

Заступники директора  

з НВР Формальова С.В., 

Рибалкіна Ю.С. 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Підготовка документації ДПА, додаткових 

матеріалів. 

Заступники директора 

 з НВР Формальова С.В., 

Рибалккіна Ю.С., 

керівники предметно-

методичних кафедр 

 

2. Контроль за випуском з 9-х,11-х класів Директора  

Прокопова О.С. 

 

3. Відновлення та складання угод з вищими 

навчальними закладами 

В.о. заступник директора  

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

4. Продовження роботи щодо набору 

майбутніх першокласників 

Заступник директора  

з НВР  Рибалкіна Ю.С.  

 

 

Оперативне коригування: 
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Створення умов для здобуття учнями повної середньої освіти 

 

Травень –  червень  

 

№ 

з/п 
Накази: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Про підсумки роботи педагогічного колективу з 

профілактики правопорушень та правого виховання 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

2.  Про проведення інвентаризації 

бібліотечного фонду підручників 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3.  Про запобіганням  всім видам дитячого 

травматизму серед здобувачів освіти  у літній період 

2023 року 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

4.  Про звільнення учнів від державної 

підсумкової атестації  за станом здоров’я 

Заступник директора з 

НВР Формальова С.В. 

 

5.  Про виконання навчальних планів та 

навчальних програм 

Заступники директора  

6.  Про переведення учнів 1-8-х, 10-х класів до 

наступного класу 

Заступник директора  з 

НВР Формальова  С.В. 

 

7.  Про переведення учнів 9-х класів Заступник директора  з 

НВР Формальова  С.В. 

 

8.  Про випуск учнів 11-х класів Заступник директора  з 

НВР Формальова  С.В. 

 

9.  Про створення комісії для перевірки 

випускної документації 

Директор  

 Прокопова О.С. 

 

10.  Про проведення випускного вечора Директор  

 Прокопова О.С. 

 

11.  Про нагородження Похвальними листами   Директор   

Прокопова О.С. 

 

12.  Про нагородження Похвальними грамотами учнів  

11-х класів 

Директор   

Прокопова О.С. 

 

13.  Про проведення урочистостей та випускного 

вечора з нагоди закінчення школи учнями 11-х 

класів 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Оформлення випускної,  

документації ДПА 

Заступники директора, 

класні керівники 

 

2.  Перевірка шкільної документації Заступники директора, 

класні керівники 

 

3.  Організація та проведення державної 

підсумкової атестації 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

4.  Звіти класних керівників Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

5.  Оформлення особових справ Класні керівники  

6.  Оформлення алфавітної книги Секретар  

Зіновкіна Н.М. 

 

7.  Планування роботи на наступний навчальний рік Адміністрація  

Оперативне коригування: 
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ІІ.2. Функціонал «Захист України і військово-патріотичне виховання»  

 

№ з/п  Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні Підсумки 

І. Керівництво допризовної підготовки і військово – патріотичним  

вихованням 

1. На засіданні педради обговорити 

питання організації національно – 

патріотичного виховання та роботи з 

предмету «Захист України», 

відповідно Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді 

Грудень 2022 Директор 

Прокопова О.С.,  

вчитель з предмету 

«Захист України»  

 

2.  Здійснювати контроль: 

- за якістю проведення занять з 

предмету «Захист України» і 

основ медичних знань; 

- за виконанням статутних вимог 

на уроках фізкультури і «Захист 

України»; 

- за якістю засвоєння програми з 

предмету «Захист України» 

Протягом 

року  

Директор 

Прокопова О.С. 

 

3. Проводити перевірку наявності і 

технічного стану навчальної зброї 

Один раз на 

квартал  

Директор 

Прокопова О.С. 

 

4. Підготувати і подати в УО 

адміністрації Шевченківського 

району звіт про стан роботи з 

предмету «Захист України» на 

навчальний рік 

до 01.06.2023 Директор 

Прокопова О.С.,  

вчитель з предмету 

«Захист України»  

 

5. В межах роботи шкільної дитячої 

організації «Сходинки» організувати 

роботу військово-патріотичного 

сектору 

Вересень 2022 Педагог організатор, 

вчитель з предмету 

«Захист України»  

 

6. Підготувати і провести День 

цивільного захисту 

Квітень 2023 Директор  

Прокопова О.С., 

начальник штабу ЦЗ 

 

ІІ. Заходи з покращення якості і ефективності уроків  

з предмету «Захист України» 

7. Спланувати і організувати методичні 

заняття з командирами взводів і 

відділень 

до 25.09.2022 Вчитель з предмету 

«Захист України»   

 

8. Спланувати і організувати додаткові 

заняття із учнями та роботу з 

обдарованими дітьми 

Постійно Вчитель з предмету 

«Захист України»   
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№ з/п  Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні Підсумки 

9. Організувати показ навчальних 

фільмів з предмету «Захист України» 

і військово – патріотичного 

виховання 

Протягом 

року 

Вчитель з предмету 

«Захист України»   

 

ІІІ. Заходи з військово – патріотичного виховання 

10. Постійно проводити онлайн- 

екскурсії до шкільного музею «Герої 

живуть поруч» та музеїв міста 

Постійно 

Класнi керівники, 

Рада музею 

 

11. Провести онлайн  День захисника 

України «За Україну, за її волю, за 

честь за славу, за народ!» Жовтень  

2022 

Заступник  

директора з ВР 

Морозова О.В.., 

вчитель з предмету 

«Захист України»  

  

 

12. Просвітницька година «День 

Захисника України» (14.10.2022)  
Жовтень  

2022 

Класні керівники  

13. Провести виховні години до Дня 

гідності і свободи (21 листопада) Листопад 

2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

класні керівники  

 

14. 6 грудня – День збройних сил 

України  
Грудень 

2022 

Вчитель з предмету 

«Захист України»   

Рада музею 

 

15. 14 грудня – День вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС (виховна 

година) (5-11-ті кл.) 

Грудень 

2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

класні керівники 

 

16. 22 січня – День Соборності України 

(класні години)  
Січень 

2023 

Класні керівники  

17. 29 січня – День пам’яті героїв Крут, 

класні години  
Січень 

2023 

Вчитель  

Висоцька Н.С. 

 

18. Заходи щодо відзначення у ліцеї Дня 

вшанування пам’яті учасників 

бойових дій на території інших 

держав (15 лютого) 

Лютий 

2023 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

вчитель 

Здойма Л.І., 

Рада музею 

 

19. Заходи до Дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні (20 лютого)   
Лютий 

2023 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

20. Онлайн -екскурсії в шкільний музей 

«Герої живуть поруч» та музеї міста 

(1-11-ті кл.) 

Травень 

2023 

Вчитель 

Здойма Л.І.,  

класні керівники, 

Рада музею 
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№ з/п  Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні Підсумки 

21. Провести інформаційно-

просвітницьку трибуну “Мак як 

символ пам’яті в Україні” 

Травень 

2023 

Класні керівники  

22. Участь у Всеукраїнській дитячо-

юнацькій військово-патріотичній грі 

«Сокіл» («Джура») 

Протягом 

року 

Вчитель з предмету 

«Захист України»   

 

23. Проводити онлайн-зустрічі з 

представниками ЗСУ  

протягом 

року 

Вчитель з предмету 

«Захист Укрїни»  

  

 

24. Виховні заходи до Дня Незалежності 

України  
Серпень 

2023  

Директор  

Прокопова О.С., 

Класні керівникки 

 

25. Продовжити роботу гуртка «Сокіл-

Джура» 

Протягом 

року  

Вчитель з предмету 

«Захист України»  

 

ІV. Створення і удосконалення навчально – матеріальної бази з допризовної підготовки 

26. Поповнити кабінет з предмету 

«Захист України» електронними 

матеріалами 

Вересень 2022 Вчитель з предмету 

«Захист України»  

 

27. Косметичний ремонт і оснащення 

спортивного містечка 

Травень, 

червень 2023 

Вчитель з предмету 

«Захист України», 

вчитель фізкультури 

Пономаренко О.О. 

 

28. Косметичний ремонт і оснащення 

спортивної зали 

Травень, 

червень 2023 

Вчитель з предмету 

«Захист України»  

вчитель фізкультури 

Пономаренко О.О. 

 

V. Накази 

1. Про організацію викладання 

предмету «Захист України» 

Вересень,  

2022 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

  2. Про організацію роботи гуртка 

«Сокіл-Джура» 

Вересень, 

2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

 3. Про призначення командирів взводів 

та відділень при вивченні предмету 

«Захист України» у 2022/2023 н.р. 

Вересень, 

2022  

Директор  

Прокопова О.С., 

вчитель предмету 

«Захист України»   

 

4. Про стан викладання предмету 

«Захист України» 

Грудень, 2022  Директор  

Прокопова О.С. 

 

5. Про стан роботи щодо військово-

патріотичного виховання у 

І семестрі 2022/2023 н.р.  

Січень,  

2023 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

6. Про підготовку та онлайн проведення 

військово-спортивного свята з нагоди 

закінчення вивчення предмету 

«Захист України» 

Квітень, 2023 Директор  

Прокопова О.С., 

вчитель предмету 

Захист України»   
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№ з/п  Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні Підсумки 

7. Про закінчення вивчення предмету 

«Захист України» 

Травень, 2023  Директор 

Прокопова О.С. 

 

8. Про стан роботи щодо військово-

патріотичного виховання у 

ІІ семестрі 2022/2023 н.р. 

Травень, 2023  Директор  

Прокопова О.С. 

 

Оперативне коригування: 
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ІІ.3. Функціонал «Охорона здоров'я учасників освітнього процесу, 

створення безпечних умов праці» 

 

№ 

з/п 
Накази: 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Про створення системи організації  

роботи та взаємного підпорядкування 

з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в ХЛ № 149 

Серпень, 

2022 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

2. Про організацію та проведення 

медичних оглядів працівників  

ХЛ  № 149 

Серпень, 

2022 

Заступник 

директора з НВР  

Селевко Ю.П. 

 

3. Про організацію роботи з охорони 

праці та протипожежної безпеки 
Вересень, 

2022 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

4. Про призначення відповідальних 

за протипожежну безпеку 
Вересень, 

2022 

Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В. 

 

5. Про призначення відповідального за 

ведення медичних книжок 
Вересень, 

2022 

Заступник директора  

з НВР Селевко Ю.П. 

 

6. Про створення комісії для проведення 

осіннього огляду технічного стану будівель і 

споруд 

Вересень, 

2022 

Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В.. 

 

7. Про призначення комісії по навчанню 

та перевірці знань з питань охорони 

праці та проведення навчання і 

перевірки знань працівників з 

охорони праці 

Жовтень, 

2022 

Заступник директора  

з НВР Селевко Ю.П. 

 

8. Про створення комісії для 

обстеження пожежного гідранту 
Листопад, 

2022  

Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В. 

 

9. Проведення занять з вивчення правил 

поводження з вибухово-

небезпечними предметами  

Протягом 

року 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

10. Проведення онлайн-бесід з 

запобігання всім видам дитячого 

травматизму  перед початком 

шкільних канікул  

Протягом 

року 
Заступник директора  

з ВР Морозова О.В., 

класні керівники 

 

11. Про створення комісії для проведення 

весняного огляду технічного стану 

будівель і споруд 

Квітень, 

2023 

Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В. 

 

12. Про організаційно-технічні заходи 

підготовки до опалювального періоду 

на 2022/2023 навчальний рік 

Квітень, 

2023 

Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В. 

 

13. Про створення комісії щодо оцінки 

готовності теплового господарства 

ХЛ № 149 до опалювального сезону 

2023/2024 навчального року 

Квітень, 

2023 

Заступник директора  

з ГР Машкін Д.В. 
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№ 

з/п 
Накази: 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

14 Про підсумки роботи Харківського ліцею 

№ 149 щодо дотримання санітарного 

законодавства, покращення медичного 

обслуговування здобувачів освіти, 

профілактики різних видів захворювання 

Травень, 

2023 

заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Оформлення актів-дозволів для 

кабінетів праці, хімії, фізики, біології, 

інформатики, спортивної зали 

Вересень, 

2022 

 

Зав. кабінетами 

 

2.  Оформлення журналів реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці 

на робочому місці 

Вересень, 

2022 

Заступник директора   

з НВР  Селевко Ю.П., 

заступник директора  

 з ГР Машкін Д.В. 

 

3.  Забезпечення готовності ліцею, 

навчальних кабінетів, інших 

приміщень до нового навчального 

року 

До 01.09. 

2022 

Директор 

Прокопова О.С.  

заступник 

директора з ГР 

Машкін Д. В. 

 

4.  Проведення організаційних заходів 

щодо широкого інформування 

працівників ліцею про порядок 

проведення профілактичних 

медичних оглядів у 2022/2023 

навчальному році 

До 14.09. 

2022 

Ззаступники 

директора з НВР  

Селевко Ю.П.  

  

 

5.  Проведення роз’яснювальної роботи 

серед школярів, їх батьків щодо 

необхідності медичних обстежень та 

негайного звернення до медичних 

працівників у разі погіршення  стану 

здоров’я 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Рибалкіна Ю.С.  

 

6.  Проведення інструктажів зі 

школярами на заняттях з безпеки 

життєдіяльності на уроках фізичної 

культури, інформатики та трудового 

навчання 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

вчителі 

 

7.  Оновлення куточків з безпеки 

життєдіяльності школярів в кабінетах 

фізики, хімії, біології, фізичної 
культури, інформатики та трудового 

навчання 

До 01.09. 

2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 
вчителі 

 

8.  

Організація роботи щодо 

профілактики попередження 

травматизму працівників ліцею під 

час освітнього процесу 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Селевко Ю.П., 

голова ПК 

Романенко Л.І. 
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№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

9.  Огляд кабінетів, перевірка виконання 

заходів із безпеки життєдіяльності 
Жовтень 

Заступники 

директора 

 

10.  Проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

співробітників, які приступили до 

роботи в 2022/2023 навчальному році 

Жовтень, 

2022 

Заступник директора  

з НВР  Селевко Ю.П., 

заступник директора      

з ГР Машкін Д.В. 

 

11.  Оформлення журналів реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці 

на робочому місці 

Січень,  

2023 

Заступник директора  

з НВР  Селевко Ю.П., 

заступник директора з  

ГР Машкін Д.В. 

 

12.  Всесвітній день охорони праці (за 

окремим планом) 28 квітня 
Заступник директора  

з НВР  Селевко Ю.П. 
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ІІ.4. Функціонал «Робота з профілактики правопорушень  

та злочинності серед неповнолітніх» 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Виконавці Підсумок 

1.  Розглянути на нараді при директорові 

питання про стан роботи ліцею з 

профілактики правопорушень, 

бездоглядності, невідвідування 

школярами уроків без поважних причин 

Жовтень-

січень 

2022-2023 

Директор 

Прокопова О.С., 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

2.  Продовжити роботу Ради профілактики 

та попередження правопорушень Постійно 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

3.  Проводити профілактичну роботу щодо 

запобігання усім видам жорстокого 

поводження, булінгу із здобувачами 

освіти в ліцеї та вдома 

Постійно 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

класні керівники 

 

4.  Організувати роботу щодо своєчасного 

виявлення та обліку дітей, які опинились 

у складних життєвих обставинах 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

5.  Виявляти дітей та підлітків, схильних до 

протиправних дій та проводити 

профілактичну роботу з ними 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

класні керівники 

 

6.  Забезпечити організацію та проведення 

акцій, тижнів та інших профілактичних 

заходів: «16 днів проти насильства», 

«Тиждень правової освіти»; «День 

здоров’я» тощо 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

класні керівники 

 

7.  Практичному психологу провести 

психологічне діагностування дітей з 

проблемними зонами у вихованні, 

скласти картотеку 

Вересень, 

2022 

Практичний 

психолог 

Формальов В.В. 

 

8.  Класним керівникам тримати під 

контролем відвідування занять учнями 

школи 

Постійно 

Класні керівники   

9.  Залучення органів учнівського 

самоврядування до проведення 

превентивно-профілактичних заходів 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

10.  Проведення превентивної роботи з 

попередження протиправної поведінки, 
профілактики злочинних проявів та 

негативних явищ в учнівському 

середовищі (лекції, бесіди, виховні 

заходи тощо)  

Протягом 

року 

Заступник 

директора з ВР 
Морозова О.В., 

 фахівці,  

класні керівники 

 

11.  Провести традиційний тематичний 

період «Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави» 

Грудень, 

2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

12.  Організувати роботу правового сектору 

шкільної дитячої організації «Сходинки» 

Протягом 

року 

Педагог 

організатор 

 

13.  Забезпечити у межах компетенції 

проведення заходів профілактичної 

Протягом 

року 

Вчитель біології 

Безіна О.В. 
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№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Виконавці Підсумок 

антиалкогольної та антинаркотичної 

роботи серед підлітків 

14.  Поновлення фонду бібліотеки науково-

методичною, популярною, художньою 

літературою з питань правової освіти 

учнів ліцею 

Постійно Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В., 

 класні керівники 

 

15.  Поповнювати інформацією сайт ліцею з 

правового виховання 
Постійно 

Вчитель Безіна О.В.  

16.  Організувати роботу щодо 

попередження випадків булінгу серед 

здобувачів освіти ліцею 
Постійно 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

практичний 

психолог, класні 

керівники 

 

Оперативне коригування: 
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ІІ.5. Функціонал «Робота із запобігання булінгу» 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Обговорити питання протидії 

булінгу (цькуванню) на 

батьківських зборах в ХЛ № 149 

До 

10.09.2022 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В., 

класні керівники 

 

2. Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права 

«Стоп булінг» 

Вересень 

2022 

Члени антибулінгового 

комітету, класні 

керівники 

 

3. Проведення круглого столу для 

педагогічного колективу 

«Безпечна школа. Маски 

булінгу» 

Листопад 

2022 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В., 

практичний психолог 

Формальов В.В., 

соціальний педагог 

Сорокіна С.А.,  

 

4. Тренінг для здобувачів 

початкової школи «Як навчити 

здобувачів освіти безпечної 

освіти в Інтернеті» 

Грудень  

2022 

Вчителі інформатики  

5. Вивчення законодавчих 

документів щодо питання 

булінгу антибулінговим 

комітетом 

Лютий 2023 

Члени антибулінгового 

комітету 

 

6. Обговорити питання протидії 

булінгу (цькування) на 

засіданнях шкільного 

предметно-методичного 

об’єднання класних керівників 

Протягом 

року 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В.  

 

7. Перегляд відеопрезентацій за 

даною темою 
Протягом 

року 

Члени антибулінгового 

комітету, класні 

керівники 

 

8. Провести цикл бесід 

представниками Управління 

патрульної поліції в Харківській 

області ДПП в рамках проєкту 

«Шкільний офіцер поліції» 

За графіком 

Шкільні офіцери поліції 

Печенізька І.О., 

Чайковський Д.В.,  

 

9. Провести декаду бесід 

представниками 

правопросвітницької системи 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

Протягом 

року  

Представники 

Харківського центру з 

надання БВПД, 

заступник директора з 

ВР Морозова О.В. 

 

10. Засідання дискусійного клубу 

шкільної дитячо-юнацької 

громадської організації 

«Сходинки» «Як довіряти й 

бути вдячним» 

Лютий 2023 

Педагог-організатор  

11. Оформити тематичну збірку для 

педагогічних працівників 

«Булінгу НІ!» 

 

Травень 

2023 

Члени антибулінгового 

комітету 
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Години психолога спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькування) 

12. Година психолога за темою: 

«Що таке булінг та 

кібербулінг?» (5 – 11 класи) 

Жовтень 

2022 

Практичний психолог 

Формальов В.В.  

 

13. Година психолога за темою: 

«Вчимось жити в мирі та 

злагоді»  

(1 – 2 класи) 

Жовтень 

2022 

Практичний психолог 

Формальов В.В. 

 

14. Година психолога за темою: «Як 

помиритися після сварки?» (3 – 

4  класи)  

Жовтень 

2022 

Практичний психолог 

Формальов В.В. 

 

15. Корекційно-розвивальна робота 

Програма «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська 

позиція»      (7 клас) 

Жовтень – 

грудень 

2022 

Практичний психолог 

Формальов В.В., 

 

16. Корекційно-розвивальна робота 

Програма «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська 

позиція»      (8-9 клас) 

Жовтень – 

грудень 

2022 

Практичний психолог 

Формальов В.В. 

 

Години соціального педагога спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькування)  

17 Година спілкування з 

соціальним педагогом за темою: 

«Чи вміємо ми спілкуватися?» 

(5-ті класи) 

Жовтень 

2022 

Соціальний педагог 

Сорокіна С.А. 

 

18. Година спілкування з 

соціальним педагогом за темою: 

«Що таке жорстока поведінка?» 

(6 – 7-мі класи) 

Жовтень 

2022  

Соціальний педагог 

Сорокіна С.А. 

 

19. Година спілкування з 

соціальним педагогом за темою: 

«Я і мої однолітки. Вчимося 

вирішувати конфлікти» (3 - 4-ті 

класи) 

Листопад 

2022  

Соціальний педагог 

Сорокіна С.А. 

 

20. Година спілкування з 

соціальним педагогом за темою: 

«Стоп, БУЛІНГ!» (6 – 7-мі 

класи) 

Березень 

2023  

Соціальний педагог 

Сорокіна С.А. 

 

21. Година спілкування з 

соціальним педагогом за темою: 

«Культура поведінки підлітків» 

(5 – 6-ті класи) 

Квітень  

2023 

Соціальний педагог 

Сорокіна С.А. 
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ІІ.6. Функціонал «Робота з запобігання всім видам дитячого травматизму» 
 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Виконавці Підсумок 

1. Заслухати питання щодо запобігання всім 

видам дитячого травматизму на педраді, 

Раді ліцею, батьківських зборах, нараді 

при директорові 
Постійно 

Директор 

Прокопова О.С., 

заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

2. Провести нараду при заступнику 

директора з виховної роботи з питань 

організації роботи із запобігання усім 

видам дитячого травматизму 

До 10.09.2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

3. Забезпечити неухильне виконання вимог 

Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися під час 

освітнього процесу (згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 

16.05.2019  № 659) 

Постійно 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

4. Вести журнал реєстрації всіх випадків 

травматизму, що сталися із школярами Постійно 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

5. Систематично проводити Дні і Тижні з 

безпеки життєдіяльності  Протягом 

року 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

6. Проведення первинного, цільового 

вступного інструктажів зі здобувачами 

освіти 

Протягом 

року 

Класні керівники  

7. Проведення онлайн бесід, ігор, вікторин, 

конкурсів, виставок на профілактичні 

теми 

Протягом 

року 

Класні керівники  

8. Проводити онлайн-виставки творчих 

робіт здобувачів освіти з відповідної 

тематики 

Протягом 

року 

Педагог 

організатор 

 

9. Залучення до роботи з дітьми 

співробітників: 

- Національної поліції; 

- лікарів-фахівців; 

- фахівців інших служб 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В.,  

класні керівники 

 

10. Організація роботи з безпеки 

життєдіяльності через учнівське 

самоврядування 

До 15.09.2022 Педагог 

організатор 

 

Оперативнне коригування:
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ІІ.7. Функціонал «Організація харчування» 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Строк 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. 
Про організацію дитячого 

харчування 

Вересень, 

2022 

Заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

2. 

Про надання безкоштовного 

харчування здобувачам освіти 1-4-х 

класів 

Вересень, 

2022 

Заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

3. 

Про надання безкоштовного 

харчування молоком здобувачів 

освіти 1х класів 

Вересень, 

2022 

Заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

4. 

Про надання безкоштовного 

харчування здобувачам освіти 

пільгового контингенту 1-11-х 

класів 

Вересень, 

2022 

Заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

5. 

Про підсумки роботи щодо 

організації харчування здобувачів 

освіти у І семестрі 2022/2023 

навчального року 

Січень,  

2023 

Заступник 

директора з НВР 

Рибалкіна Ю.С. 

 

6. 

Про надання безкоштовного 

харчування здобувачам освіти 1-4-х 

класів 

Січень,  

2023 

заступник 

директора з НВР 

Рибалкіна Ю.С. 

 

7. 
Про організацію харчування 

здобувачів освіти у 2021 році 

Січень,  

2023 

заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

8. 

Про підсумки роботи щодо 

організації харчування здобувачів 

освіти у 2020/2021 навчальному 

році. 

Травень, 

2023 

Заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

9. 

Створення комісії з громадського 

контролю за організацією 

харчування здобувачів освіти на 

засіданні Ради ліцею. 

Вересень, 

2022 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

10. 

Нарада при директорові «Про 

організацію харчування здобувачів 

освіти». 

Вересень, 

грудень, 

травень 

Заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

11. 
Рада ліцею: «Аналіз стану 

харчування в ліцеї». 

Вересень, 

січень 

Заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

12. 

Контроль за організацією гарячого 

харчування здобувачів освіти 

комісією з громадського контролю. 

Листопад, 

квітень 

Заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

13. 

Проведення роз’яснювальної 

роботи серед батьківської 

громадськості щодо організації 

харчування у родині дітей різного 

віку 

Протягом 

року 

Рибалкіна Ю.С., 

Класні керівники 

 

Оперативнне коригування: 
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ІІ.8. Функціонал «Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти» 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

Накази: 

 

1. 
Про обладнання кабінетів інформатики та 

інформаційно-комунікаційних технологій   

Директор 

Прокопова О.С. 

 

2. 
Про призначення відповідального за оновлення 

сайту 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1. 

Проведення циклу семінарів для 

вчителів «Онлайн-інструменти в 

роботі сучасного вчителя» 

Вересень 

2022 

Заступники 

директора з НВР 
 

2. 
Здійснення моніторингу стану 

інформатизації ліцею 

Вересень 

2022 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В.,  

вчитель 

інформатики 

Колодій І.М. 

 

3. 
Адміністрування інформаційної 

системи «ДІСУО». 

Вересень  

2022 

Заступники  

директора з НВР 

Формальова С.В. 

Мішкіна Є.В. 

 

4. 
Засідання проблемної лабораторії 

дистанційної освіти 

Жовтень 

2022 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В., 

вчитель 

інформатики  

Колодій І.М. 

 

5. 

Засідання лабораторії 

впровадження інформаційних 

технологій з питань розробки та 

адміністрування прикладних 

програм з предметів суспільно-

гуманітарного та природничо-

математичного циклів 

Листопад 

2022 

Вчитель 

інформатики 

Колодій І.М. 

 

6. 

Засідання проблемної лабораторії 

з питань створення й 

впровадження комп’ютерно-

орієнтованої методичної системи 

навчання 

Грудень 

2022 

Вчитель 

інформатики 

Осінцева В.В. 

 

7. 

Засідання лабораторії 

впровадження інформаційних 

технологій  «Творче застосування 

сучасних інформаційних 

технологій, мультимедіа» 

Січень 

2023 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.,  

вчитель 

інформатики 
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№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

Колодій І.М. 

8. 
Засідання проблемної лабораторії 

дистанційної освіти. 

Лютий 

2023 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

9. 

Засідання центру мультимедійних 

технологій з питань підготовки 

презентацій до атестації вчителів 

Березень 

2023 

Заступник директора з 

НВР Формальова С.В. 
 

10. 

Засідання проблемної лабораторії 

«Розвиток творчого мислення 

учнів на уроках з використанням 

інформаційних технологій» 

Березень 

2023 

Вчитель біології 

Безіна О.В. 
 

11. 
Засідання проблемної лабораторії 

дистанційної освіти 

Квітень 

2023 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

12. 
Автоматизація обробки 

статистичної звітності 

Квітень 

2023 

Вчитель інформатики 

Осінцева В.В. 
 

13. 

Участь учителів у районному та 

міському етапах конкурсу на 

кращий дистанційний курс 

Протягом 

року 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

14. 

Підготовка матеріалів на 

нагородження  стипендією 

«Кращий здобувач освіти 

навчального закладу» 

Травень 

2023 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

15. 

Презентація шкільного банку 

ефективного педагогічного 

досвіду вчителів ліцею 

Травень 

2023 

Заступник директора  

з НВР Селевко Ю.П. 
 

16. Ведення шкільного сайту 
Протягом 

року 

Вчитель   

Безіна О.В. 
 

17. 

Організація та проведення 

консультацій  з питань ефективного 

використання мультимедійного 

обладнання, інформаційно-

комунікаційних й інтерактивних 

технологій в освітньому процесі 

Протягом 

року 

Вчитель 

інформатики 

Колодій І.М. 

 

18. 

Створення банку цифрових 

ресурсів (навчальні, методичні, 

дидактичні розробки) для 

забезпечення викладання 

навчальних предметів 

Протягом 

року 

Вчитель  

інформатики 

Осінцева В.В. 

 

  

Оперативне коригування: 
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РОЗДІЛ ІІІ. Освітня робота зі здобувачами освіти 

 

ІІІ.1. Соціально-педагогічний функціонал 

Вересень 

 

Сходинка формування здорового способу життя та основ безпеки 

життєдіяльності 

«ЗДОРОВ’Я НЕ ВСЕ, - АЛЕ БЕЗ НЬОГО ВСЕ НІЩО» 

Основний зміст виховання: ціннісне ставлення до себе 

Мета: забезпечення теоретичної і практичної реалізації заходів превентивного характеру, 

спрямованих на попередження подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання 

розвитку різних форм їхньої асоціальної і аморальної поведінки, прищеплення і розвиток 

моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами. 

Забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді охорона та зміцнення їхнього здоров’я, 

формування фізичних здібностей особистості, виховання потреби в регулярних заняттях 

фізичною культурою. 

Виховні досягнення початкова школа: 

- усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я свого і кожної людини; 

- адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ 

самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, 

безпеки власної життєдіяльності; 

- знання та навички ведення здорового способу життя. 

Виховні досягнення основна школа: 

- усвідомлення основних Я-образу, Я-концепції особистості (5-7 клас); 

- формування основ самопізнання, самооцінки (5-7 клас); 

- формування позитивного самоставлення до дотримання норм етикету (5-7 клас); 

- конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій (5-7 клас); 

- конструктивне вирішення життєвих проблем (5-7 клас); 

- готовність працювати над собою і своїми моральними якостями (5-7 клас); 

- усвідомлення власної індивідуальності, неповторності (8-9 клас); 

- виховання самоповаги (8-9 клас); 

- формування емоційної культури (8-9 клас); 

- навичок самотворення, життєтворення (8-9 клас); 

- стремління до ідеалу (8-9 клас). 

Виховні досягнення старша школа: 

- мої духовні закони; 

- розуміння та реалізація «Я-концепції» особистості; 

- імунітет асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей; 

- вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати 

конфлікти на основі принципів толерантності; 

- навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, 

самоствердження, самооцінки; 

- особиста культура здоров’я; 

- «Ні» шкідливим звичкам. 
№ Захід Кла

с 
Відповідальні Відмітка 

про 
виконання 

1. День Знань. Свято Першого 

дзвоника «Рік шкільний у подорож 

нас кличе». 

1-11 Заступник 

директора з ВР 

Моозова О.В., 

педагог-організатор 
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2. Перший урок 1-11 Класні керівники  

3. Ознайомлення здобувачів освіти з правами та 
обов’язками 

1-11 Класні керівники  

4. Рекламна акція «Ми знаємо, де застосувати наші  здібності й таланти» - презентація гуртків 1-11 Керівники гуртків  

5. Квест «Твоє здоров’я в твоїх руках» 2-4 Класні керівники  

6. Фотовернісаж «Дозвілля та хобі» 5-8 Класні керівники  

7. Виставка малюнків «Азбука 

ввічливості» 

9-11 Педагог-організатор   

8. Олімпійський тиждень здоров’я «Спортом займатися – здоров’я набиратися»  
(05.09 – 09.09) 

8.1. Відкриття Олімпійського тижня. 

Олімпійський день бігу 
«Фізкультуру люблять всі: і дорослі, і 
малі» 

5-11 Вчителі фізичної 

культури 

 

8.2. Фотовиставка «Дружні, спритні, 

спортивні» 

1-11 Педагог-

організатор, 

,актив ДЮГО 

«Сходинки» 

 

8.3. Олімпійський урок «Видатні 
спортсмени України» 

1-11 Класні керівники  

8.4. Спортивне свято «Вище райдуги, 
швидше вітру» 

1-11 Вчителі фізичної 
культури 

 

8.5. Виставка книг «Квітуча Україна 

олімпійська» (до дня 
фізичної культури і спорту). 

 Завідувач 

бібліотекою 
Новакова С.В. 

 

8.6. Години спілкування: «Життя і 

здоров’я – найдорожче, що є у 

людини», «Здоровий дух у 

здоровому тілі», 

«Турбота про здоров’я – обов’язок 

кожного», «Якщо хочеш бути 

здоровим», «Твоє здоров’я у твоїх 

руках», 

«Краса і здоров’я», «Ми – діти з 

планети здоров’я», 
«Здоров’я – це сучасно», «Спорт – 
грація, сила, здоров’я» 

1-11 Класні керівники  

9. Тиждень безпеки дорожнього руху «Стоп! Діти на дорозі» (12.09 – 16.09) 

9.1. Складання маршрутних листів 

«Дорога від дому до школи» 

1-7 Класні керівники  

9.2. Випуск буклетів «Руху правила 

єдині – поважати їх 
повинні» 

8-11 Класні керівники  

9.3. Шоу-вікторина знавців правил

 дорожнього

 руху 

«Правила дорожні знай – в ДТП не 

потрапляй!» 

6-8 Педагог-організатор 
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9.4. Бесіди: «Мій шлях до школи», «Мова 

вулиці», «Як повідомити про аварію», 

«Дорожньо-транспортні пригоди та 

причини їх виникнення», «Будь 

пильним та уважним завжди на 

дорозі», «Знання правил дорожнього 
руху – безпека вашого життя» 

1-11 Класні керівники  

10 Година інформування до

 Міжнародного дня 

грамотності «Грамотність – запорука 

успіху людини» (8 вересня) 

1-11 Класні керівники  

11. Конкурс дитячого малюнку на 

асфальті до Міжнародного дня миру 

на тему «Народжені, щоб у мирі й 

любові жити» (21 вересня) 

3-7 Заступник 

директора з 

ВР Моозова 

О.В., педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

12. Акція «Парасолька миру» (21 вересня) 8-11 Заступник 

директора з ВР 

Моозова О.В., 

педагог-

організатор,  
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

13. Круглий стіл «Роль партизанського 
руху під час війни» 

10-11 Вчитель історії 
Коняєв Є.А. 

 

14. Проведення тематичних екскурсій в 

музей «Герої живуть 
поруч», «STEM на долонях» 

1-11 Заступник директора 
з ВР Моозова О.В., 
Колодій І.М. 

 

15. Єдиний урок з безпеки 1-11 Класні керівники  

Бесіди зі здобувачами освіти протягом місяця: 

1. Бесіда зі здобувачами освіти щодо 

дотримання обмежень, 
задля запобігання поширенню
 ГРВІ СOVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-
COV-2 

1-11 Класні керівники  

2. Здоров’я перш за все. Шкідливі та 
корисні звички 

1-5 Класні керівники  

3. ВІЛ/СНІД – що я про це знаю. Міфи та 
факти 

6-7 Класні керівники  

4. Що таке ІПСШ?

 Найпоширеніші інфекції, які 
передаються статевим шляхом. 
Наслідки цих хвороб 

8-11 Класні керівники  

5. Бесіда зі здобувачами освіти щодо 

правил поводження у 
надзвичайних ситуаціях 

1-11 Класні керівники  



127 

 

6. Організація дорожнього руху. 

Правосторонній, односторонній, 

двосторонній рух. Правила безпеки 

при переході вулиці. Наземний, 

надземний, підземний переходи 

1-11 Класні керівники  

7. Типи перехресть (регульовані, 

нерегульовані). Правила 
переходу дороги на перехрестях. 

1-11 Класні керівники  

8. Вогонь – друг, вогонь – ворог. 

Причини виникнення 
пожеж, їх наслідки. 

1-11 Класні керівники  

9. Види боєприпасів, методи їх 
розпізнання. Небезпечні предмети 
(знахідки) та дії при їх виявленні. 

1-11 Класні керівники  

10. Вступ. Уміння триматися на воді – 

запорука безпеки. Особливості 

купання у морі, річці, ставку. 

1-11 Класні керівники  

11. Години спілкування: «Мій день» (1 

клас), «Чарівні слова» (2 клас), «Мої 

доручення» (3 клас), «На кого я хочу 

бути схожим у житті?» (4 клас), «Який 

Я? яким я хочу бути?» (5 клас), «Світ 

моїх захоплень» (6 клас), 

«Мої цінності» (7 клас), «Дозвілля та 

хобі» (8 клас), «Мої життєві 

принципи» (9 клас), «Життя – твій 

вибір» (10 клас), «Твоє майбутнє – в 

твоїх руках» (11 клас). 

1-11 Класні керівники  

Оперативне коригування: 
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Жовтень 

Сходинка національно-патріотичного виховання 

«У ЄДНОСТІ МОГУТНІСТЬ І СИЛА УКРАЇНИ» 

Мета: утвердження в здобувачів освіти власної національної гідності, внутрішньої свободи, 

гордості за свою землю, за приналежність до українського народу. 
№ Захід Клас Відповідальні Відмітка 

про 
виконання 

1. День благодійності до Дня людей похилого віку 

«Поважаймо старість словом і ділом» 

(30.09 – 03.10) 

1-11 Заступник директора  

з ВР Морозова О.В., 

педагог-організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

2. Літературно-пісенна вітальня для 

вчителів «Велика праця і прекрасна 

вести дітей в країну Знань» (07.10) до 

Дня вчителя 

1-11 Заступник директора  

з ВР Морозова О.В., 

педагог-організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

3. Конкурс читців «У серці кожної 

дитини живе любов до України» 

2-4 Класні керівники  

4. Свято української пісні «Пісня – душа 

народу» 

5-9 Заступник директора  

з ВР Морозова О.В., 

педагог-організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

5. Конкурс поробок, композицій з 

природнього матеріалу 

«Моя осіння фантазія» (17.10 – 21.10) 

2-7 Заступник директора з 

ВР Морозова О.В., 

педагог-організатор , 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

6. Години спілкування до 

Міжнародного дня боротьби проти 

насилля (03.10): «Насилля в сім’ї як 

соціальна проблема», «Не поміняй 

свободу на рабство», «Як захистити 

себе від насилля в сім’ї», «Життя без 

насильства», «Гнів і агресивність», 

«Захисти себе від 
насильства». 

5-11 Класні керівники, 

соціальний педагог  

Сорокіна С.А. 

 

7. Фотовиставка «Україна – це ми!» 1-4 Педагог-організатор , 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

8. «Козацька держава – наша гордість і слава» до Дня українського козацтва 

8.1. Виставка дитячої творчості «Козаки 

– взірець сили і 
звитяги» 

4-6 Вчитель мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

8.2. Книжкова виставка «Народу вірнії 
сини» 

 Завідувач бібліотекою 
Новакова С.В. 
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8.3. Спортивна розвага «Козаком не 

просто стати, спорт 
потрібно поважати» 

7-8 Вчителі фізичної 

культури 

 

8.4. Конкурс на кращу творчу роботу 

«Тепло своїх долонь, і розуму, і серця я 

Україні милій віддаю…» 

1-11 Педагог-організатор  
 

 

8.5 Виставка малюнків «День 

захисників та захисниць 
України» 

2-3 Класні керівники  

8.6. Години спілкування: «Козацька 
слава не погасне, як 

образ дорогий і ясний»,

 «Доторкнутися душею до подвигу», «Збройні сили України на захисті держави», 
«Козацька держава – наша гордість і 
слава». 

1-11 Класні керівники  

9.1. Виставка дитячий малюнків «Осінній 
вернісаж» до Дня 
художника (06.10-07.10) 

1-9 Вчитель мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

9.2. Виставка книг про мистецтво 

«Пізнання починається зі 
здивування» до Дня художника 

 Завідувас бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

Бесіди зі здобувачами освіти протягом місяця: 

1. «Дерево роздумів» щодо правильного 

рішення відносно свого здоров’я 

1-5 Класні керівники  

2. Міфи та факти про ВІЛ. Ситуація 
ВІЛ/СНУДУ в Україні 

8-11 Класні керівники  

3. Правила переходу вулиці після висадки 
з транспорту 

1-11 Класні керівники  

4. Дії під час виникнення пожеж у 

багатоповерховому будинку, власному 

будинку. Засоби захисту органів 
дихання під час чадного газу 

1-11 Класні керівники  

5. Поширення отруєними грибами,
 рослинами та
 їх 
насінням. Профілактика харчових 
отруєнь 

1-11 Класні керівники  

6. Загальні відомості про природній та 
зріджений газ 

1-11 Класні керівники  

7. Правила поводження з ВНП, 

невизначеними предметами 
та речовинами 

1-11 Класні керівники  

8. Бесіда зі здобувачами освіти щодо 

попередження всіх видів дитячого 

травматизму під час осінніх канікул 
(останній день перед канікулами) 

1-11 Класні керівники  

9. Години спілкування: «Піклуємося 

про пташок» (1-4 клас), «Добро і зло» 

(5-6 клас), «Чому я заслуговую на 
повагу» (7-9 клас), «Твоя життєва 
стежина» (10-11 клас) 

1-11 Класні керівники  

Оперативне коригування: 



130 

 

Листопад 

Сходинка морально-естетичного виховання 

«ДО СЕРЦЯ ЙДЕ ЛИШ ТЕ, ЩО ЙДЕ ВІД СЕРЦЯ» 
Мета: виховання толерантності через знайомство і розвиток зв’язків з людьми інших 
культур. 

№ Захід Кла
с 

Відповідаль
ні 

Відмітка 
про 
виконання 

1. Свято першокласників «Ми тепер не 

просто діти. Ми 
сьогодні – нушенята!» 

1 Класні керівники  

1-х класів 

 

2. Шоу-фестиваль «Ліцей має таланти» 3-9 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор,  
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

3. Тиждень української мови та писемності «Плекаймо рідну мову» (07.11 – 
11.11) 

3.1. Раптівка «Моє слово українською» 4-8 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

3.2. Написання радіодиктанту Національної 

єдності - 2022 (9 
листопада) 

2-11 Вчителі 

української мови 

та літератури 

 

3.3. Вікторина «Знавці української мови та 
писемності» 

5-7 Класні керівники  

3.4. Ігрове завдання «Відтвори вірш за 
допомогою малюнку» 

3-4 Класні керівники  

3.5. Тематичний колаж «У рідній мові, в 

щирім слові славімо 
неньку Україну» 

 Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3.6. Години спілкування: «Бринить, співає 

рідна мова, чарує, тішить і п’янить», 

«Вмирає все в житті, та не вмирає 

слово», «Мова і писемність у цікавих 

фактах», 

«Не цураймося мови», «Українська 

державна мова – символ єднання та 

престижу українського народу». 

1-11 Класні керівники  

4. Тиждень толерантності і добрих справ «Толерантність – мистецтво співжиття»  
(14.11 – 18.11) 

4.1. Конкурс малюнків «Толерантність» 5-7 Вчитель 

мистецтва 
Білоус Н.С. 
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4.2. Фотоакція-SMILE «Подаруй світу 

усмішку» 

1-11 Заступник 

директора з ВР 

Моозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

4.3. Колаж «Моя квітка толерантності» 2-4 Класні керівники  

4.4. Уроки гарної поведінки: 

«Моральність – основа моїх знань», 

«Гарно дружити – значить правду 

говорити», 
«Озирнись на свій вчинок», «Життєве 

кредо – чесність і справедливість», 

«Культура мови – ознака вихованості» 

1-11 Класні керівники, 

соціальний 

педагог Сорокіна 

С.А. 

 

5. Декада історії «Сьогодні – знавці історії, а завтра – її творці» (21.11 – 25.11) 

День Гідності та Свободи (21.11) 

5.1. Проведення екскурсії в музей «Герої 

живуть поруч» до експозиції присвяченої 

пам’яті Героїв Небесної сотні 

3-11 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

5.2. Виставка «Пам’ятаємо Героїв Небесної 
Сотні» 

 Завідувач 
бібліотекою 
Новакова С.В. 

 

5.3. Створення дерева «Гідність та Свобода» 7-11 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

5.4. Конкурс малюнків «Україна – це я!» 2-6 Вчитель 
мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

5.5. Години спілкування: «За мир в Україні, 

за гідність кожної людини», «Скажи своє 

слово про Україну», «Усе моє, що 

зветься Україна», «Майдан та українська 

національна ідея», «Україна – це 

територія Гідності та Свободи», 

«Громадянський подвиг людей, які 

виступили 
на захист демократичних цінностей» 

1-11 Класні керівники  

День пам’яті жертв голодомору (25.11) 

5.6. Виготовлення свічки-пам’яті «Ми 
пам’ятаємо!» 

5-6 Класні керівники  

5.7. Створення закладки «Україна пам’ятає» 2-4 Класні керівники  

5.8. Створення мати України «Квітка 

незабудка – пам’ять про 

7-11 Класні керівники  
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Голодомор» 

5.9. Години спілкування: «Про

 великий голод люди 

говорили пошепки», «Вічна пам’ять 

змореним голодом», 

«Трагедія, що сколихнула землю», «Ціна 

хліба – життя», 
«Жнива скорботи», «Голгофа народних 
страждань» 

1-11 Класні керівники  

6. Акція «16 днів проти насилля» (25.11 – 09.12) 

6.1. Акція «Наші долоньки проти насилля!» 1-2 Класні керівники  

6.2. Конкурс малюнків «Стоп булінг, ми проти 
насильства» 

3-7 Класні керівники  

6.3. Створення буклету «Ми проти насилля» 8-11 Класні керівники  

6.4. Створення стіннівки «16 днів проти 

насилля» 

8-11 педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 

«Сходинки», 

соціальний 

педагог  

Сорокіна С.А. 

 

6.5. Квест «Антибулінг» 7-9 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор,  
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

6.6. Виставка «16 днів проти насилля»  Завідувач 
бібліотекою 
Новакова С.В. 

 

6.7. Години спілкування:   «Ми за світ 
проти насилля», 

«Насильство - проблема суспільства», 

«Мій світ без насильства», «СНІД – 

світова проблема, і бути небайдужим – 

наш обв’язок!», «СНІД – загроза 

людства!», «Протидія булінгу в 

дитячому колективі», 
«Вчимося жити в мирі та злагоді», «Не 

ведусь: ми – герої в Інтернеті», «Рабство 

та його сучасні прояви» 

1-11 Класні керівники, 

соціальний 

педагог  

Сорокіна С.А. 

 

Бесіди зі здобувачами освіти протягом місяця: 

1. Шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Здорова 
поведінка. 

6-7 Класні керівники  

2. Шляхи передачі ВІЛ. Як запобігти ВІЛ-
інфікування? 

8-11 Класні керівники  

3. Дорожні знаки. 1-11 Класні керівники  

4. Правила експлуатації побутових нагрівальних, 
електричних та газових приладів. 

1-11 Класні керівники  

5. Допомога утопаючому. Рятувальні 1-11 Класні керівники  
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прийоми та засоби надання першої 
медичної допомоги потерпілому 

6. Поняття про джерела струму, їх 
небезпечність для життя 
здоров’я людини. 

1-11 Класні керівники  

 

Оперативне коригування:
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Грудень 

Сходинка правової освіти і превентивного виховання 

«ДІТИ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ» 

Основний зміст виховання: ціннісне ставлення до суспільства і держави 
Мета: формування свідомого громадянина - патріота з притаманними йому особистісними якостями і рисами 

характеру, світоглядом, способом мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, спрямованими на розвиток 

демократично – громадянського суспільства в Україні. 

Виховні досягнення початкова школа: 

- почуття поваги та гордості до рідного краю, народу мови; 

- відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції 

України; 

- любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; 

- розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх 

спілкування. 

Виховні досягнення основна школа: 

- виховання почуття патріотизму (5-7 клас); 

- почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв (5-7 

клас); 

- моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури (5-7 

клас); 

- шанобливого ставлення до державної символіки (5-7 клас); 

- правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства (5-7 клас); 

- активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі (5-7 клас); 

- шанування героїв України (5-7 класи); 

- знання і повага законів України (5-7 класи); 

- відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини (8-9 клас); 

- розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків (8-9 клас); 

- громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи 

та громади (8-9 клас); 

- власної віри у духовні сили народу, його майбутнє (8-9 клас); 

- усвідомлення себе патріотом і громадянином України (8-9 клас); 

- участь у самоврядуванні закладу (8-9 класи); 

- потреби у політкультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги (8-9 

класи). 

Виховні досягнення старша школа: 

- сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу; 

- знання Конституції України, виконання норм закону; 

- ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і 

гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського 

суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права; 

- почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин; 

- почуття свободи, людської і національної гідності; 

- розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації; 

- знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; 

- готовність до захисту національних інтересів України. 
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№ Захід Клас Відповідаль

ні 
Відмітка 
про 
виконанн
я 

1. Акція «16 днів проти насилля» (25.11 – 09.12) 

1.1. Акція «Наші долоньки проти насилля!» 1-2 Класні керівники  

1.2. Конкурс малюнків «Стоп булінг, ми проти 
насильства» 

3-7 Класні керівники  

1.3. Створення буклету «Ми проти насилля» 8-11 Класні керівники  

1.4. Створення стіннівки «16 днів проти 

насилля» 

8-11 Педагог-

організатор, 

актив ДЮГО 

«Сходинки», 

соціальний 

педагог Сорокіна 

С.А. 

 

1.5. Квест «Антибулінг» 7-9 Заступник 

директора  

з ВР Морозова 

О.В., педагог-

організатор, 

актив ДЮГО 

«Сходинки» 

 

1.6. Виставка «16 днів проти насилля»  Завідувач 
бібліотекою  
Новакова С.В. 

 

2. Тиждень військово-патріотичного виховання та 

юного захисника України «Українська армія – 

школа гарту і мужності»  

(05.12 – 09.12) 

 

2.1. Бесіда «Служба в Збройних Силах 

України та захист Батьківщини – конституційний обов’язок кожного 
громадянина України» 

10-11 Вчитель «Захисту 

України»  

 

2.2 Спортивні змагання «Від прадіда до 

сина – здорова й 
сильна Україна». 

1-11 Вчителі фізичної 

культури 

 

2.3. Години спілкування: «Вірні сини Батьківщини», 

«Цінуємо твій подвиг, солдате», 

«Уклін усім, хто край свій боронить». 

1-11 Класні керівники  

3. Тиждень правознавства та 

превентивного виховання «Великий 

дім – держава, лад у ньому – закон»  

(12.12 – 16.12) 

 

3.1. Виставка малюнків «Абетка прав 
людини» 

2-4 Вчитель 
мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

3.2. Інтерактивна гра «Ми всі маємо рівні 
права» 

5 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
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«Сходинки» 

3.3. Вікторина «Правознавець» 6-7 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

3.4. Конкурс плакатів, буклетів «Знай закон 

змолоду» 

8-11 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

3.5. Оформлення в бібліотеці книжкової 

виставки «Право – 
математика свободи» 

 Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

3.6. Години спілкування: «Чи можуть бути 

права без обов’язків?», «Ми українці 

– громадяни і патріоти», 

«Права на папері і в житті», «Злочин та 

види кримінального покарання», «Діти і 

злочин», «Чи має дитина право?», 

«Захист прав дітей у нашій державі», 
«Сучасне рабство: як вберегтися від 
біди». 

1-11 Класні керівники  

4. Свято Миколая «На Святого Миколая 

в небі іскорка 
палає» 

3-Б Єськова І.В., 

класний 
керівник 3-Б класу 

 

5. Конкурс поробок «Зима – здійснення 
мрій» 

1-6 Класні керівники  

6. Свято «Подорож у новорічну казку» 7-8 Класні керівники  

7. Свято «Новорічний серпантин» 9-11 Класні керівники  

Бесіди зі здобувачами освіти протягом місяця: 

1. Сам собі допоможу. 1-5 Класні керівники  

2. Як запобігти ВІЛ-інфікування. Знати, а не 
боятися. 

6-7 Класні керівники  

3. Дорожня розмітка. 1-11 Класні керівники  

4. Пожежонебезпечні речовин та матеріали. 

Пожежна безпека при поводження з 

синтетичними, горючими, 
легкозаймистими матеріалами та 
речовинами. 

1-11 Класні керівники  
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5. Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні 

свята: новорічна ялинка, електричні 

гірлянди; небезпека використання 

відкритого вогню (свічки, бенгальські 

вогні тощо). 
Користування печами, камінами. 

1-11 Класні керівники  

6. Правила безпечного користування 

побутовими газовими 
приладами: котел, пічка, запальничка 
тощо. 

1-11 Класні керівники  

7. Запобігання дитячого травматизму від 

ВНП побутового 

призначення: піротехнічні засоби, горючі та легкозаймисті речовини. 

1-11 Класні керівники  

8. Правила поведінки на кризі.

 Надання допомоги 
потерпілому на воді взимку. 

1-11 Класні керівники  

9. Бесіда зі  здобувачами  освіти щодо попередження дитячого травматизму під час зимових канікул та 
новорічних свят (останній день семестру) 

1-11 Класні керівники  

10. Години спілкування: «Символи 

держави: прапор, герб, гімн України» (1-

2 клас), «Моя країна - Україна» (3-4 

клас), «Ми діти твої, Україно» (5-6 клас), 

«Любове моя - Україна» (7 клас), 

«Країна, в якій я живу» (8 клас), 

«Україна – європейська країна» (9 клас), 

«Я – українець!»» (10 клас), «Україно! Ти 

– моя молитва!» (11 клас). 

1-11 Класні керівники  

Оперативне коригування:
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Січень 

Сходинка творчого та інтелектуального розвитку особистості 

«НАШЕ МАЙБУТНЄ – В НАШИХ РУКАХ» 

Основний зміст виховання: ціннісне ставлення до навчання і праці 

Мета: усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, 

розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; 

розуміння економічних     законів      і      проблем      суспільства      та      засобів      їх      

розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за 

умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості. 

Виховні досягнення початкова школа: 

- повага до людини праці; 

- вміння і навички самообслуговуючої праці; 

- почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності,

дисциплінованості, старанності, наполегливості; 

- початкові уявлення про світ професій. 

Виховні досягнення основна школа: 

- уявлення про значущість усіх видів праці (5-7 клас); 

- уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову 

діяльність (5-7 клас); 

- навички самообслуговування, ведення домашнього господарства (5-7 клас); 

- вміння доводити справу до логічного завершення (5-7 клас); 

- уявлення про сучасний світ професій (5-7 клас); 

- активно-позитивне ставлення до праці (8-9 клас); 

- знання про культуру праці в традиціях українського народу (8-9 клас); 

- сформованість таких якостей як цілеспрямованість, організованість,

 працьовитість та наполегливість у подоланні труднощів у всіх видах діяльності (8-9 

клас); 

- значущість суспільнокорисної праці (8-9 клас); 

- вміння проектувати індивідуальну освітню траєкторію (8-9 клас); 

- уявлення про сучасний ринок праці (8-9 клас). 

Виховні досягнення старша школа: 

- знання основ економіки і ділової етики; 

- вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність; 

- сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо; 

- навички складання основного та резервного професійного плану; 

- уявлення про принципи побудови професійної кар'єри. 

№ Захід Кла
с 

Відповідальн
і 

Відмітка 
про 
виконання  

1.Декада предметних днів «Вчитися – це цікаво!» (10.01 – 
27.01) 

1.1. Тиждень іноземної мови «Англійська – мова міжнародного спілкування» (10.01 – 
13.01) 

1.1.
1. 

Конкурс малюнків «Моя улюблена 
англійська літера» 

1-3 Вчителі англійської 
мови 

 

1.1.
2. 

Конкурс кросвордів «Words» 8-11 Вчителі англійської 
мови 

 

1.1.
3. 

Інтелект-шоу «Цікава англійська» 4-7 Вчителі англійської 
мови 
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1.1.

4. 

Калейдоскоп цікавих висловів «Bright 
English» 

5-11 Вчителі англійської 

мови 

 

1.2. Тиждень точних наук «Найдавніша на планеті, всіх наук – цариця! Математика, 

ти наша вірна помічниця!» (16.01 – 20.01) 

1.2.
1. 

Виставка аплікацій «Геометрична 
аплікація» 

1-4 Вчителі математики  

1.2.
2. 

Конкурс «Цікаві факти з життя відомих 
математиків» 

8-11 Вчителі математики  

1.2.
3. 

Конкурс «Магічні квадрати» 8-11 Вчителі математики  

1.2.
4. 

Вікторина «Весела математика 5-7 Вчителі математики  

1.3. Тиждень рідної мови «О мово моя, як спів солов’я!» (23.01. – 27.01) 

1.3.
1. 

Книжковий вернісаж «Уклін чолом 
народу, що рідну 
мову нам зберіг» 

 Завідувач 
бібліотекою 
Новакова С.В. 

 

1.3.
2. 

Вікторина «Наш скарб – рідна мова» 6-7 Вчителі української 
мови та літератури 

 

1.3.
3. 

Конкурс читців «Слався, рідно Україно» 5-11 Вчителі української 
мови та літератури 

 

1.3.
4. 

Конкурс малюнків «Українська мова в 
моєму серці» 

1-5 Вчителі української 
мови та літератури 

 

1.3.

5. 

Фотоколаж «Краща мова єднання – 

українська» 

8-11 Вчителі української 

мови та літератури 

 

2. Творча презентація «Наші захоплення» 4-6 Педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

3. Інтелектуальна гра «Хто 

найрозумніший?» 

5 Педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

4. Фотовікторина «Професія моїх батьків» 1-7 Заступник 

директора 

 з ВР Морозова 

О.В., педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

5. Декада громадянського виховання «Я українець, і це звучить гордо!» (15.01 – 31.01) 

5.1. Конкурс малюнків «Символи держави - 

як дзеркало народної душі» до 30 

річниці затвердження Верховною 

Радою України Державного Гімну 

України – національного гімну (15.01) 

та Державного Прапору України – 

національного прапора, що складається 

з двох смуг: верхньої –синього 

кольору, нижньої – жовтого 
кольору (28.01). 

1-11 Заступник 

директора  

з ВР Морозова 

О.В., педагог-

організатор, 

актив ДЮГО 

«Сходинки» 
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5.2. Домінушка «Соборна моя Україна» до 

Дня Соборності України (17.01) 

5-6 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

5.3 Інтелектуальний конкурс
 «Мовознавець» та 

«Шифрувальник» до Дня Соборності 

України (18.01) 

7-8 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

5.4. Створення ланцюга єдності

 «Єднання заради 
Незалежності» (19.01) 

1-11 Класні керівники  

5.5. Години спілкування: «Я – частинка 

великої Держави», 

«Єдина країна – єдиний народ», «Ми 

маленькі патріоти», 

«Соборність України – соборність 

наших душ», «Україна 
– Соборна держава» (20.01) 

1-11 Класні керівники  

5.6. Оформлення інформаційного стенду 

«День Злуки – день 
єднання» 

 Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

5.7. Година спілкування «Безсмертна сила 

людського духу» 
до Міжнародного дня пам’яті жертв 
Голокосту (27.01) 

8-11 Вчителі історії  

5.8. Перегляд презентацій та 

відеоматеріалу «Крути – символ 

українського патріотизму», «Крути 

1918», «Крути: подвиг і трагедія»; 

години спілкування: «Герої Крут – для 

нащадків взірець», «Ніколи Україні 

не забути цих 

юних душ нескорений політ», «Герої 

нашої історії», «Тернистий шлях до 

України», «Це було під Крутами…» 
до Дня пам’яті Героїв Крут (30.01)  

5-11 Класні керівники  

Бесіди зі здобувачами освіти протягом місяця: 

1. Я вмію вибирати 1-5 Класні керівники  

2. Легальні та нелегальні наркотики. 

Куріння чи здоровий 
спосіб життя? 

6-7 Класні керівники  

3. Основи безпечної поведінки. Безпечний 
спосіб статевого 
життя. Контрацепція. 

8-11 Класні керівники  

4. Рух за сигналом регулювальника 1-11 Класні керівники  
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5. Правила пожежної безпеки у вашому 

домі. Гасіння пожеж в квартирі на початковій стадії загорання. 
Правила поводження під час пожежі. 

1-11 Класні керівники  

6. Дії населення при виявленні запаху газу. 1-11 Класні керівники  

7. Правила поводження з побутовими 

електроприладами: праскою,

 холодильником,

 пральною

 (швацькою) 
машиною, електроплитою тощо. 

1-11 Класні керівники  

8. Години спілкування: «Вчуся все 

робити сам» (1клас), 

«Навіщо людина працює» (2 клас), 

«Цінуймо працю інших» (3 клас), 

«Праця прикрашає людину» (4 клас), 

«Професії мого роду» (5 клас),

 «Скільки у світі 

професій» (6 клас), «Мої обов’язки в 

родині» (7 клас), 

«Що я знаю про майбутню

 професію?» (8 клас), 

«Ярмарок професій» (9 клас), «У світі 

професій» (10 клас), «Шлях до свого 

майбутнього» (11 клас). 

1-11 Класні керівники  

Оперативне коригування: 
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Лютий 

Сходинка громадянського виховання 

«БУДЬМО ГІДНИМИ НАЗИВАТИ СЕБЕ УКРАЇНЦЯМИ» 

Мета: формувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з 

притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом 

мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток 

демократичного громадянського суспільства в Україні. Вони мають органічно поєднуватись 

з потребою й умінням діяти компетентно й технологічно. 

 
№ Захід Клас Відповідальн

і 
Відмітка 
про 
виконання 

1. Раптівка «Україна - разом і назавжди» 5-11 Класні керівники, 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор,  
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

2. Конкурс малюнків «І синє небо, і жовте 
колосся» 

2-4 Класні керівники  

3. Виставка творчих робіт «Портрет – 

людини патріота» 

5-7 Вчитель мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

4. Оформлення тематичної полички 

«Люби Україну – твою 
рідну землю» 

 Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

5. Вікторина «Україна в моєму серці» 5-7 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

6. Конкурс віршів «Харків – моє серце» 4-11 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

7. Разом для найкращого Інтернету (06.02 – 07.02) 

7.1. Перегляд відеоматеріалу «Безпечний 
Інтернет» 

1-6 Класні керівники  

7.2. Створення буклету «SAFER INTERNET 
DAY» 

7-11 Класні керівники  

7.3. Конкурс малюнків «Безпека в Інтернеті» 2-6 Класні керівники  
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7.4. Квест «Безпечний Інтернет» 5-7 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

7.5. Години спілкування: «Безпека в 

Інтернеті», «Життя онлайн. Безпека в 

Інтернеті», «Безпечний Інтернет та 

соціальні мережі», «Чи знаєш ти 

достатньо про безпечний Інтернет», 

«Проінформовані – значить 

захищені», «Безпечна подорож до 

країни Інтернет», «Я за безпечний 

Інтернет», «Хвиля безпечного 

Інтернету». 

1-11 Класні керівники, 

соціальний педагог 

Сорокіна С.А. 

 

8. Просвітницька година «Сьогодні 

дзвони б’ють знову…» до Дня пам’яті 

воїнів-інтернаціоналістів (15.02) 

8-11 Педагог-

організатор 

 

 

9. Конкурс малюнків «Тризуб – моя 
воля» до 30 річчя 
затвердження Верховною Радою
 України малого 
Державного Герба України – тризуба 
(17.02) 

2-9 Вчитель мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

10. День Єднання (16.02) 

10.1. Тематична виставка «Україна – 

Батьківщина. Я її мала 
частина» 

 Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

10.2. Створення живого ланцюга, як символ 
єднання України 

1-11 Класні керівники  

11. Люди, що змінили хід історії (20.02)  

11.1. Акція «Запали свічку» 2-11 Класні керівники  

11.2. Створення «Янголів пам’яті – Героїв 
Небесної Сотні» 

4-7 Класні керівники  

11.3. Тематична поличка «Славні сини 
України» 

 Завідувач 
бібліотекою 
 Новакова С.В. 

 

11.4. Конкурс читців «А сотню вже зустріли 
небеса…» 

7-8 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

12.«Золоті скарбниці мови» до Міжнародного дня рідної мови (21.02) 

12.1. Мовознавча вікторина «Скарби рідної 
мови» 

6-9 Класні керівники  

12.2. Конкурс виразного читання «У 
казковому світі мови» 

3-5 Класні керівники  

12.3. Тематична поличка «До мови серцем 
пригорнись» 

 Завідувач 
бібліотекою 
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Новакова С.В. 

12.4. Години спілкування: «Наша мова 

солов’їна», «О слово рідне, хто я без 

тебе…», «Всіх нас єднає рідна 

мова», 

«Мова – це душа народу, його 

поезія, пісня і казка», 
«Рідна мова – життя духовного слова» 

1-11 Класні керівники  

Бесіди зі здобувачами освіти протягом місяця: 

1. Причини та наслідки вживання 

наркотиків. Що таке 
залежність? 

6-7 Класні керівники  

2. Легальні та нелегальні наркотики. 

Куріння як загроза 
здоров’ю 

8-11 Класні керівники  

3. Пасажир в автомобілі 1-11 Класні керівники  

4. Запобігання виникненню пожеж від 

електричного струму та правила гасіння 

таких пожеж. Дії здобувачів освіти 
при пожежі 

1-11 Класні керівники  

Оперативне коригування: 
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Березень 

Сходинка художньо-естетичного виховання 

«У СВІТІ ПРЕКРАСНОГО» 

Основний зміст виховання: ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

Мета: формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, 

широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. 

Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, 

адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до 

мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. 

Виховні досягнення початкова школа: 

- основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності; 

- вміння відчувати та розуміти художні образи; 

- навичок виконувати творчі завдання; 

- перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, включених 

до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Виховні досягнення середня школа: 

- пізнавального інтересу до мистецтва (5-7 клас); 

- навичок сприймання та аналізу художніх творів (5-7 клас); 

- здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері (5-7 клас); 

- художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів і культури мислення та поведінки (5-7 

клас); 

- здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво (8-9 

клас); 

- здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у 

мистецькій сфері (8-9 клас); 

- потреби у спілкуванні з мистецтвом (8-9 клас); 

- системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень (8-9 клас). 

Виховні досягнення старша школа: 

- здатність до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в 

усі сфери життя людини; 

- навички створення мистецьких проектів як основи творчого самовираження і 

самоствердження особистості; 

- розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності та квазіцінності (піднесене 

і потворне); 

- оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ). 
№ Захід Клас Відповідальн

і 
Відмітка 
про 
виконання 

1. Святковий концерт «У жінки посмішка 
весни» (08.03) 

1-11 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

2. Шевченківські дні в ліцеї «Вінок Кобзареві» (06.03 – 09.03) 

2.1. Книжкова виставка «Думи Кобзаря  Завідувач  
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живуть поміж нами» бібліотекою 

Новакова С.В. 

2.2. Виставка   малюнків «Мистецькими 

стежками   Тараса 
Шевченка» 

5-9 Вчитель мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

2.3. Шевченківські читання «До нас 

завітай, вірш Шевченка 
прочитай» 

5-7 Класні керівники  

2.4. Година спілкування: «І лине над 

землею Шевченкове 
святе слово» 

1-11 Класні керівники  

3. Дні мистецтва та креативу «Наповнимо музикою та веселкою наші серця» 

3.1. Раптівка «Кольорові долоньки» 1-4 Класні керівники  

3.2. Танцювальний флешмоб «Рух – це 

здоров’я!» 

5-6 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 

актив ДЮГО 

«Сходинки» 

 

3.3. Виставка малюнків «Я художник, я так 
бачу» 

5-9 Вчитель мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

3.4. Конкурс краси і чарівності «Міс ліцей – 

2023» 

5-7 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

3.5. Свято моди «Модний фест» 8-10 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

3.6. Виставка   творчих   дитячих   робіт 

«Творіння рук та таланту» 

2-6 Класні керівники  

3.7. Години      спілкування:

 «Різно

барвні кольори українського   

мистецтва»,   «Музика   –   душа   

народу», 

«Мистецькими стежками рідного 

краю», «Симфонія краси»,    «Естетика    

побуту»,    «Театральна    палітра», 

«Мистецтво та мої емоції», «Чарівна 

сила мистецтва», «У людини все має 

бути прекрасними: і тіло, і душа, і 

думки», «Духовність особистості і 

мистецтво» 

1-11 Класні керівники  
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4. Декада початкових класів «Пізнаємо. Вчимося. Творимо» (13.03 -24.03) 

4.1. Станція «Здоров’я»    

 Весела перерва «Моє здоров’я» 1-4 Класні керівники  

4.2. Станція «Народознавча»    

 Відгадування загадок, ребусів, 
складання прислів’їв. 

1-4 Класні керівники  

 Ознайомлення з символікою України 1-4 Класні керівники  

4.3. Станція «Казкова»    

 Розважальна програма «Я мандрую 
казкою» 

1-4 Класні керівники  

 Малюнковий вернісаж «Забута 

казка– це золоте намисто» 

1-4 Класні керівники  

 Урок-гра «Мандрівка сторінками казок» 1-4 Класні керівники  

4.4. Станція «Природнича»    

 Вікторина «У пошуках весни» 1-4 Класні керівники  

 Інтегрований урок з 

природознавства та читання 
«Природі буду другом я» 

1-4 Класні керівники  

4.5. Станція «Кінцева»    

 Веселковий колаж 1-4 Класні керівники  
 Гра «Долоньки єднання» 1-4 Класні керівники  

Бесіди зі здобувачами освіти протягом місяця: 

1. Знай та будь обережним. 1-5 Класні керівники  

2. Причина та наслідки вживання 

наркотиків. Що таке залежність. 

8-11 Класні керівники  

3. Основні види ДТП. Поведінка при ДТП. 1-11 Класні керівники  

4. Домедична допомога постраждалим від пожеж. 
Шкідливість і небезпечність куріння 

1-11 Класні керівники  

5. Ознаки отруєння. Запобігання 

отруєння чадним газом. 
Домедична допомога при отруєннях. 

1-11 Класні керівники  

6. Вогнепальна зброя – не забава. Небезпечність 
виготовлення та випробування 
пакетів, користування мисливськими 
рушницями.  

1-11 Класні керівники  

7. Правила безпечної поведінки на воді та 
біля води. 

1-11 Класні керівники  

8. Бесіда зі здобувачами освіти щодо 

попередження всіх видів дитячого 

травматизму під час весняних канікул 
(останній день ІІІ чверті). 

1-11 Класні керівники  

9. Години спілкування: «Барви пір року» 

(1 клас), «Вчимося етикету» (2 клас), 

«Хоровод весняних квітів» (3 клас), 

«Прекрасне очима дитини» (4 клас), 

«Символи і образи в українському 

мистецтві» (5 клас), «Мистецькі 

канікули» (6    клас),    «Естафета    

творчих    завдань»    (7    клас), 

«Мистецтво і мода» (8 клас), «Я 

малюю світ» (9 клас), 

1-11 Класні керівники  
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«Видатні українські діячі культури і 

мистецтва рідного краю» (10 клас), 

«Диво українських храмів» (11 клас). 



149 

 

Квітень 

Сходинка екологічного виховання 

«ХАЙ ПЛАНЕТА НАША ЧИСТА РОЗКВІТАЄ ЛЮДЯМ НА ДОБРО» 

Основний зміст виховання: ціннісне ставлення до природи 

Мета: формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: 

усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої 

причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності 

особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно 

безпечно; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке 

призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні 

протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у 

практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної 

ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і 

сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку 

суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку. 

Виховні досягнення початкова школа: 

- усвідомлення краси природи як унікального явища в житті людини; 

- пізнавального інтересу до природи; 

- необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального 

ставлення до неї; 

- дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу; 

- ставлення до рослин та тварин на засадах білетики; 

- «Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи». 

Виховні досягнення середня школа: 

- вичерпності природних ресурсів (5-7 клас); 

- природи як еталонної цінності (5-7 клас); 

- активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля (5-7 клас); 
- ціннісне ставлення до природи (5-7 клас); 

- усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців (5-7 клас); 

- розуміння явищ природи, знання народних прикмет (5-7 клас); 

- бережливе ставлення до природи (5-7 клас); 

- усвідомлення взаємозв’язку власного здоров’я зі станом екології (5-7 клас); 

- відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств (8-9 клас); 

- ощадливе використання енергоносіїв (8-9 клас); 

- формування екологічної культури (8-9 клас); 

- навички безпечної поведінки в природі (8-9 клас); 

- потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності (8-9 клас); 

- навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи (8-9 клас). 

Виховні досягнення старша школа: 

- усвідомлення єдності людини та природи; 

- ставлення до природи як до історико-культурної, соціальної цінності; 

- моральна відповідальність за збереження природного довкілля; 

- екосистемний підхід до розв'язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх 

вирішення в інтересах еколого-збалансованого розвитку суспільства; 

- критичне ставлення до екологічної інформації та способи її пошуку; 

- правила дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки. 
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№ Захід Клас Відповідальні Відмітка 

про 
виконання 

1. «У наших руках щасливе майбутнє, бо ми за здоровий спосіб життя» до 

Всесвітнього дня здоров’я (03.04 – 07.04) 

1.1. Створення колажу «Здоровим будеш 
– все здобудеш» 

2-4 Класні керівники  

1.2. Конкурс малюнків «Здоровим бути – 

модно!» 

5-9 Вчитель мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

1.3. Спортивні змагання «Подорож 
стежиною здоров’я» 

1-11 Вчителі фізичної 
культури 

 

1.4. Тематична виставка «Здоровий 

спосіб життя як умова 
збереження і зміцнення» 

 Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

1.5. Година спілкування: «Здоров’я – 
дорогоцінний скарб». 

1-11 Класні керівники  

2. Тиждень природничих дисциплін «Горизонт наук» (10.04 – 14.04) 

2.1. Біологічна гра «Ми і світ природи» 5-11 Вчитель біології 
Безіна О.В. 

 

2.2. Виставка творчих робіт «Цікавий світ 

біології» 

5-11 Вчитель біології 
Безіна О.В. 

 

2.3. Інтелектуальна гра «Географічний 
калейдоскоп» 

5-11 Вчителі географії  

2.4. Виставка малюнків «Мандруємо 
материками» 

5-11 Вчителі географії  

2.5. Гра «Подорож до країни хімічних 

елементів» 

7-11 Вчитель хімії 
Шкумат С.В. 

 

2.6. Виставка творчих робіт «Хімія моїми 

очима» 

7-11 Вчитель хімії 
Шкумат С.В. 

 

3. Декада екологічного виховання «Земля і Всесвіт – це велике диво, в якому пощастило 

жити» до Дня довкілля (17.04 – 28.04) 

3.1. Конкурс малюнків «Земля у твоїх 
долонях» 

2-9 Вчитель мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

3.2. Фотовиставка «Краса землі моєї 

України» 

1-11 Заступник директора  

з ВР Морозова О.В., 

педагог-організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

3.3. Година спілкування: «Над 

Чорнобилем лунає дзвін…», 
«Чорнобильська трагедія – біль 
України» 

5-11 Класні керівники  

3.4. Години спілкування: «Наша 

планета – колиска життя», 

«Природа – єдина книга, кожна 

сторінка якої наповнена глибоким 

змістом», «Людина була й буде 

дитям природи», «Брати наші 

менші», «Природа навколо нас», 

«Знай, люби і бережи світ навколо 

себе», «Вода – безцінне багатство», 

«Озера та річки мого краю», «Світ 

1-11 Класні керівники  
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природи – справжній та 

неповторний», 

4. Конкурс творчих робіт «Барви 

Великодня» (16.04) 

1-9 Заступник директора 

з ВР Морозова О.В., 

педагог-організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

5. Конкурс творчих робіт «Охорона 
праці – очима дітей» 

2-9 Класні керівники  

6. День цивільного захисту 1-11 Вчитель «Захисту 

України», заступник 

директора з НВР 
Формальова С.В. 

 

Бесіди зі здобувачами освіти протягом місяця: 

1. Наркотики та закон. 6-7 Класні керівники  

2. Наркотики – це злочин. Закон 
України про наркотики. 

8-11 Класні керівники  

3. Безпека руху велосипедиста. 1-11 Класні керівники  

4. Основні правила пожежної безпеки 

під час відпочинку у 
лісі. 

1-11 Класні керівники  

5. Заходи з безпеки під час збирання 

металевого брухту. 
Правила дії під час виявлення ВНП. 

1-11 Класні керівники  

6. Правила поведінки при

 виявленні обірваного 
електричного дроту. 

1-11 Класні керівники  

Оперативне коригування: 
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Травень – червень 

Сходинка родинного виховання 

«ТЕПЛО ЄДИНОЇ РОДИНИ» 

Основний зміст виховання: ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

Мета: виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, 

працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совістливості, 

терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, 

добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; 

здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, 

жорстокості. Показник моральної вихованості особистості—це єдність моральної свідомості 

та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом 

життєвої позиції. 

Виховні досягнення початкова школа: 

- уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та 

мирного розв'язування конфліктів; 

- здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та 

вчинки інших; 

- сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, 

гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, 

щедрості, поваги до особистості). 

Виховні досягнення середня школа: 

- формування культури поведінки вдома, в школі, в громадських місцях (5-7 клас); 
- усвідомлення себе членом колективу (5-7 клас); 

- виявляти толерантність, ввічливість, повагу до оточуючих (5-7 клас); 

- формування уміння і навичок подолання конфліктів (5-7 клас); 

- соціальна шкода агресії і насильства (5-7 клас); 
- культура відпочинку, спілкування на відстані (5-7 клас); 
- здоров’я – найвища цінність (8-9 клас); 

- ціннісне ставлення до оточуючих людей (8-9 клас); 

- культура спілкування і мовленнєвий етикет (8-9 клас); 

- повага до батьків, сім’ї, родини (8-9 клас); 

- цінність здорового способу життя (8-9 клас); 

- формувати навички співжиття у колективі (8-9 клас). 

Виховні досягнення старша школа: 

- єдність моральної свідомості та поведінки; 

- вмотивованість до громадянського та особистісного самовизначення; 

- готовність до моральних вчинків та доброчинної діяльності на засадах гуманного 

ставлення до людей; 

- вільний моральний вибір; 

- навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим; 

- реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства; 

- збереження репродуктивного здоров’я; 

- пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, 

забезпечення єдності поколінь; 

- ґендерна культура. 
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№ Захід Клас Відповідальні Відмітка 

про 
виконання 

1. Дні пам’яті «Відлетіли літа, помінялись епохи, але пам’ять нетлінна про героїв 
війни» 

1.1. Тематична поличка «І буде пам’ять вічно 

жити про ті дні легендарні» 

1-11 Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

1.2. Створення квітки «Мак як символ пам’яті 
в Україні» 

4-6 Класні керівники  

1.3. Виставка творчих робіт «Ми пам’ятаємо» 7-9 Вчитель 

мистецтва 
Білоус Н.С. 

 

1.4. Акція «Запали свічку пам’яті» 5-11 Класні керівники  

1.5. Патріотична мандрівка «Не загасити 

пам’яті вогонь…» 

10-11 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки 

 

1.6. Уроки пам’яті «Ріка нашої пам’яті», 
«Пам’ять про героїв 
невмируща», «Їх імена безсмертні» 

1-11 Класні керівники  

2. Декада родинно-сімейних цінностей «Сімейна злагода – всього дорожче!» (10.05 – 
19.05) 

2.1. Конкурс читців «Ми матір називаємо 

святою» 

5-7 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

2.2. Виставка малюнків, творчих робіт до Дня сім’ї 
«Щасливий день моєї родини» 

1-11 Класні керівники  

2.3. Виставка літератури «Моя сім’я – мій 
світ» 

 Завідувач 
бібліотекою  
Новакова С.В. 

 

2.4. Написання листа «Найкраща мама в 
світі» 

2-4 Класні керівники  

3. Акція «Вишиванка світ краси й фантазії» 1-11 Класні керівники  

4. Конкурс малюнків «Щастя очима дітей» 

до Дня захисту дітей 

4-9 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
актив ДЮГО 
«Сходинки» 

 

5. Свято «Зорепад талантів» -

 підведення підсумків конкурсу – 

рейтингу «Кращий здобувач освіти 

ліцею» 

1-11 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор, 
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актив ДЮГО 
«Сходинки» 

6. Свято Останнього дзвоника 1-11 Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

педагог-

організатор 

 

Бесіди зі здобувачами освіти протягом місяця:  

1. Зупинись та подумай. 1-5 Класні керівники  

2. Якщо в тебе проблема – куди звернутися? 6-7 Класні керівники  

3. Куди звернутися зі своєю проблемою? 8-11 Класні керівники  

4. Підсумкове заняття з ПДР. 1-11 Класні керівники  

5. Підсумкове заняття. Протипожежна 
безпека. 

1-11 Класні керівники  

6. Запобігання отруєнь хімічними 
речовинами. 

1-11 Класні керівники  

7. Підсумкова бесіда. Обережність дітей 

під час літніх 
канікул – запорука життя та здоров’я. 

1-11 Класні керівники  

8. Дія води на організм людини. Як 
правильно купатися. 

1-11 Класні керівники  

9. Правила поведінки поблизу

 електрощитової, лінії 
електропередач. 

1-11 Класні керівники  

10. Бесіда зі здобувачами освіти щодо 

попередження всіх видів дитячого 

травматизму під час літніх канікул 
(останній день навчання). 

1-11 Класні керівники  

Оперативне коригування: 
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Червень – серпень 

 

«ПАМ’ЯТНІ ДАТИ НАШОГО НАРОДУ» 

 

Мета: виховання патріотизму, національної гідності, громадянської свідомості. 

 

№ Захід Відповідальні Відмітка про 
викнання 

1. Випуск інформаційного бюлетеня, 

присвяченого Дню Конституції України 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

2. Виставка в бібліотеці «Конституція – 

основний Закон України» 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3. Виставка малюнків «Символи

 України» до Дня 
Державного Прапору України 

Заступник директора з 

ВР Морозова О.В. 

 

4. Виставка малюнків «Я живу в

 Україні» до Дня 
Незалежності України 

Заступник  директора 

з ВР Морозова О.В. 

 

5. Виставка в бібліотеці «Незалежність: 

досягнення, уроки та шляхи в майбутнє» 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

Оперативне коригування: 
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ІІІ.2. Національно-патріотичне виховання 

Мета – формування у особистості ціннісного ставлення до суспільства,  держави та самої себе; 

відчуття своєї належності до України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни.  

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

проведення  
Відповідальні Підсумки 

1.  Національно-патріотичне виховання здобувачів 

освіти здійснювати згідно зі Стратегією  

національно-патріотичного виховання  (Указ 

МОНУ від 18.05.2019 № 286/2019) 

Постійно 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

класні керівники, 

вчителі  

 

2.  Проводити уроки та виховні заходи, спрямовані 

на посилення національно-патріотичного 

виховання, які мають на меті формування у 

молодого покоління готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків  

Постійно 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

класні керівники, 

вчителі 

 

3.  Проводити онлайн-екскурсiї до шкільного 

музею «Герої живуть поруч» та музеїв міста 
Постійно 

Класнi керівники, 

Рада музею 

 

4.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Школа 

миру» Постійно 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

5.  Онлайн-конференція «Твоє майбутнє у твоїх 

руках» (10-11 кл.) 
Вересень 

2022 

Рада дитячої 

організації 

 

6.  Конкурс ораторського мистецтва «Краса рідного 

слова» (10-11 кл.) 
Вересень 

2022 

вчитель 

Санжаровська В.І. 

 

7.  21 вересня – Міжнародний день миру: 

Дистанційний конкурс малюнків  Вересень 

2022 

Вчитель  

Юрко В. А., 

Рада дитячої 

організації 

 

8.  22 вересня – День партизанської слави України: 

години спілкування в класах 
Вересень 

2022 

Класні керівники  

9.  Провести виховні заходи до Дня захисника 

України «За Україну, за її волю, за честь за 

славу, за народ!» 

Жовтень 

2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

10.  Тиждень пам’яті “Пам’ять поколінь – це жива 

історія народу” (уроки пам’яті до річниці 

визволення України в 1944 від нацистських 

загарбників 28 жовтня) 

Жовтень 

2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

рада музею, 

вчитель предмету 

«Захист України»  

 

11.  Онлайн-виставка колажів «Ми є діти українські»  

(7-8 кл.) 
Жовтень 

2022 

Вчитель  

Поддубна І.М. 

 

12.  14 жовтня – просвітницька година “Україна від 

давнини до сьогодення” присвячена Дню 

українського козацтва (5-11 кл.) 

Жовтень 

2022 

Класні керівники  

13.  Конкурс на кращу творчу роботу “Тепло своїх 

долонь, і розуму, і серця я Україні милій 

віддаю…” (1-11 кл.) 
Жовтень 

2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

Рада дитячої 

організації 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

проведення  
Відповідальні Підсумки 

14.  Гра-мандрівка «Перлини Харкова» (3-4 кл.) Жовтень 

2022 

Вчитель  

Корчма Л.М. 

 

15.  Свято української пісні “Пісня – душа народу” 

(6-8 кл.) 
Жовтень 

2022 

Педагог 

організатор 

 

16.  Засідання клубу «Спілкування» “Україна – 

очима молодих” (10-11 кл.) 
Жовтень 

2022 

Вчитель 

Озерська Т.В. 

 

17. . Віртуальна екскурсія до Національного музею 

історії України (3-D тур) (8 кл.) 
Жовтень 

2022 

Вчитель 

Коняєв Є.А. 

 

18.  Провести виховні години до Дня гідності і 

свободи (21 листопада) Листопад 

2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

класні керівники  

 

19.  25 листопада – єдина виховна година «Вічна 

пам’ять замореним голодом...» до Дня пам’яті 

жертв голодоморів (7-8 кл.) 

Листопад 

2022 

Класні керівники, 

вчитель 

Здойма Л.І. 

 

20.  Усний журнал «Видатні люди України»  

(10 кл.) 
Грудень 

2022 

Вчитель 

Паламарчук О.Д. 

 

21.  Урок демократії з лідерами учнівського 

самоврядування (10-11 кл.) 
Грудень 

2022 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

22.  6 грудня – День збройних сил України (за спец. 

планом) 
Грудень 

2022 

Вчитель  предмету 

«Захист Вітчизни», 

Рада музею 

 

23.  14 грудня – День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС (єдина виховна година) (5-11 кл.) 

Грудень 

2022 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В., 

класні керівники 

 

24.  Диспут «Держава потребує професіоналів» 

(11 кл.) 
Січень 

2023 

Заступник 

директора з НВР 

Формальова С.В.  

 

25.  22 січня – День Соборності України: 

• урок Соборності «Єднання заради 

Незалежності» (7-10 кл.) 

Січень 

2023 

Класні керівники  

26.  25 січня до Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту (27 січня) провести єдину виховну 

годину 

Січень 

2023 

Класні керівники  

27.  28 січня – 27 річниця від дня затвердження 

Державного прапора України: 

• просвітницька година 

Січень 

2023 

Класні керівники  

28.  29 січня – День пам’яті героїв Крут: 

• усний журнал «Молодь у боротьбі за 

незалежність» (9-11 кл.) 

Січень 

2023 

Вчитель  

Здойма Л.І.,  

Рада дитячої 

організації 

 

29.  17 лютого – 27 років з дня затвердження малого 

Герба України: 

• виховні години 

Лютий 

2023 

Класні керівники  

30.  До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (20 

лютого) провести класні годиини (1-11 кл.) 
Лютий 

2023 

Класні керівники   
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

проведення  
Відповідальні Підсумки 

31.  21 лютого Міжнародний день рідної мови  

• єдина виховна година; 

• засідання клубу «Спілкування» «Рідна мово 

моя» 

Лютий 

2023 

 

Класні керівники; 

вчитель  

Кравченко С.В. 

 

32.  Шевченківські дні в ліцеї «Світова слава 

Кобзаря» - виховні години, конкурс постерів 
Березень 

2023 

Вчитель 

Санжаровська В.І. 

 

33.  День пам’яті Чорнобиля: 

• засідання клубу «Спілкування» «Нехай земля 

квітує всюди – природу збережімо, люди!» (8-9 

кл.); 

• мітинг скорботи «По кому дзвонять дзвони» 

(10-11 кл.). 

Квітень 

2023 

 

Вчитель 

 Іваніка В.І.; 

 

вчитель 

Паламарчук О.Д. 

 

34.  23 квітня – Всесвітній день преси. Конкурс 

стіннівок «Краса і біль України» 
Квітень 

2023 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

35.  Онлайн-екскурсії в шкільний музей та музеї 

міста «Шляхами героїчного минулого»  

(1-11 кл.) 

Травень 

2023 

Вчитель  

Здойма Л.І.,  

класні керівники, 

Рада музею 

 

36.  Провести онлайн-екскурсії до меморіальних 

комплексів  
Травень 

2023 

Класні керівники  

37.  Провести інформаційно-просвітницьку трибуну 

«Мак як символ пам’яті в Україні» 
Травень 

2023 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

38.  14 травня – до Дня матері провести заходи 

«Найкращі дні для наших матерів – це ті, коли 

щасливі їхні діти» 

Травень 

2023 

Класні керівники  

39.  17 травня – віртуальний флешмоб до Дня 

вишиванки «Українська вишиванка – світ краси 

і фантазії» 

Травень 

2023 

Педагог 

організатор,  

Рада дитячої 

організації 

 

40.  17 травня – інформаційно-просвітницькі заходи 

до Дня пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу (18 травня) 

Травень 

2023 

Класні керівники  

41.  Участь у районному етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Джура» 

Травень 

2023 

Вчитель предмету 

«Захист України», 

Рада дитячої 

організації 

 

42.  Заходи, присвячені Дню захисту дітей (за спец. 

планом) 
Червень 

2023 

Вчителі: 

Коновалова Л.В 

заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

43.  Випуск інформаційного бюлетеня, присвяченого 

Дню Конституції України 
Червень 

2023 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

44.  До Дня Конституції України: 

• день інформування населення “Вивчаємо 

Конституцію України”; 

Червень 

2023 

 

Директор 

Прокопова О.С. 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

проведення  
Відповідальні Підсумки 

• виставка в бібліотеці з відповідної тематики; 

• оформлення стенду “Конституція – основний 

Закон України”. 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.; 

45.  До Дня Державного Прапора України: 

• виставка малюнків “Символи України”; 

 

• виставка відповідної літератури в бібліотеці; 

• оформлення інформаційного стенду, 

присвяченого Дню Прапора України. 

Серпень 

2023 

 

Вчитель 

Вельцен О.В.; 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.; 

зав. бібліотекою 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

46.  До Дня Незалежності України: 

• день інформування “Річниця Незалежності: 

досягнення, уроки та шляхи в майбутнє”; 

• виставка малюнків учнів “Я живу в Україні”; 

• виставка в бібліотеці з відповідної тематики. 

Серпень 

2023 

 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

Оперативне коригування:
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ІІІ.3. Соціальний захист здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності 

Термін 

виконання 
Виконавці Підсумок 

1.  

Організація роботи з соціального захисту 

дітей у ліцеї відповідно до законів та 

нормативно-правових документів України; 

забезпечення соціального захисту дітей 

пільгових категорій, контроль за 

забезпеченням безпечних та нешкідливих 

умов для навчання всіх учнів ліцею та 

режимом роботи, створенням умов для 

фізичного та психічного розвитку 

здобувачів освіти, їх соціальної адаптації, 

зміцненням здоров`я, формуванням  

навичок ведення здорового способу життя 

Протягом 

року 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А. 

 

2. Визначення складу здобувачів освіти 

пільгових категорій та підготовка 

документації: відомості про дітей-сиріт, 

дітей ПБП та тих, хто знаходиться під 

опікою; відомості про дітей, що 

потребують матеріальної допомоги; 

відомості про дітей з інвалідністю; 

відомості про дітей, які постраждали 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 

відомості про дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей; відомості про 

дітей, батьки яких є учасниками бойових 

дій та таких, що загинули при виконанні 

службових обов’язків  ; відомості про 

дітей-напівсиріт; дітей одиноких матерів; 

дітей, батьки яких мають інвалідність; 

дітей із сімей ВПО 

Вересень –

жовтень 

2022 

Соціальний    педагог  

Сорокіна С.А., 

класні керівники 

 

3. Упорядкування справ дітей пільгових 

категорій 

До 

30.09.2022 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А. 
 

4. Проведення обстеження матеріально-

побутових умов проживання всіх дітей 

пільгових категорій 

Жовтень, 

листопад 

2022 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А.  

5. Поповнення банку даних сімей, які 

потребують соціальної підтримки 

Протягом 

року 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А. 
 

6. Оновлення соціального паспорту  

ХЛ № 149 

До 

25.11.2022 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А. 
 

7. Проведення акцій «Милосердя», «Рука 

ближнього» по збору необхідних речей для 

дітей пільгових категорій 

Протягом 

року 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А., 

педагог-організатор 

 

8. Залучення дітей пільгових категорій до 

відвідування факультативів, гуртків на базі 

ліцею та позашкільних закладах; до участі 

в ліцейських та районних конкурсах, 

турнірах, олімпіадах 

Протягом 

року 

Педагог-організатор, 

класні керівники 
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Оперативне коригування:

9. Проведення профорієнтаційної роботи 

серед дітей пільгових категорій 

Протягом 

року 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А. 
 

10. Контроль за працевлаштуванням дітей 

пільгових категорій (випускників 9-х та 

11-х класів) 

Протягом 

року 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

11. Забезпечення роботи психолога зі 

здобувачами освіти пільгового 

контингенту 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

Формальов В.В. 

 

12. Забезпечення участі дітей пільгових 

категорій у районних та міських заходах, 

благодійницьких акціях, новорічних святах 

за безкоштовними квитками 

Протягом 

року 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А. 
 

13. Допомога в оздоровленні дітей пільгових 

категорій у літній період 

Протягом 

року 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А. 
 

14. Надання психологічних консультацій 

дітям та батькам. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог  

Формальов В.В. 

 

15. Виховна година «Як захистити себе від 

насилля» (5-6 класи) 

Жовтень, 

2022 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А.  

16. Виховна година «Гнів і агресивність»  

(7  класи) 

 

Жовтень, 

2022 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А.  

17. Виховна година «Гарно дружити – значить 

правду говорити» (4 клас) 

Листопад, 

2022 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А.  

18.  Виховна година «Озирнись на свій 

вчинок» (8 класи) 

Листопад, 

2022 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А.  

19. Виховна година «Мій світ без насильства» 

(5, 6, 7 класи) 

Листопад, 

2022 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А.  

20. Виховна година «Протидія булінгу в 

дитячому колективі» (8, 9, 10 класи) 

Грудень, 

2022 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А.  

21. Виховна година «Права дитини»  

(6-7 класи) 

Грудень, 

2022 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А.  

22. Виховна година «Безпека дітей в Інтернеті. 

Правила розумного користувача 

Інтернету» (5 класи) 

Лютий, 

2023 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А.  

23. Виховна година «Чи знаєш ти достатньо 

про безпечний Інтернет» (6, 7 класи) 

Лютий, 

2023 

Соціальний педагог  

Сорокіна С.А.  

24. Виховна година «Життєві компетенції 

Випускника» 10-11класи 

 

Березень, 

2023 

Соціальний педагог  

 Сорокіна С.А.  
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ІІІ.4. Інноваційний функціонал «Організація роботи з розвитку і підтримання 

інтелектуальних та творчих здібностей здобувачів освіти» 

Вересень 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Робота з обдарованими дітьми 

1.  
Засідання науково-інформаційної 

лабораторії «Формат» 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

2.  

Засідання творчої групи вчителів для 

роботи з обдарованими дітьми «Крок до 

зірок» 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

Керівники предметно-

методичних кафедр 

 

Профілізація навчання в ліцеї 

3.  
Моніторинг працевлаштування 

випускників 2022 року 

В.о. заступника 

директора з НВР  

Мішкіна Є.В. 

 

4.  

Онлайн-засідання науково-інформаційної 

лабораторії «Формат» «Можливості 

Інтернет-платформі державної служби 

зайнятості «Профорієнтація та розвиток 

кар’єри» 

В.о. заступника 

директора з НВР  

Мішкіна Є.В. 

 

5.  
Віртуальна книжкова виставка з 

профілізації навчання 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 
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Організація роботи з розвитку і підтримання інтелектуальних та творчих здібностей учнів  

Жовтень 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Робота з обдарованими дітьми 

1.  

Підготовка творчої науково-

інформаційної лабораторії «Формат» до 

наукового тижня «Цікава наука» 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

2.  

Засідання творчої групи вчителів для 

роботи з обдарованими дітьми «Крок до 

зірок» 

Учитель української 

мови  

Санжаровська В.І., 

учителі української 

мови та літератури 

 

3.  

Засідання творчої групи «Роль 

допрофільного навчання та 

факультативних занять для поглибленого 

вивчення предметів» 

Челомбітько З.В., 

керівники предметно-

методичних кафедр 

 

4.  

Проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін 

Керівники предметно-

методичних кафедр 

 

5.  

Круглий стіл для вчителів «Підготовка 

школярів до участі у І етапі 

Всеукраїнського учнівського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів членів МАН України» 

Керівники предметно-

методичних кафедр 

 

6.  

Засідання ШПМК вчителів «Підготовка 

школярів до участі у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін» 

Керівники предметно-

методичних кафедр 

 

Профілізація навчання в ліцеї 

7.  

Онлайн-засідання науково-інформаційної 

лабораторії «Формат» «Вивчення  

мотивації вибору професії з метою 

підготовки до свідомого професійного 

самовизначення». 

Класні керівники 

11-х класів 

 

8.  
Відвідування онлайн днів відкритих 

дверей у ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV  рівня. 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

 

Оперативне коригування:
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Організація роботи з розвитку і підтримання інтелектуальних та творчих здібностей учнів  

 

Листопад 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Робота з обдарованими дітьми 

1.  
Засідання творчої науково-

інформаційної лабораторії «Формат»  

В.о. заступника директора 

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

2.  

Засідання творчої групи вчителів для 

роботи з обдарованими дітьми «Крок до 

зірок» 

Учитель хімії   

Шкумат С.В., 

учителі природничих 

дисциплін 

 

3.  

Участь у  ІІ етапі  конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

В.о. заступника директора з 

НВР Мішкіна Є.В. 

 

4.  

Організація та проведення  ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

Керівники РМО   

 

Профілізація навчання в ліцеї 

5. 

Діагностика профільних інтересів 

здобувачів освіти та формування на її 

підставі профільних класів 

В.о. заступник директора з 

НВР Мішкіна Є.В., 

практичний психолог  

Формальов В.В. 

 

6. 

Проведення онлайн екскурсій для 

ознайомлення дітей з майбутніми 

професіями 

Класні керівники  

11-х класів 

 

 

Оперативне коригування: 
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Організація роботи з розвитку і підтримання інтелектуальних та творчих здібностей 

здобувачів освіти  

 

Грудень 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Робота з обдарованими дітьми 

1.  
Засідання творчої науково-інформаційної 

лабораторії «Формат». 

В.о. заступника директора 

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

2.  

Засідання творчої групи вчителів для 

роботи з обдарованими дітьми «Крок до 

зірок» 

Учитель математики 

Юрко В.А. 

 

Профілізація навчання в ліцеї 

3.  
Підготовка до складання НМТ, онлайн 

тестування. 

В.о. заступника директора 

з НВР Мішкіна Є.В., 

вчитель інформатики 

Колодій І.М. 

 

4.  Круглий стіл «Моя кар’єра в Україні»  
В.о. заступника директора 

з НВР Мішкіна Є.В.  

 

 

Оперативне коригування: 
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Організація роботи з розвитку і підтримання інтелектуальних та творчих здібностей 

здобувачів освіти 

 

Січень 

 

№  

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Робота з обдарованими дітьми 

1.  
Засідання творчої науково-інформаційної 

лабораторії «Формат» 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

2.  
Засідання творчої групи вчителів для роботи з 

обдарованими дітьми «Крок до зірок» 

Учитель початкових 

класів  

Делаваль О.О. 

 

3.  
Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

4.  

Участь у  ІІ етапі  конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

5.  

Засідання творчої лабораторії учнів  

9-10-х класів «Інтернет-огляд використання 

блогів в  навчанні ліцеїстів» 

Вчитель 

інформатики 

Колодій І.М. 

 

Профілізація навчання в ліцеї 

6.  

Аналітичне дослідження «Моя професійна 

кар’єра» 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В.  

 

7.  

Конференція активу клубу «Пошук» для 

випускників  9х, 11х класів «На порозі життя». 
В.о. заступник 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В.  

 

 

Оперативне коригування: 
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Організація роботи з розвитку і підтримання інтелектуальних та творчих здібностей 

здобувачів освіти  

 

Лютий 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Робота з обдарованими дітьми 

1.  
Засідання творчої групи вчителів для роботи з 

обдарованими дітьми «Крок до зірок». 

Учитель української 

мови та літератури 

Паламарчук О.Д.  

 

2.  

Підготовка та організація учнів до участі в 

конкурсах «Левеня», «Кенгуру», «Колосок», 

«Золоте руно», «Лелека», «Соняшник», 

«Кришталева сова».  

Шкільні координатори 

конкурсів  

 

3.  Робота прес-центру. 
Вчитель інформатики 

Осінцева В.В. 

 

Профілізація навчання в ліцеї 

4.  

Онлайн-зустрічі учнів 11-х класів з 

представниками ВНЗ «Сьогодні я учень, а завтра-

студент» 

В.о. заступника директора 

з НВР Мішкіна Є.В.,  

 

 

Оперативне коригування: 
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Організація роботи з розвитку і підтримання інтелектуальних та творчих здібностей 

здобувачів освіти 

 

Березень 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Робота з обдарованими дітьми 

1.  
Практичні заняття з юними ліцеїстами науково-

інформаційної лабораторії «Формат». 

В.о. заступника директора з 

НВР Мішкіна Є.В. 

 

2.  
Засідання творчої групи вчителів для роботи з 

обдарованими дітьми «Крок до зірок». 

Учитель географії 

Гладаренко І.В., учителі 

географії 

 

3.  
Підготовка до інтелектуального марафону учнів 

початкової школи «Путівка в науку». 

Заступник директора  

з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

Профілізація навчання в ліцеї 

4.  

Онлайн засідання тренінг з використанням 

пошуку інформації в Інтернеті «Знайомство з 

професіями» для спеціалізованих класів. 

В.о. заступника директора з 

НВР Мішкіна Є.В. 

 

5.  
Зустріч випускників 9-х, 11-х класів з 

представниками центру зайнятості. 

В.о. заступника директора з 

НВР Мішкіна Є.В. 

 

 

Оперативне коригування: 



169 

 

 

Організація роботи з розвитку і підтримання інтелектуальних та творчих здібностей 

здобувачів освіти 

 

Квітень 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Робота з обдарованими дітьми 

1.  
Онлайн-засідання творчої науково-

інформаційної лабораторії «Формат». 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

2.  
Онлайн-засідання творчої групи вчителів для 

роботи з обдарованими дітьми «Крок до зірок». 

Учителі  

іноземної мови 

 

3.  

Онлайн-виставка-інсталяція  «Сучасна 

бібліотека-інформаційно-методичний центр 

навчального закладу» для ліцеїстів 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

Профілізація навчання в ліцеї 

4.  

Онлайн-засідання науково-інформаційної 

лабораторії «Формат» «Використання 

інформаційно-методичного матеріалу 

програмно-апаратного комплексу 

«профорієнтаційний термінал» 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В.  

 

 

Оперативне коригування: 
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Організація роботи з розвитку і підтримання інтелектуальних та творчих здібностей 

здобувачів освіти  

 

Травень 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Робота з обдарованими дітьми 

1.  
Засідання творчої науково-інформаційної 

лабораторії «Формат» «Підсумки роботи за рік». 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

2.  
Підсумкове засідання творчої групи вчителів для 

роботи з обдарованими дітьми «Крок до зірок». 

В.о. заступника директора з 

НВР Мішкіна Є.В., 

керівники предметно-

методичних кафедр 

 

3.  

Підведення підсумків творчої роботи ліцеїстів 

щодо занесення в книгу «Золотий фонд 

Харківського ліцею № 149». 

В.о. заступника директора 

з НВР Мішкіна Є.В.  

 

4.  
Свято «Всі зірки» – підведення підсумків 

конкурсу-рейтингу «Кращий учень ліцею». 

Заступник директора з 

ВР Морозова О.В. 

 

5.  Поповнення банку даних «Обдарованість»  

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В.,   

заступник директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

6.  
Засідання творчої групи «Планування роботи на 

20232024 навчальний рік». 

В.о. заступника директора 

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

Профілізація навчання в ліцеї 

7.  
Організація та проведення онлайн-екскурсій для 

ознайомлення дітей з майбутніми професіями 
Класні  керівники 

 

8.  

Збір інформацій щодо подальшого 

працевлаштування випускників 2022/2023 

навчального року. 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. класні  

керівники   

9-х 11-х  класів 

 

 

Оперативне коригування: 
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ІІІ.5. Інформаційно-довідковий функціонал 

 

Бібліотечно-інформаційна  робота   на  допомогу навчально-виховному процесу, 

реалізації Стратегії розвитку читання на 2021 – 2025 роки «Читання як життєва 

стратегія», національно-патріотичному вихованню та духовному становленню 

здобувачів освіти-користувачів ШБІЦ. 

 

Популяризація документів, створення умов для позитивної мотивації до читання. 

 

Вересень 

Сходинка формування здорового способу життя та основ безпеки життєдіяльності 

«ЗДОРОВ’Я НЕ ВСЕ, - АЛЕ БЕЗ НЬОГО ВСЕ НІЩО»  

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Віртуальний огляд літератури та список  

методичних матеріалів до першого уроку 

«Майбутнє країни у мріях дитини» 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

2. 
Підбір онлайн-матеріалів для здобувачів освіти 

щодо дистанційного навчання 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

3. Комплексна книжкова виставка: «Це моя 

Україна,це моя Батьківщина» 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В 

 

4. Комплексна книжкова виставка: 

«Нова українська школа » 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

5. Фотовернісаж «Дозвілля та хобі»   5-8 кл Класні керівники  

6. Добірка інтернет-ресурсів до  ювілейних  дат: 

- 125 років від дня народження Івана 

Кіндратовича Микитенка (1897 – 1937), 

українського прозаїка, драматурга; 

 -  160 років від дня народження О'Генрі (Вільяма 

Сідні Портера) (1862 – 1910), американського 

письменника; 

- 125 років від дня народження Вільяма Фолкнера 

(1897 – 1962), американського письменника; 

- 475 років від дня народження Мігеля де 

Сервантеса Сааведри (1547 – 1616), іспанського 

письменника, драматурга, поета. 

 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

 

 

 

7. Виставка  «Квітуча Україна олімпійська» (до 

дня фізичної культури і спорту) 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С. 

 

8. Прийняти участь в Акції «Парасолька миру»  

(21 вересня)  

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

9. Година інформування до Міжнародного дня 

грамотності «Грамотність запорука успіху 

людини» (8 вересня) Добірка матеріалів 

Вчитель   

Колодій І.М. 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

10. Просвітницькі заходи «Дзвенить струмочком 

рідна мова» до Міжнародного  дня писемності  

(8 вересня) 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 
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11. Час тихого читання серед здобувачів освіти   

2 – 6 класів до Всеукраїнського дня бібліотек 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

12. Участь у міському проекті «Славетні ювілеї 

видатних особистостей.» Стежками Григорія 

Сковороди. 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В  

 

 

Оперативне коригування: 
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Жовтень 

 

Сходинка національно-патріотичного виховання 

«У ЄДНОСТІ МОГУТНІСТЬ І СИЛА УКРАЇНИ» 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Участь у заходах, присвячених тижню пам’яті 

“Пам’ять поколінь – це жива історія народу ”  до 

річниці визволення України від німецько-

фашистських загарбників 28 жовтня 1944 року. 

Добірка літератури.  

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

 

2. Участь у заходах до Дня захисника України “За 

Україну, за її волю, за честь за славу, за народ!”.  

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

3. Виставка-галерея «Україно моя вишивана» Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

4. Виставка-вернісаж» до Дня художника «Пізнання 

починається зі здивування» 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

5. Книжкова виставка –роздум до дня вчителя 

«Дорогою добра..» 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

6. Конкурс читців “У серці кожної дитини живе любов 

до України” (2-4 кл.) 

Класні керівники  

7. Книжкова виставка-вікторина та літературна гра 

«Імена і символи козацтва» 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

8. Добірка матеріалів до годин спілкування, 

присвячених  Міжнародному дню боротьби 

проти насилля (03.10) 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

9. Заходи до міжнародного місячника шкільних 

бібліотек « В нас єдина мета – Україна свята, 

нездоланна ніким і ніколи!»  (за окремим планом) 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

Оперативне коригування: 
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Листопад 

 Сходинка морально-естетичного виховання 

«ДО СЕРЦЯ ЙДЕ ЛИШ ТЕ, ЩО ЙДЕ ВІД СЕРЦЯ» 

№ 

з/п 

 

Зміст діяльності Виконавці 
Відмітка про 

виконання 

1. До дня української письменності та мови: 

бібліотечний урок з медіа супроводом  «Історя 

виникнення писемності» для учнів 5их класів; 

бібліотечний урок з історії Харківських бібліотек 

для учнів 8-х класів 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

 

2. Свято “Жива мова – мова моєї матері”, присвячене 

Дню української мови та писемності (9 листопада) 

4кл. 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3. Тематичний колаж «У рідній мові, в щирім слові 

славімоненьку Україну» 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

4. Коллажи  до знаменних дат: 

-60 років від дня народження Ірен Віталіївни 

Роздобудько (1962), української журналістки, 

письменниці, сценаристки, поетеси; 

-150 років від дня народження Богдана 

Сильвестровича Лепкого (1872 – 1941), 

українського письменника, педагога, перекладача, 

літературознавця, художника  

-165 років від дня народження Дмитра Івановича 

Багалія (1857 – 1932), українського історика; 

- 110 років від дня народження Андрія 

Самійловича Малишка (1912 – 1970), українського 

поета; 

-290 років від дня народження Вільгельма Гауфа 

(1802 – 1827), німецького письменника-казкаря ; 

-355 років від дня народження Джонатана Свіфта 

(1667 – 1745), англійського письменника. 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

5. Виставка «Пам’ятаємо Героїв Небесної Сотні» Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

6. Тиждень, присвячений Міжнародному Дню 

толерантності (16 листопада) 

➢ книжкова виставка „Жити в мирі з собою та 

іншими” ; 

➢ конкурс читців “Планета дружби” (2-4 кл.) 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

7. Добірка літератури “Вічна пам’ять замореним 

голодом.” 

 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

8. Книжкова виставка до Всесвітнього дня дитини  20 

листопада  

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

9. До Всесвітнього Дня Інформації: урок вебліографії 

«У Інтернетича на гостинах» (6кл) 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

10. Виставка «16 днів проти насилля»  Новакова С.В.  

Оперативне коригування: 
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Грудень 

  

Сходинка правової освіти і превентивного виховання 

«ДІТИ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ» 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. До Міжнародного дня боротьби зі СНІДом: 

книжкова виставка «СНІД – рана людства». 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

2. Участь у декаді правових знань, присвяченої 

Всесвітньому дню прав людини «Батьківщина, 

закон, право». Оформлення в бібліотеці 

книжкової виставки «Право – математика 

свободи» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В 

 

 

3. До  Дня збройних сил України: Тематична 

поличка «Куточок допризовника». 

 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

4. «Святий Миколай –подаруй нам свято!» 

Книжкова виставка-вікторина. 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

5. Участь у святі “Святий Миколай – найяскравіший 

приклад добродійництва і милосердя” (19 

грудня).  

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

6. Бібліодайджест « Новий рік у країнах Європи» Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

7. Виставка-казка «Зима у книжковому місті» Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

8. Бібліодайджест  «Ювілейна планета» 

-125 років від дня народження Андрія 

Васильовича Головка (1897 – 1972), українського 

письменника; 

-130 років від дня народження Миколи Гуровича 

Куліша (1892 – 1937), українського драматурга; 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

9. 300 років від дня народження Григорія Савича 

Сковороди (1722-1794), українського поета, 

філософа – година пам'яті «Світ ловив мене, та не 

піймав» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

 

Оперативне коригування: 



176 

 

 

Січень 

Сходинка творчого та інтелектуального розвитку особистості 

«НАШЕ МАЙБУТНЄ – В НАШИХ РУКАХ» 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Участь у проведенні декади предметних днів 

«Вчитися – це цікаво!»:.Інтернет-огляд «Корисні 

поради  Інтернет-мандрівника 

(9-10кл.) 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

2. Оформлення інформаційного стенду «День Злуки – 

день єднання» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3.  Книжковий вернісаж «Уклін чолом народу, що 

ріднумову нам зберіг».) 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

4. Літературна година «Прекрасний світ дитинства у 

творах В.Нестайка.» (3-4 кл.) 
Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

5. 22 січня – День Соборності України 

Книжкова виставка « Україна-моя країна». 

 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

6. Бібліотечний урок з мультимедійним супроводом  

«Стежинами енциклопедій”»  

(6 кл). 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

7. Бібліотечний урок-екскурсія «Інформаційні 

лабіринти ШБІЦ» 9кл. 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

8. Віртуальні книжкові виставки до ювілейних дат: 

  

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

9. Проаналізувати  читацькі формуляри  5-9 кл. Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

 

Оперативне коригування: 
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Лютий 

Сходинка громадянського виховання 

«БУДЬМО ГІДНИМИ НАЗИВАТИ СЕБЕ УКРАЇНЦЯМИ» 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Оформлення тематичної полички «Люби Україну – 

твою рідну землю» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 Конкурс віршів «Харків – моє серце» 4-11. 

Взяти участь у підготовці  

 Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

2. Слайд-бесіда до Дня Святого Валентина . Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3. Місто майстрів   із створення валентинок «Подаруй 

часточку любові» 

Висоцька Н.В.  

4. Бібліотечний урок для учнів 5-7 класів  «Веб сторінка 

«ШБІЦ» на сайті ліцею.» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

5.  До Дня рідної мови 21 лютого. Тематична поличка 

«До мови серцем пригорнись»  

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

6. Тематична виставка-роздум «Україна – Батьківщина. 

Я її мала частина» 

 Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

7. Конкурс читців «А сотню вже зустріли небеса…» Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

8. Книжкові виставки до ювілейних дат: 

-до 150 річчя Л. Українки 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

 

Оперативне коригування:
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Березень 

Сходинка художньо-естетичного виховання 

«У СВІТІ ПРЕКРАСНОГО» 

  

№ з/п Зміст діяльності Виконавці 
Відмітка про 

виконання 

1. Участь у комплексі загальношкільних заходів, 

присвячених 8 Березня “Навесні усі жінки 

прекрасні” 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

2. Відео-огляд книг  «Думи Кобзаря живуть поміж 

нами» 

Шевченківські читання «До нас завітай, вірш 

Шевченка прочитай» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

Класні керівники 

 

3. Тематична виставка «Видатні  жінки епохи» 

 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

4.  Оформлення тематичної полички до дня театру 

«Весь світ – театр, і люди в ньому актори» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

Оперативне коригування:
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Квітень 

 

Сходинка екологічного виховання 

«ХАЙ ПЛАНЕТА НАША ЧИСТА РОЗКВІТАЄ ЛЮДЯМ НА ДОБРО» 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Участь у заходах  «У наших руках щасливе 

майбутнє, бо ми за здоровий спосіб життя» до 

Всесвітнього дня здоров’я (03.04 – 07.04) 

Тематична виставка «Здоровий спосіб життя як 

умова збереження і зміцнення» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

2. Віртуальна  книжкова виставка “Краса і біль 

України” 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3. Виставка-інсталяція «Великодні мотиви» Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

4. Взяти участь у проведенні свята “Прощання з 

Букварем” (1 класи) 

Класні керівники  

1х класів 

 

5. Бібліотечний урок-практикум: 

 «Бібліотечний каталог як інформаційно-пошукова 

система:правила користування та сервісні 

можливості» 

(10 кл) 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

6. Бібліомозаїка  «Визерунки Великдня» Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

7. Книжкова виставка-рейтинг  «Прочитай: мені 

сподобалось» (Улюблені книги наших читачів) 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

8. Рекламно-інформаційна виставка «Будь сучасним! 

Читай українське!» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

9. Доповнити папку „Чорнобиль – біль наш 

довічний” і оформити книжкову виставку. 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 
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Травень 

 

Сходинка родинного виховання 

«ТЕПЛО ЄДИНОЇ РОДИНИ» 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Тематична поличка «І буде пам’ять вічно жити 

про ті дні легендарні» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

2. Віртуальна екскурсія „Шляхами героїчного 

минулого”. 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3. Виставка літератури «Моя сім’я – мій світ»  Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

4. Виступ на адміністративній нараді: “Про порядок 

здачі навчальної та методичної літератури” 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

5. Конкурс читців до Дня матері «Найкращі дні для 

наших матерів – це ті, коли щасливі їхні діти»  

(2-4 кл.) 

Вчитель  

Кутєпова К.М. 

 

6. Участь у заходах, присвячених закінченню 

навчального року. 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

7. Книжкова виставка до Дня Європи «Україна – 

країна європейська». 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В.  

 

 

Оперативне коригування: 
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Червень – серпень 

 

«ПАМ’ЯТНІ ДАТИ НАШОГО НАРОДУ» 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Взяти участь у заходах, присвячених Дню захисту 

дітей 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

2. Виставка -огляд «Конституція – основний Закон 

України» 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3. Провести інвентаризацію фонду підручників. Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

4. Випуск інформаційного бюлетеня, присвяченого 

Дню 

Конституції України 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

 

5. Книжкова виставка до Дня Незалежності України: Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

6. Книжкова виставка до Дня Державного Прапора 

України. 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

Оперативне коригування: 
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РОЗДІЛ  IV. Управління діяльністю педагогічного колективу 

IV.1. Функціонал «Робота з педагогічними кадрами, підвищення професійної 

компетентності медпрацівників, науково-методичне забезпечення освітнього процесу» 

Вересень  

№ 

з/п 
Накази: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Про організацію методичної роботи в 

2022/2023 навчальному році. 

Заступник директора з НВР 

Селевко Ю.П. 

 

2.  Про організацію та проведення чергової 

атестації педагогічних працівників. 

Заступник директора з НВР 

Формальова С.В 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1 Складання координованих планів 

науково–методичної роботи Харківського 

ліцею № 149. 

Директор  

Прокопова О.С., 

заступники директора з НВР 

Селевко Ю.П., Мішкіна Є.В. 

 

2 Складання планів роботи предметно-

методичних кафедр, Харківського ліцею 

№ 149 

Заступники директора, 

керівники предметно-

методичних кафедр 

 

3 Затвердження керівників предметно-

методичних кафедр: 

Початкова школа 

Учителів мовно-літературної галузі 

Учителів природничих наук 

Учителів інформатики та математики 

Учителів фізичної культури 

Учителів естетичного циклу 

Учителів історії та правознавства 

Класних керівників 

 

 

Делаваль О.О. 

Санжаровська В.І. 

Гладаренко І.В. 

Колодій І.М. 

Пономаренко О.О 

Висоцька Н.С. 

Коняєв Є.А. 

Озерська Т.В. 

 

4 Проведення засідання предметно-

методичних кафедр 

Керівники предметно-

методичних кафедр 

 

5 Проведення інструктивно-методичної 

наради: «Нормативні документи. 

Організація освітнього процесу в 

дистанційній формі» 

  Директор 

  Прокопова О.С., 

заступник директора з НВР 

Формальова С.В. 

 

6 
Методичний  семінар «Перші кроки 

вчителя в 5 класі НУШ: програми, 

документація, оцінювання» 

практичний  психолог 

Формальов В.В., заступник 

директора з ВР  

Морозова О.В. 

 

7 Консультування педагогічних 

працівників щодо організації освітнього 
процесу в ліцеї 

Заступники директора  

8 Організація підвищення кваліфікації 

вчителів з предметів. 

Заступник директора з НВР 

Формальова С.В. 

 

 

Оперативне коригування: 
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Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, 

науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

Жовтень  

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  

Засідання методичної ради «STEM-освіта в умовах 

дистанційного навчання» 

Директор  

Прокопова О.С., 

заступник директора з 

НВР Селевко Ю.П. 

 

2.  

Методичний семінар «Використання онлайн-

сервісів у освітньому процесі: цифрова 

компетентність вчителя як запорука цікавого 

уроку»  

Заступник 

директора з НВР 

Формальова С.В. 

 

3.  Засідання  атестаційної комісії І рівня. 

Директор  

Прокопова О.С., 

заступник директора з 

НВР  

Формальова С.В. 

 

4.  
Співбесіди з педагогічними працівниками з питань 

планування самоосвіти та атестації 

Заступник 

директора з НВР 

Формальова С.В. 

 

Оперативне коригування:      

 

 

 

Листопад 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  
Методичний семінар «Пріоритети в освіті: 

безпека в інтернеті в умовах війни».  

Заступники директора 

з НВР Формальов С.В. 

Селевко Ю.П. 

 

2.  
Засідання предметно-методичних кафедр 

згідно з планом.  

Заступники директора, 

керівники предметно - 

методичних кафедр 

 

3.  

Інструктивно-методична нарада для 

вчителів, які атестуються з питань 

підготовки творчих звітів, відкритих уроків. 

Директор 

Прокопова О.С.,  

заступник директора  з 

НВР  Формальова С.В. 

 

4.  
Декада відкритих уроків учителів, що 

атестуються. 

Заступники 

директора 

 

 

Оперативне коригування: 
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Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, 

науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

Грудень  

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

 

Психолого-педагогічний семінар «Стратегії 

роботи з учнями. Виховання позитивної 

самооцінки та розвиток учнів» 

Заступник директора з 

НВР  

Формальова С.В., 

практичний психолог 

Формальов В.В. 

 

1.  Інструктивно-методична нарада  «Оцінювання та 

оформлення Свідоцтв досягнень учнів 5-х класів. 

Підсумки за І семестр 2022/2023 навчального року. 

Оформлення  звітів» 

Заступники директора з 

НВР  Формальова С.В., 

Селевко Ю.П. 

 

2.  
Декада відкритих уроків учителів, що 

атестуються 

Заступники 

директора 

 

3.  
Співбесіди з педагогічними працівниками, 

що атестуються за темами самоосвіти. 

Заступники 

директора 

 

 

Оперативне коригування: 

 

 

 

 

 

Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, 

науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

Січень  

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  

Психолого-педагогічний семінар: «Запобігання 

булінгу та  кібербулінгу в освітньому 

середовищі» 

Заступники директора, 

керівники предметно-

методичних кафедр 

 

2.  
Засідання предметно-методичних кафедр згідно 

з планом 

Заступники 

директора. 

 

3.  
Вивчення системи роботи вчителів, що 

атестуються 

  

4.  
Співбесіди з педагогічними працівниками, що 

атестуються за темами самоосвіти. 

Заступники директора  

Оперативне коригування:  
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Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, 

науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

Лютий  

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  
Психолого-педагогічний семінар:  «Долаємо 

паніку: тренінгові вправи на подолання стресу» 

Заступник директора з 

НВР Селевко Ю.П. 

 

2.  
Індивідуальні консультації по темам самоосвіти для 

учителів. 
Заступники директора 

 

3.  Підготовка портфоліо вчителів, які атестуються. 

Заступники 

директора, учителі, 

які атестуються 

 

Оперативне коригування: 

 

 

 

Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, 

науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

Березень  

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1 

Підготовка та проведення засідання атестаційної 

комісії І рівня 

Директор  

Прокопова О.С., 

заступник директора з 

НВР  Формальова С.В. 

 

2 

Психолого-педагогічний семінар «Як підвищити 

самооцінку учнів для ефективного навчання» 

Заступник директора 

з НВР Селевко Ю.П., 

практичний психолог 

Формальов В.В. 

 

3 Засідання предметно-методичних кафедр згідно з 

планом, звіти вчителів, що атестуються 

Заступники директора, 

керівники предметно-

методичних кафедр 

 

4 Захист портфоліо вчителів, що атестуються Заступники директора, 

учителі, які атестуються 

 

 

Оперативне коригування: 
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Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, 

науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

Квітень  

 

№ 

з/п 
Наказ: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Про результати атестації педагогічних 

працівників 

Заступник директора з НВР 

Формальова С.В. 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  

Психолого-педагогічний семінар  

«Педагогічна підтримка  випускників 4-х, 

9-х, 11-х класів під час підготовки до 

складання ДПА та НМТ» 

Заступник директора з 

НВР  Формальова С.В.,  

практичний  психолог 

Формальов В.В. 

 

2.  Інструктивно-методична нарада «Про 

порядок організованого закінчення 

2022/2023 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації учнів 4-х, 

9-х, 11-х класів» 

Заступник директора з 

НВР Формальова С.В. 

 

3.  Індивідуальні консультації «Все про 

державну підсумкову атестацію» 

Заступники директора.  

4.  Підготовка завдань до державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х  класів 

Заступник директора з 

НВР Формальова С.В. 

 

  

Оперативне коригування: 
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Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, 

науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

Травень-червень  

 

№ 

з/п 
Наказ: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. 
Про підсумки науково-методичної роботи 

в 2022/2023 навчальному році 

Заступник директора з 

НВР  Селевко Ю.П. 

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1 Засідання методичної ради «Можливості 

STEM-освіти в сучасних умовах»  

Заступник директора з 

НВР Селевко Ю.П. 

 

2 Засідання предметно-методичних кафедр 

згідно з планом, підготовка  звітів кафедр, 

друкування кафедральних збірників 

Заступники директора, 

керівники предметно - 

методичних кафедр 

 

3 Інструктивно-методична нарада 

«Нормативні документи про закінчення 

навчального року» 

Заступник директора з 

НВР Формальова С.В. 

 

4 
Звітування перед громадськістю про 

підсумки діяльності ліцею 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

 

5 Звіти предметно-методичних кафедр про 

підсумки роботи та планування роботи на 

наступний навчальний рік 

Заступники директора  

6 Індивідуальні бесіди з учителям за темами 

самоосвіти, обговорення творчих завдань 

на наступний рік 

Директор  

Прокопова О.С., керівники 

предметно-методичних кафедр 

 

7 Підготовка до серпневої конференції, 

педагогічної ради 

Заступники директора  

 

 

Оперативне коригування: 
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IV.2. Контрольно-аналітичний функціонал 

Вересень 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Педагогічна рада: «Пріоритетні завдання 

сучасної школи в контексті підвищення якості 

освіти в інноваційному освітньому 

просторі НУШ» 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

Наради при директорові: 

1.  

Про стан комплектування 1-х та 10-х класів 

Заступники  

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С., 

Мішкіна Є.В. 

 

2.  
Про стан забезпечення підручниками і 

методичною літературою учнів 

Завідувач бібліотекою 

Завідувач бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3.  
Про аналіз результатів вступу до ВНЗ і 

працевлаштування випускників 9, 11-х класів 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

4.  
Про стан організації індивідуального навчання 

Заступник директора з 

НВР Селевко Ю.П. 

 

5.  
Про організацію харчування здобувачів освіти 

Заступник директора з 

НВР Рибалкіна Ю.С. 

 

6.  Про профілактику всіх видів дитячого 

травматизму та безпеку життєдіяльності 

Заступник директора з 

ВР Морозова О.В.. 

 

7.  Про організацію і проведення медичних 

оглядів здобувачів освіти у 2022/2023 

навчальному році 

Заступник  директора 

з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

Оперативне коригування:  
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Контрольно-аналітичний функціонал 

Жовтень  

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Накази:   

1 Про стан навчання та рівень навчальних 

досягнень здобувачів освіти з української 

літератури в 10-11 класах 

Заступник директора з 

НВР Селевко Ю.П. 

 

2 Про стан навчання та рівень навчальних 

досягнень здобувачів освіти з математики в 3-

4 класах 

Заступник директора з 

НВР Рибалкіна Ю.С.  

 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Наради при директорові: 

1.  
Про готовність приміщення до роботи в 

зимовий період 

Заступник директора з 

ГР Машкін Д.В. 

 

2.  
Про організацію роботи в теплиці 

Заступник директора з 

ГР Машкін Д.В. 

 

3.  Про роботу класних керівників з 

попередження всіх видів дитячого 

травматизму. 

Заступник директора з 

ВР Морозова О.В.. 

 

4.  Про виконання правил внутришкільного 

розпорядку. 

Директор Прокопова 

О.С. 

 

5.  

Про організацію роботи гуртків 

Заступника директора 

з ВР Морозова О.В. 

 

6.  
Про роботу психологічної служби з адаптації 

дітей 1-х,5-х класів 

Прктичний психолог 

Формальов В.В. 

 

7.  Про нормативно-правові документи 

проведення ЗНО-2023. 

Заступник директора з 

НВР Формальова С.В. 

 

Оперативне коригування:  
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Контрольно-аналітичний функціонал 

Листопад 

 

Накази:   

1. Про організацію спортивно-масової роботи в 

ліцеї 

В.о. заступника директора  

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

2.  Про стан навчання та рівень навчальних 

досягнень здобувачів освіти з зарубіжної 

літератури в 10-11 класах  

Заступник директора з 

ВР Морозова О.В. 

 

Наради при директорові: 

1.  Про стан роботи із здобувачами освіти 

пільгового контингенту. 

Заступник директора  

з ВР Морозова О.В. 

 

2.  Про стан підготовки науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів МАН України. 

В.о. заступника директора  

з НВР Мішкіна Є.В. 

 

3.  Про стан охорони праці і протипожежної 

безпеки. 

Заступник директора з ГР 

Машкін Д.В. 

 

4.  

Про роботу із школярами девіантної 

поведінки. 

Заступник директора 

 з ВР Морозова О.В..,  

практичний психолог 

Формальов В.В. 

 

5.  Про роботу щодо профілактики жорсткого 

поводження з дітьми. 

Заступник директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

6.  Інформація про заходи щодо виконання 

Закону «Про звернення громадян». 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

7.  Про заходи щодо збереження здоров’я 

школярів під час проведення занять з 

фізичної культури, предмету «Захист 

України» та позакласних спортивно-масових 

заходів. 

Директор  

Прокопова О.С. 

 



191 

 

Контрольно-аналітичний функціонал 

Грудень  

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. 
Педагогічна рада: «Використання сучасних 

технологій дистанційного навчання» 

Директор 

Прокопова О.С. 

Заступник директора з 

НВР Формальова С.В. 

 

 

 

№ 

з/п 
Накази: Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Про стан навчання та рівень навчальних досягнень 

здобувачів освіти з предмету «Захист України» 

Директор  

Прокопова О.С. 

 

2.  Про перевірку навичок читання вголос  

здобувачів освіти 1-4х класів 

Заступник директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С. 

 

3.  Про результати навчальних досягнень 

здобувачів освіти за І семестр 2022/2023 н.р.  

Заступники директора з 

НВР Формальова С.В. 

Рибалкіна Ю.С. 

 

4.  Про стан навчання та рівень навчальних 

досягнень здобувачів освіти з фізичної 

культури  в початковій школі 

Заступник директора з 

НВР Морозова О.В. 

 

5. 0 Про ведення шкільної документації Директор  

Прокопова О.С. 

 

 

№ 

 з/п 

Зміст діяльності 
Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

 Наради при директорові:   

1.  Про підготовку до чергової атестації вчителів 
Заступник директора з 

НВР Формальова С.В. 

 

2.  Про підготовку та проведення новорічних свят 
Заступник директора з 

ВР Морозова О.В.. 

 

3.  

Про результати участі здобувачів освіти у ІІ етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових 

дисциплін та у І етапі конкурсу-захисту МАН. 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

4.  
Про посилення роботи щодо безпеки 

життєдіяльності на уроках фізкультури. 

Директор Прокопова 

О.С. 

 

5.  
Про аналіз харчування здобувачів освіти  

у І семестрі 2022/2023 навчального року. 

Заступник директора з 

НВР Рибалкіна Ю.С. 

 

 

Оперативне коригування:  
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Контрольно-аналітичний функціонал 

Січень  

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Педагогічна рада: «Створення освітнього 

середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації» 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

Накази:   

1. 

Про виконання робочого навчального плану і 

програм з базових дисциплін за І семестр 

2022/2023 навчального року 

Заступник 

директора з НВР 

Формальова С.В. 

 

2. 

Про стан навчання та рівень навчальних 

досягнень здобувачів освіти з інформатики в 

початковій школі 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

3. 
Про виконання плану виховної роботи  

за І семестр 2022/2023 навчального року. 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

Наради при директорові: 

1.  

Про стан роботи з попередження 

правопорушень і злочинності серед здобувачів 

освіти. 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В.. 

 

2.  
Про роботу бібліотеки щодо розвитку 

читацьких інтересів здобувачів освіти 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

3.  

Про стан відвідування та рівень навчальних 

досягнень здобувачів освіти в І семестрі 

2022/2023 навчального року. 

  Заступники 

директора з НВР  

Формальова С.В., 

Рибалкіна Ю.С. 

 

4.  

Про підсумки проходження курсів підвищення 

кваліфікації учителів у вересні-грудні 2022 

року. 

Заступники 

директора з НВР  

Формальова С.В. 

 

Оперативне коригування:  
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Контрольно-аналітичний функціонал 

Лютий  

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Накази:   

1. Про стан навчання та рівень навчальних досягнень 

здобувачів освіти з історії України в старшій 

школі 

Заступник директора 

з НВР Селевко Ю.П.  

 

2. Про стан навчання та рівень навчальних досягнень 

здобувачів освіти з предмету Громадянська освіта  

Заступник директора 

з НВР Селевко Ю.П. 

 

3. Про стан роботи шкільної бібліотеки, формування 

у здобувачів освіти інтересу до читання. 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

Наради при директорові: 

1.  
Про стан військово-патріотичного виховання, 

виконання програми з предмету «Захист України». 

Заступник директора 

з ВР Морозова О.В.. 

Вчитель предмету 

«Захист України»  

 

2.  Про святкування Дня рідної мови 
Заступник директора 

з ВР Морозова О.В. 

 

3.  Про стан підготовки до чергової атестації вчителів 

Заступник директора 

з НВР Формальова 

С.В. 

 

4.  
Про ознайомлення вчителів-предметників 

середньої школи з критеріями оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти 5-го класу 

Заступник директора 

з НВР  

Формальова С.В. 

 

5.  
Про роботу лабораторії дистанційної освіти у 

2022/2023 навчальному році 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

 

Оперативне коригування:  
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Контрольно-аналітичний функціонал 

Березень  

 

№ з/п Зміст діяльності Виконавці 
Відмітка про 

виконання 

1. 
Педагогічна  рада:  «Мінна безпека: нові виміри 

безпечного середовища» 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

Накази: 

1. 
Про стан навчання та рівень навчальних досягнень 

здобувачів освіти з географії в основній школі 

Заступник 

директора з ВР 

Селевко Ю.П. 

 

Наради при директорові: 

1.  
Про вивчення психологічного клімату в 

педагогічному колективі. 

Практичний 

психолог 

Формальов В.В. 

 

2.  

Про результати моніторингу психолого-

педагогічних умов навчання здобувачів освіти  

8-х, 10-х класів. 

Практичний 

психолог 

Формальов В.В. 

 

3.  
Про використання навчально-методичної 

літератури. 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

 

Оперативне коригування:  
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Контрольно-аналітичний функціонал 

Квітень  

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

Накази: 

1.  
Про результати фронтального вивчення навчальної 

діяльності здобувачів освіти 1 класів 

Заступник 

директора з НВР  

Рибалкіна Ю.С.  

 

Наради при директорові: 

1.  
Про стан роботи щодо охорони праці в 

Харківському ліцеї № 149 

Заступник 

директора з НВР 

Селевко Ю.П. 

 

2.  
Про впорядкування шкільної території та 

проведення екологічного місячника 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В.. 

 

3.  Про стан набору здобувачів освіти до 1-х класів 

Заступник 

директора з НВР 

Рибалкіна Ю.С. 

 

4.  Про планування роботи на новий навчальний рік 
Директор 

Прокопова О.С. 

 

5.  
Про виявлення професійно-значущих якостей 

особистості у 7-х класах 

Практичний 

психолог 

Формальов В.В. 

 

 

Оперативне коригування:  
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Контрольно-аналітичний функціонал 

Травень - червень  

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  

1 

Педрада: Про умови та порядок організованого 

закінчення 2022/2023 навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації учнів 

4-х, 9-х, 11-х  класів 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

Накази: 

1.  
Про виконання плану виховної роботи  

за ІІ семестр 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

2.  Про підсумки ДПА здобувачів освіти 9-х класів 

Заступник 

директора з НВР 

Формальова С.В. 

 

3.  Про підсумки ДПА здобувачів освіти 4-х класів 

Заступник 

директора з НВР 

Рибалкіна Ю.С. 

 

4.  
Про результати участі здобувачів освіти в 

інтелектуальних турнірах  

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

5.  
Про стан навчання та рівень навчальних досягнень 

здобувачів освіти з образотворчого мистецтва 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В. 

 

Наради при директорові: 

1.  Про рейтинг кращого здобувача освіти 

Заступник 

директора з ВР 

Морозова О.В.. 

 

2.  Про недопущення незаконного збору коштів 
Директор 

Прокопова О.С. 

 

3.  Про організовану здачу підручників 

Завідувач 

бібліотекою 

Завідувач 

бібліотекою 

Новакова С.В. 

 

4.  
Про підсумки спортивно-оздоровчої роботи  

у 2022/2023 навчальному році 

В.о. заступника 

директора з НВР 

Мішкіна Є.В. 

 

5.  Про підсумки роботи Євроклубу «Веселка» Педагог-організатор   

6.  
Про виконання річного плану роботи ліцею  

у 2022/2023 навчальному році 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

7.  
Про організацію харчування здобувачів освіти  

у ІІ семестрі 2022/2023 навчального року 

Заступник 

директора з НВР 

Рибалкіна Ю.С. 
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РОЗДІЛ 5. Фінансово-господарська діяльність 

 з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Вихід 
Відмітка про 

виконання 

1 Здійснювати контроль за 

готовністю матеріально-

технічної бази до нового 

навчального року 

Серпень, 

2022 

Директор 

Прокопова О.С. 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

Нарада при 

директорі 

 

2 Вжити заходи щодо 

забезпечення вчителів та 

учнів робочими місцями 

(ремонт, закупівля та 

комплектація меблів) 

Серпень, 

вересень 

2022 

Директор 

Прокопова О.С. 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

Нарада при 

директорі 

 

3 Забезпечити ліцей 

необхідними 

медикаментами 

Серпень, 

вересень 

2022 

Директор 

Прокопова О.С. 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

медсестра 

Циганенко Л.О. 

Нарада при 

директорі 

 

4 Затвердити штатний 

розклад на 2022/2023 н.р. 

Вересень, 

2022  

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

Наказ  

5 Скласти тарифікацію на 

2022/2023 н.р. 

Вересень, 

2022  

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

Тарифікація  

6 Провести інвентаризацію Листопад , 

2022 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

Наказ  

7 Скласти та затвердити 

кошторис доходів і видатків 

на 2022/2023 н.р. 

Грудень, 

2022 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

Кошторис  

8 Підготувати фінансовий 

звіт за 2022 рік 

Січень, 

2023 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

Звіт  

9 Провести  корегування 

тарифікації на ІІ семестр 

Січень, 

2023 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

Тарифікація  

10 Здійснювати контроль за 

списанням матеріальних 

цінностей 

Протягом 

року 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

Акти  

11 Постійно здійснювати 

перегляд заробітної плати у 

зв’язку з її підвищенням, 

відповідно до наказів 

Міністерства освіти і науки 

України 

Протягом 

року 

Директор 

Прокопова О.С. 

 

Накази  

12 Своєчасно здавати звітність 

до Податкової інспекції 

Протягом 

року 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

Звіти  

13 Перевіряти правильність 

використання фінансових 

засобів: 

 

 

Директор 

Прокопова О.С. 
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 з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Вихід 
Відмітка про 

виконання 

-розробка кошторису на 

новий навчальний рік; 

-складання річного звіту 

про фінансово-

господарську діяльність; 

-аналіз використання 

бюджету за минулий рік, 

розрахунок на новий; 

-використання коштів на 

подання матеріальної 

допомоги, преміювання; 

використання коштів на 

поточний ремонт ліцею 

 

Червень, 

2023 

 

Січень, 

2023 

 

 

 

Постійно 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

14 Збереження, використання 

й поповнення бібліотечного 

фонду ліцею: 

-комплектування та 

забезпечення учнів 

підручниками й 

навчальними посібниками; 

-вивчення роботи 

бібліотеки; 

-стан збереження 

підручників, забезпеченість 

ліцеїстів підручниками на 

новий навчальний рік; 

-комплектування 

бібліотечного фонду 

необхідною навчально-

методичною, художньою 

літературою 

Протягом 

року 

 

 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 

  

15 Забезпечення заходів щодо 

економії електроенергії, 

тепла, води 

Протягом 

року 

гол. бухгалтер 

Пономарьова О.І. 
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РОЗДІЛ 6. Антикорупційна діяльність  

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Термін 

виконання  

Відмітка про 

виконання 

1. Проведення роз’яснювальної 

роботи серед працівників  

ХЛ № 149 з питань дотримання 

вимог закону України «Про 

запобігання корупції» та інших 

нормативно-правових актів 

антикорупційної спрямованості 

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

в ліцеї  

(далі - 

Уповноважений) 

 

Постійно  

2. Забезпечити висвітлення інформації 

щодо вимог антикорупційного 

законодавства WEB-сайті ХЛ № 149 

з метою додержання принципів 

прозорості та відкритості 

Уповноважений  Протягом 

року 

 

3. Забезпечити якісний добір і 

розстановку кадрів в ХЛ № 149 на 

засадах неупередженого відбору, їх 

об’єктивну атестацію, а також 

вживати заходів щодо запобігання, 

виявлення та усунення конфлікту 

інтересів 

Директор  

Прокопова О.С. 

Постійно  

4. Аналізувати скарги та звернення 

громадян, у яких вбачаються 

порушення з корупційними 

ризиками працівниками  

ХЛ № 149  надходять від громадян 

та юридичних осіб. Отримані 

результати розглядати двічі на рік 

на засіданнях педагогічної ради 

Директор  

Прокопова О.С. 

Постійно  

5. Забезпечувати систематичний 

прийом громадян відповідно до 

циклограми дня 

Прокопова О.С., 

Формальова С.В. 

Селевко Ю.П. 

Рибалкіна Ю.С. 

Камишан О.П. 

Постійно  

6. Дотримуватись Положення про 

порядок звітування керівника 

закладу перед колективом та 

громадськістю, затвердженого 

наказом МОН України від 

23.03.2004 № 178 

Директор 

Прокопова О.С. 

Постійно  

7. Дотримуватися порядку надання 

платних освітніх послуг, порядку 

залучення позабюджетних коштів 

на потреби освіти 

Директор  

Прокопова О.С. 

Постійно  
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№ 

з/п 
Зміст діяльності Виконавці 

Термін 

виконання  

Відмітка про 

виконання 

8. Заслуховувати питання щодо 

запобігання і протидії корупції на 

педагогічній раді та нарадах при 

директорові двічі на рік 

Директор  

Прокопова О.С. 

Постійно  

9. Надавати суб’єктам звернення до 

ХЛ № 149 своєчасну, достовірну, в 

повному обсязі інформацію, яка 

підлягає наданню відповідно до 

Законів України «Про доступ до 

публічної інформації» та «Про 

засади запобігання і протидії 

корупції» 

Директор 

Прокопова О.С. 

Постійно  

10. З метою виявлення причин та умов, 

що сприяли вчиненню 

корупційного правопорушення  або 

невиконання вимог закону України 

«Про засади запобігання і протидії 

корупції», організувати, за 

наявності підстав, проведення 

службових розслідувань, у порядку 

визначеному діючим 

законодавством 

Директор 

Прокопова О.С. 

Постійно  

11. Підготувати звіт про виконання 

Плану заходів щодо запобігання і 

протидії корупції у 2023 році в ХЛ 

№ 149  

Директор  

Прокопова О.С. 

До 29.12.2023  

12. Забезпечити підготовку проєкту 

Плану заходів щодо запобігання і 

протидії корупції на 2024 рік 

Директор 

Прокопова О.С. 

До 29.12.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


