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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

    Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено 

сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної 

освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі. 

    Нові Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  Концепція 

нової української школи орієнтує педагогів на персональну відповідальність за якість 

надання освітніх послуг та перехід від декларування переваг особистісної моделі до її 

практичного впровадження. Визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які 

відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (знає, розуміє, застосовує, 

аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки 

здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, 

до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися 

державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі 

природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; 

загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча. Державний стандарт 

ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного 

підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, 

застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до 

соціокультурного та природного середовища. 

    Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення 

ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також 

потреб особистості здобувача освіти. 

 Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання 

інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу. 

       Підготовка Стратегії розвитку Вербівського ліцею Балаклійської міської ради 

Харківської області на період з 01.09. 2021 – 31.12. 2025 років зумовлена якісним 

оновленням змісту освіти згідно нового Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», Концепції нової української школи, який полягає в необхідності 

привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, 

запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. 

    Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних освітніх 

компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури кожного члена 

суспільства, якісну підготовку підростаючого покоління до життя в основі якого 

закладена повна академічна свобода. 

     Стратегія розвитку ліцею - документ, який визначає розвиток закладу загальної 

середньої освіти в перспективі на 4 роки, базується на результатах зовнішнього та 

внутрішнього оцінювання стану ліцею, містить бачення його майбутнього як консенсус 

усіх учасників освітнього процесу.  

    Документ визначає цілі та завдання, конкретизовані термінами (що повинно бути 

зроблено, коли, ким, яким чином), основні шляхи, скеровує педагогів до реалізації 

ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, 

створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, 

особистості, готової до життя з самореалізацією компетенцій, наданих під час здобуття 

освіти. 

     Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, 

варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, 

які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й 

виховання,внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та 

якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень,є комплексом 

методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх 

реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу. 
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     Проекти, з яких складається Стратегія розвитку закладу, допоможуть вирішити такі 

завдання: 
 організація освітньої роботи в закладі відповідно вимогам нового Законів України  

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції нової української школи;  

 поліпшення загальної дієвісті школи та забезпечення міцної основи для ініціатив щодо 

її ефективного та сталого розвитку; 

 створення умов для проведення освітнього процесу, які забезпечують збереження 

фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти попередження булінгу; 

  організація моніторингів якості знань та надання освітніх послуг; 

  професійний розвиток педагогічних кадрів; 

  забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази; 

  забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу. 

    Основними результатами Стратегії розвитку ліцею мають буди удосконалення й 

модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни щодо 

підвищення якості надання освітніх послуг,  можливість виробити пріоритетні напрями 

діяльності школи на найближчі роки. 

    Стратегія розвитку закладу повністю підпорядкована освітній меті - виявленню і 

розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвиненої, 

творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості - громадянина України. 

    В основу Стратегії розвитку закладу покладено системний підхід, спрямований на 

застосування сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного 

підходу в контексті положень «Нової української школи», щоб здобувачі освіти були 

максимально здоровими – фізично і психологічно, підготовленим до життя. 
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СТРАТЕГІЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 

    Освіта сьогодні – це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це 

означає, що надання освітніх послуг здійснюється не тільки в інтересах держави, а й в 

інтересах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно 

компетентнісно орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови 

розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти 

розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом 

моніторингу надання якісних освітніх послуг. 

    Тому педагогічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, 

переорієнтацією його організації на результат – модель компетентного випускника, який 

сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку життєвої 

компетентності. 

    Принципи розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти Вербівського 

ліцею  Балаклійської міської ради Харківської області: 

 

 Дитиноцентризм.    

Головним суб’єктом, на якого спрямована освітня діяльність школи, є ДИТИНА. 

 Автономія закладу освіти 

Самостійність у виборі форм і методів навчання, визначення стратегії і напрямів розвитку 

закладу освіти, які відповідають нормативно- правовим документам, Державним 

стандартам загальної середньої освіти. 

 Цілісність системи управління якістю  

Усі компоненти діяльності закладу освіти взаємопов’язані, це створює взаємозалежність 

між ними. Наприклад, якість освіти залежить від оптимального добору педагогічних кадрів, 

мотивуючого освітнього середовища, використання освітніх технологій, спрямованих на 

оволодіння ключовими компетентностями, сприятливої для творчої роботи психологічної 

атмосфери. Зниження якості хоча б одного названого компоненту знизить у цілому якість 

освіти. 

 Постійне вдосконалення 

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти – 

це постійний процес, за допомогою якого відбувається вдоско - налення освітньої 

діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам у освітній 

сфері, створюються нові можливості тощо. 

 Вплив зовнішніх чинників 

Система освітньої діяльності у закладі освіти не є замкнутою, на неї безпосередньо 

впливають зовнішні чинники – засновник, місцева громада, освітня політика держави. 

 Гнучкість і адаптивність 

Система освітньої діяльності змінюється під впливом сучасних тенденцій розвитку 

суспільства. 

     Система внутрішнього шкільного моніторингу ґрунтуються на запропонованих для 

інституційного аудиту вимогах та критеріях для оцінювання якості освітньої діяльності, 

управлінських процесів у закладі та охоплюють освітнє середовище, управлінські процеси, 

якість педагогічної діяльності, систему оцінювання навчальних досягнень учнів. 

    Провідна ідея закладу – створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом 

тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти - батьки здобувачів освіти – педагоги», на 

основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості. 
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    Стратегія забезпечення  якості освіти  базується на наступних принципах: 
 

 принцип цілісності, який полягає в єдності усіх видів освітніх впливів на учня, їх 

підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка  передбачає  всебічний  розвиток, 

виховання і соціалізація 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; 

 принцип відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти; 

 принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього 

5декватн відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та 

інформації про результативність освітньої діяльності; 

 принцип відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості 

процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності. 
 

Забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів: 
 

 система внутрішніх і зовнішніх моніторингів якості освітньої діяльності та якості 

освіти; 

 адекватне оцінювання  якості освітньої діяльності та якості освіти; 

 система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; 

 посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та 

підтримки здобувачів освіти; 

 розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім 

процесом; 

 забезпечення публічності інформації про діяльність закладу; 

 створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в діяльності 

педагогічних працівників та добувачів освіти; 

 запобігання та протидія булінгу (цькуванню). 

Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти включає: 

 самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти;  

 моніторинг якості освіти.  

     Вимоги,  критерії та індикатори для  оцінювання якості освітньої діяльностіі 
 

     Кожен напрям містить відповідні компоненти (вимоги), які визначають якісне 

функціонування напряму та системи в цілому. Мірилом для оцінювання виконання 

вимоги є критерій. 

     Для точного і надійного вимірювання системи неможливо обійтись без показників 

вимірювання, тобто індикаторів. 

     Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації 
 

     Для вивчення якості освітньої діяльності у Вербівському ліцеї використову ються такі 

методи збору інформації та інструменти. 
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   Опитування: 
 

  анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків); 

 інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками учнівського 

самоврядування); 

 фокус – групи (з батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, 

педагогами); 

Вивчення документації: 
 

 освітні програми закладу освіти; 

 річний план роботи;  

 протоколи засідань педагогічної ради; 

 класні журнали; 

 звіт керівника закладу освіти тощо; 

Моніторинг: 
 

 навчальних досягнень здобувачів освіти; 

 педагогічної діяльності; 

 вивчення освітнього  середовища (санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення 

навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових майданчиків, робота їдальні, вплив 

середовища на навчальну діяльність) 

 управлінських процесів, тощо. 

Спостереження: 

 за освітнім середовищем; 

 за проведенням навчального заняття; 

 за проведенням виховного заходу; 

 за взаємовідносинами в учнівському колективі. 

Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність: 
 

 система оцінювання навчальних досягнень учнів; підсумкове оцінювання учнів; 

 фінансування закладу освіти; 

 кількісно-якісний кваліфікаційний склад педагогічних працівників тощо. 

      
    Для вивчення системи чітко визначаються джерела отримання інформації для 
кожного критерію:  

 ділова документація закладу освіти (статистичні звіти, протоколи, фінансові документи 

тощо),  

 результати опитувань,  

 висновки за результатами відвідувань навчальних занять тощо.  

     У залежності від обраного джерела визначається метод дослідження та застосовується 

відповідний інструментарій. 
 

Умови реалізації Стратегії 

 

Умовами реалізації пріоритетних напрямів Стратегії є запровадження нових 

педагогічних та управлінських технологій:  
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 перехід на концептуальну форму розвитку освіти в закладі;  

 впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті;  

 оновлення функцій управління відповідно до нових видів управлінської діяльності; 

  організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби; 

  реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі закладу освіти перед 

громадськістю. 

 

Очікувані результати реалізації заходів Стратегії 

  Підвищення якості надання освітніх послуг; 

 формування культури спілкування та інформаційної культури учасників освітнього 

процесу;  

  впорядкування інформаційного обміну баз даних;  

  мотиваційний аспект набуття знань учнями;  

  розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;  

  формування в учнів навичок ефективного спілкування; 

  формування в учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;   

  створення безпечного толерантного  середовища; 

  формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки 

розвитку закладу освіти.  

  надання доступу педагогічним працівникам та учням до сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій;  

  підняття освітнього процесу на новий якісний рівень;  

  залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з метою розвитку закладу 

освіти; 

 поліпшиться оснащення матеріально – технічної бази. 
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НАПРЯМ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

          Стратегія  розвитку  Вербівського ліцею Балаклійської міської ради Харківської 

області   передбачає удосконаленя освітнього  середовища. Воно має бути безпечним для 

навчання та праці, вільним від будь-яких форм насилля та дискримінації, сучасним, 

забезпеченим відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми, 

доступним для всіх дітей незалежно від національності, стану здоров’я, забезпеченості. 

Щоб створити 8декватнее потребам учнів освітнє середовище, необхідно поповнювати, 

оновлювати, осучаснювати матеріально - технічну, інформаційно-технологічну та 

навчальну базу.  
 

 Задачі: 
 

 Створення безпечного та комфортного освітнього середовища; 

 Поліпшення умов та безпеки перебування дітей та дорослих в закладі та на території; 

 Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

 Максимально можливе зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій в закладі. 
 

Створення освітнього середовища безпечного для навчання та праці, сучасного, 

забезпечене відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми 
 

 Мета: 
 

 Безпечні і сприятливі умови для надання повноцінної освіти здобувачів освіти; 

 Вплив на мотивацію навчання через сучасний дизайн освітнього середовища; 

 Сучасне облаштування території ліцею; 

 Створення надійної, розвиненої матеріально-технічної бази, що відповідає всім вимогам 

безпеки і комфортності; 

 Створення  умов, що відповідають НАССР для харчування учнів та працівників. 

 

 Шляхи реалізації: 

№ Заходи Терміни Відповідальні 

1. Безпечне та комфортнее  освітнє середовище  

1 Озеленення  шкільного подвір’я: 

висаджування багаторічних рослин на клумбах 

жовтень 

2021,2022 

Завідувач 
господарством 

2 Обстеження стану приміщень, покрівель і 

комунікацій навчального закладу 

2021-2025 Директор,  
завідувач 

господарством 

3 Аналіз режиму та якості прибирання 

приміщень, місць спільного користування, 

дотримання режиму провітрювання 

1 раз на місяць 

щорічно 

Завідувач 

господарством 

4 Огляд туалетних кімнат на предмет 

відповідності санітарним вимогам та 

облаштуванню всім необхідним 

1 раз на місяць 

щорічно 

Завідувач 

господарством 

5 Аналіз дотримання санітарно – гігієнічних 

вимог щодо температурного режиму, 

овітлення 

щоденно в 

опалювальний 

період 

Директор,  
завідувач 

господарством 

6 Вивчення стану  забезпечення питного режиму щорічно Директор  

7 Вивчення якості  створення сучасного 

освітнього середовища в навчальних 

серпень щорічно Директор  
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приміщеннях 

8 Вивчення належного рівня пожежної безпеки, 

забезпечення закладу первинними засобами 

пожежогасіння  

щорічно Завідувач 

господарством 

9 Порушити клопотання щодо обладнання 

приміщень засобами автоматичної пожежної 

сигналізації, ремонту пожежних гідрантів 

2021-2022 Директор  

10 Облаштування навчальних кабінетів, 

спортивної зали, майданчиків відповідно до 

правил вимог охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

щорічно Директор 

11 Поділ навчальних кабінетів початкової школи 

на осередки для різних видів роботи та 

відпочику 

щорічно Вчителі 

початкових 

класів 

12 Озеленення коридорів, класних кімнат 2021-2023 Завідувач 

господарством, 

завідувачі 

кабінетами 

13 Бесіди з учнями щодо питань гігієни постійно Класні 
керівники, 
вчителі 
біології, основ 
здоров’я  

14 Залучення дітей до вирішення питань 

влаштування освітнього простору, 

спрямування (видів) спортивних секції, 

видів фізичної активності 

 

Щорічно 

жовтень, 

травень 

 

Заступники  
 
директора з  
 
НВР, класні  
 
керівники 

15 Оргнізація спортивних секцій для дітей 

різного віку 

2021 - 2025 Адміністрація 
ліцею 

 

2.Модернізація технологічного обладнання  їдальні 
 

1 Впровадження у закладі постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах  системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках (НАССР) 

Постійно  Директор, 
завідувач 
господарством, 
сестра медична 

2 Здійснювати  моніторинг стану технологічного  

обладнання харчоблоку 

щорічно Директор, 
завідувач 
господарством 

3 Дотримання санітарних норм і правил, у тому 

числі умов товарного сусідства, 

температурний режиму харчоблоці 

Постійно Директор, 
завідувач 
господарством 
кухар 
 

4 Моніторинг   виконання  в закладі   норм 

харчування, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004          

№ 1591 

Постійно Директор, 
заступник 
директора з 
НВР, сестра 
медична 
 

5
1*

 Порушити клопотання щодо модернізації 

технологічного обладнання  харчоблоку 
(духова шафа, бойлер), яке вичерпало ресурс 

експлуатації 

2021-2022 Директор 
ліцею  
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6 Порушити клопотання перед засновником 

щодо необхідності модернізації обідньої зали  

2023 - 2025  
Директор 
ліцею  

7 Проводити заходи для формування у дітей і 

батьків культури та навичок здорового й 

безпечного харчування 

щорічно Заступник 
директора з 
НВР, класні 
керівники 

                                   
3.Ремонт навчального закладу

 

 

11*  
Проведення капітальних ремонтів будівель і  
 

споруд навчального закладу:  
 

ремонт системи комунікацій (каналізації),  
 

згідно з робочими  проектами; 

 

2024 - 2025 

Директор 

ліцею 

21*  
Капітальний ремонт  покрівлі ліцею 

2022 -2023 

 

2022-2023 

Директор 

ліцею 
31*  

Проведення робіт щодо оброблення даху 
протипожежним розчином 
 

41*  
Заміна зовнішнього паркану  

 2024-2025 Директор 

ліцею 

5
1* Виготовлення проектно – кошторисної 

документації щодо капітального ремонту 
харчоблоку 

2023 - 2024 Директор 

ліцею 

 
Примітка:  

1 *
- За наявності фінансування 

 

  

 

4.Придбання спортивного інвентарю й обладнання 
 

1  
Придбання  інвентарю для спортивних ігор,  
 

уроків фізичної культури  

2024 Директор 
ліцею 

2  
Придбання  2- х тенісних столів  

2023 Директор 
ліцею 

                                    
5. Оновлення шкільних кабінетів 

 

1  

Придбання меблів та наочно - дидактичних  
 
матеріалів з безпечних та якісних матеріалів   
 

для класів НУШ 

2021-2022 Директор 
ліцею 

21  

Придбання пуфів для місць відпочинку  
2022-2023 Директор 

ліцею 

31 Оснащення  навчальних кабінетів  
 

природничо – математичного циклу (географії,  
 

біології, математики) сучасним навчальним  
 

обладнанням 

2022-2024 Директор 
ліцею 

41  

Придбання парт та стільців  для кабінетів  
 

іноземної мови, української мови та  
 

літератури 

2022-2024 Директор 
ліцею 

51  

Придбання крісел  для актової зали 
2025 Директор 

ліцею 
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6 Заміна світильників на енергозберігаючі в 

навчальних кабінетах (2-й поверх) 

2021-2023  
Директор, 
завідувач 
господарством 

  
Примітка:  

1 *
- За наявності фінансування 

 

  

 

6.Оновлення бібліотеки 
 

1 Вивчення запитів учасників освітнього 

процесу (аналіз читацьких формулярів, 

опитування, бесіди) 

2021р.  
Завідувач  
 

бібліотеки 

21 Влаштувати осередки для читання, виконання 

проектів, спілкування (пуфи, килимки, зручні 

м’які  крісла) 

2023 Директор 
ліцею 

3 Оновлення шкільного бібліотечного фонду Щорічно  Директор 
ліцею 

4 Заміна світильників на енергозберігаючі 2024 Директор 
ліцею 

5 Інформаційний супровід освітнього процесу Щорічно  Завідувач  
 

бібліотеки 

6 Використання  простору бібліотеки для 

проектної роботи, проведення інтегрованих 

уроків, інформаційно-просвітницьких заходів, 

неформального спілкування 

Щорічно  Завідувач  
 

бібліотеки,  
 
заступник  
 

директора з  
 

НВР 
 

 Очікувані результати: 
 

  Дотримання  в закладі санітарно – гігієнічний вимог щодо утримання приміщень та 

території закладу; 

 Забезпечення  обладнання навчальних кабінетів для  реалізації освітньої програми 

закладу; 

 Мотивація до навчання шляхом комфортного перебування у закладі здобувачів освіти;  

 Дотримання режиму зберігання продуктів та готових страв в їдальні; 

 Належний матеріально – технічний стан харчоблоку та їдальні; 

 Сформоване розуміння у школярів поняття про здорове харчування та збільшення 

кількості учнів 5-11 класів, які харчуються у  їдальні ліцею; 

 Оновлення матеріально – технічної бази бібліотеки; 

 Розвинута  спортивна та ігрова база для фізичного виховання дітей; 

 

Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій 

 Мета : 
 

  Створення умов для відповідного навчання та забезпечення належного рівня пожежної 

безпеки та вимог щодо охорони праці; 
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  Обізнаність учнів та працівників з правилами пожежної безпеки; правилами поведінки 

в умовах надзвичайних ситуацій; 

  Дотримання здобувачами освіти  та працівниками закладу вимог охорони праці та 

безпеки життєдіяльності; 
 

 Шляхи реалізації: 
 

№з/п Заходи Терміни Відповідальні 

1 Оформлення  актів - дозволів на 

заняття в кабінетах підвищеної 

небезпеки, актів - випробувань 

спортивного обладнання 

Щорічно до 25.08 Директор, 

відповідальні за 

охорону праці 

2 Чіткий розподіл повноважень з 

охорони праці серед керівництв 

азакладу 

Щорічно Директор ліцею 

3 Огляд приміщень та прилеглої  

території щодо дотримання 

протипожежного режиму 

Щоквартально Директор, 

завідувач 

господарством 

4 Проводити навчання з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з працівниками 

Щорічно Директор, 

відповідальні за 

охорону праці 

5 Проводити інструктажі з охорони 

праці на робочому місці з: 

- технічним персоналом;  

- педагогічними працівниками; 

- учителями предметів підвищеної 

небезпеки; 

- працівниками харчоблоку; 

 

2 раз на рік 

1 раз на квартал 

Директор, 

відповідальні за 

охорону праці 

6 Проводити  заняття з правилами  

користуванням первинними  

засобами   пожежогасіння 

Жовтень, січень 

щорічно 
Директор, 

завідувач 

господарством 

7 Проводити цільові та позапланові 

інструктажі зі здобувачами освіти  

Щорічно протягом 

року 
Заступники 

директора з НВР, 

класні керівники 

8 Провести бесіди про попередження 

дитячого травматизму під час 

перерв серед учнів 1—11-х класів 

Щорічно протягом 

року 
Заступники 

директора з НВР, 

класні керівники 

9 Проводити інструктажі з 

працівниками з протипожежної 

безпеки 

Щорічно Завідувач 

господарством 

10 Проводити практичні заняття з 

евакуації на випадок пожежі 

Листопад, січень, 

березень щорічно 
Директор, 

завідувач 

господарством 

11 Своєчасно проводити розслідування 

кожного нещасного випадку (в 

побуті та під час освітнього 

процесу) з працівниками закладу 

відповідно до чинних Положень 

Після кожного 

випадку 

Директор, 

відповідальний за 

охорону праці 

12 Здійснювати аналіз стану Щоквартально Директор, заступник 
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травматизму серед учасників 

освітнього  процесу 

директора з НВР 

13 Обновлення куточків по класах 

«Основи безпеки життєдіяльності» 

Щорічно Класні керівники 

14 Контроль за дотриманням правил 

поведінки учнями на уроках та 

перервах 

Щоденно Заступники 

директора з НВР, 

класні керівники, 

чергові вчителі 

15 Ведення необхідної документації з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Щорічно протягом 

року 
Директор ліцею 

16 Переглянути, ввести в дію 

інструкції з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, робочі 

інструкції для працівників закладу 

2021, 2024 

 

Заступники 

директора з НВР 

17 Проводити тиждень охорони праці, 

тиждень безпеки життєдіяльності 

Щорічно Директор, 

заступники 

директора з НВР, 

завідувач 

господарством 

18 Опрацювання  з керівним складом 

ЦО нормативних документів, 

Закону «Про Цивільну оборону 

України». 

Протягом лютого-

квітня щорічно  
Директор, 

заступник 

директора з НВР, 

сестара медична 

19 День Цивільної оборони 

(Проведення  практичних  занять з 

відпрацюванням плану евакуації); 

огляд невоєнізованих формувань, 

перевірити їх роботу при виконанні 

практичних нормативів. 

Щорічно Директор, 

заступники 

директора з НВР, 

завідувач 

господарством 

20 Контроль за безпечним 

використанням навчального 

обладнання 

Щоквартально Директор, заступник 

директора з НВР 

 

 Очікувані результати: 
 

    Приведення  навчального  закладу  у відповідність до вимог протипожежної безпеки та 

санітарно-епідеміологічної безпеки; 

 Обізнані працівники закладу з правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій; 

 Обізнані учні з правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій;  

 Компетентний  педагог щодо послідовності  дій при виникненні пожежі чи інших 

надзвичайних ситуацій, правил охорони праці табезпеки  життєдіяльності; 

 Знання  учнями  шляхів евакуації та знаходження  пожежних виходів, засобів 

пожежогасіння;  

 Ведеться в закладі необхідної документації з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. 

 

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації 
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 Мета : 
 Координація зусиль педагогічної, батьківської громадськості для попередження 

булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти; 

 Організація  профілактичної  роботи  на основі глибокого вивчення причин і умов, які 

сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень; 

 Поліпшення роботи психологічної служби щодо  соціально-психолого-педагогічної 

допомоги  здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх; 

 Забезпечення  організації змістовного дозвілля й відпочинку учасників освітнього 

процесу. 
 

 Шляхи реалізації: 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Діагностичний етап 

1 

Діагностування рівня напруги, 

тривожності в учнівських 

колективах: 

–   спостереження за міжособис-

тісною поведінкою здобувачів 

освіти; 

–   опитування (анкетування) 

учасників освітнього процесу; 

–   психологічні діагностики 

мікроклімату, згуртованості 

класних колективів та 

емоційних станів учнів; 

–   соціальне дослідження 

наявності референтних груп та 

відторгнених в колективах; 

–  визначення рівня тривоги та 

депресії учнів. 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

2021-2025 

протягом 

навчального 

року 

Класні 

керівники,  

практичний 

психолог, 

педагог-

організатор  

. 

Інформаційно-профілактичні заходи 

1 

Засідання методичного 

об’єднання класних керівників 

на тему «Протидія булінгу в 

учнівському колективі » 

Класні 

керівники 
вересень 2021 

Заступник 

директора з ВР 

2 
Контроль стану попередження 

випадків  булінгу 

Нарада при 

директорі 
2020-2025 Директор ліцею 

3 

Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечний заклад 

освіти. Маски булінгу» 

Педагогічний 

колектив 
2022 

Практичний 

психолог 

4 

Вивчення законодавчих 

документів, практик протидії 

цькуванню 

Педагогічний 

колектив 
2021 

Заступник 

директора з ВР 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

1 
Проведення ранкових 

зустрічей  з метою формування 
1-4 2021-2025 Класні керівники 



15 
 

навичок дружніх стосунків 

2 

Створення морально безпечного 

освітнього простору, 

формування позитивного 

мікроклімату та толерантної 

міжособистісної взаємодії в ході 

годин спілкування, тренінгових 

занять 

1-11 2021-2025 Класні керівники  

3 

Робота відеозалу. Перегляд 

кінострічок відповідної 

спрямованості 

5 – 11 2020-2025 

Практичний 

психолог,учитель 

інформатики 

4 

Засідання дискусійного клубу 

старшокласників «Як довіряти й 

бути вдячним» 

9-11 2021 

Педагог-

організатор, 

практичний 

психолог 

5 

Відпрацювання теми особистої 

гідності в ході вивчення 

літературних творів, на уроках 

історії 

1-11 2021-2025 

Класні 

керівники; 

учителі 

літератури, 

історії 

6 

Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права 

«Стоп булінгу» 

 

 

 

 

 

1-11 
щорічно 

грудень 

Класні 

керівники; 

учитель 

правознавства, 

практичний 

психолог  

7 

Проведення заходів в рамках 

тематичного тижня «Тиждень 

дитячих мрій та добрих справ» 

1-11 2023 

Класні керівники 

та класоводи, 

учителі -

предметники 

8 

Проведення заходів в рамках 

тематичного тижня «Сильні 

духом» 

1-11 2025 
Заступник 

директора з ВР 

9 
Проект «Зупиніться! Моя історія 

про булінг і кібербулінг» 
5-8 2022-2024 

Педагог-

організатор 

10 
Листівки, колажі, бюлетені 

антибулінгового спрямування 
5 – 11 2021,2024 

Педагог-

організатор 

Психологічний супровід 

1 

Спостереження під час 

освітнього процесу, 

позаурочний час 

1-11 2021-2025 
Практичний  

психолог 

2 
Консультаційна робота з 

учасниками освітнього процесу 
1-11 2021-2025 

Практичний  

психолог 



16 
 

3 

Профілактично-просвітницька, 

корекційно-розвивальна робота 

з учасниками освітнього 

процесу 

1-11 2021-2025 
Практичний  

психолог 

Робота з батьками 

1 

Тематичні батьківські збори 

«Протидія цькуванню в 

учнівському колективі» 

1-11 2021 
Класні керівники 

та класоводи 

2 

Поради батькам щодо 

зменшення ризиків булінгу та 

кібербулінгу для своєї дитини 

1-11 2021-2025 
Практичний  

психолог 

3 
Тренінг «Як навчити дітей 

безпеці в Інтернеті» 
За запитом 2021, 2023 

Практичний  

психолог, 

Вчитель 

інформатики 

4 
Інформаційна робота через 

інтернет-сторінки  
2021-2025 

Заступник 

директора з ВР 

 

 Очікувані результати: 

 

 Сформована у закладі антибулінгова політиката та обізнаність  про неї учасників 

освітнього процессу; 

 Виконання плану запобігання булінгу (цькуванню);  

 Обізнаність  адміністрації, педагогів про  дії у випадку виявлення булінгу 

(цькування); 

 Залучення  представників  територіального органу (підрозділу) Національної поліції 

до інформаційно-просвітницької роботи з учасниками освітнього процессу; 

 Співпраця з  батьками  щодо недопущення пропусків занять без поважних причин, 

профілактики насильства у дитячому колективі, кібербулінгу . 
 

Дотримання етичних норм, поваги та гідності, прав і свобод людини 

 

 Мета: 

 Вироблення правил поведінки  та взаємодії у закладі освіти; 

 Ознайомлення з правилами поведінки учасників освітнього процесу; 

  Дотримання учасниками освітнього процесу  етичних норм, поваги о гідності, 

прав і свобод людини; 

 Шляхи реалізації: 

 

№з/п Заходи Терміни Відповідальні 

1 Розробка правил поведінки  та 

взаємодії у класі 

Щорічно  Голова МО 

класних керівників, 

класні керівники 

2 Розробка правил поведінки  та 

взаємодії у закладі освіти  

Вересень 2021 Заступники 

директора з НВР 
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3 Ознайомлення з правилами 

поведінки учасників освітнього 

процесу 

2021 Директор  

4 Розробка Кодексу доброчесності 

ліцеїста 

Березень - квітень 

2022 

Заступники 

директора з НВР, 

класні керівники 

5 Моніторинг дотримання правил 

безпеки у закладі – спостереження 

за поведінкою учнів під час 

навчальних занять, перерв 

Щорічно грудень, 

травень 

Педагог – організа 

тор, практичний 

психолог 

6 Моніторинг динаміки порушень 

правил поведінки 

Щорічно 

жовтень,грудень, 

лютий 

Педагог – організа 

тор, практичний 

психолог 

 

 Очікувані результати:  

 Учасники освітнього процесу отримуються   етичних норм, поваги,  гідності, прав і 

свобод людини; 

 Дотримання учасниками освітнього процесу правил поведінки  та взаємодії у 

закладі освіти. 

 

Створення освітнього середовища безпечного при використання мережі 

Інтернет 

 Мета: 
 

 Дослідження  позитивних та  негативних  наслідків  Інтернету для учасників освітнього 

процесу; 

 Сприяння  обізнаності учнів про небезпеки, які існують в Інтернеті та про шляхи їх 

подолання;  

 Мотивація  здобувачів освіти до  поширення  безпечної інформації у своєму 

середовищі; 

 Захист власної онлайн репутації учасників освітнього процесу;  

 Навчити учасників освітнього процесу остерігатися грошових шахраїв, що незаконно 

використовують ім’я Google…; 

 Унеможливлення Інтернет-мобінгу (психологічні утиски, переважно групові) 

 

 Шляхи реалізації: 

 

№з/п Заходи Терміни 

 

Відповідальні 

1 Користування Інтернет ресурсами 

під час навчальних занять під 

наглядом педагогів 

Протягом 

навчального року 

Вчитель 

інформатики, 

вчителі -

предметники 

2 Моніторинг шкільних ресурсів на 

предмет розміщення на них 

несанкціонованої інформації  

Протягом 

навчального року 

Вчитель 

інформатики 

3 Збереження персональних даних 

учасників освітнього процесу 

 

Протягом 

навчального року 

Адміністрація 

ліцею, педагогічні 

працівники 
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4 Бесіди: «Обережно: нові види 

шахрайства в період карантину» 

2021- 2022  Вчитель 

інформатики, класні 

керівники 

5 Перегляд та обговорення 

відеороликів «Безпека дітей в 

Інтернеті» 2- 4 класи 

Лютий 2022-2025 Вчитель 

інформатики, класні 

керівники 

4 Тиждень Безпечного Інтернету: 

- ознайомлення з правилами 

Інтернет-безпеки  

- випуск  інформаційних 

стіннівок, буклетів, коллажу 

«Мережева етика» 

- інформаційний  куточок 

«Ми – за безпечний 

Інтернет». 

- години 

спілкування  «Інтернет очима 

підлітків» 

- урок-практикум  ―Зворотній 

бік Інтернету‖, 

- круглий стіл «Інтернет 

майбутнього»      

- відеолекторій «Ігроманія»  

- години 

спілкування   «Безпека в 

Інтернеті»  

Лютий 2022-2025 Вчитель 

інформатики, 

педагог – 

організатор, класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

  Тренінг «Інтернет-ставки: від 

азарту до хвороби» 10- 11 класи 

Лютий 2023, 2025  

 
 

 Очікувані результати: 
 

 Користування  безпечними захищеними сайтами; 

 Забезпеченя  наявними фільтрами, антивірусними програмами та іншими заходами 

щодо безпечного  доступу  до мережі Інтернет; 

 Захищені бази персональних даних учасників освітнього процессу;  

 Вміння учасників освітнього процесу  захищатися в онлайновому  середовищі, не 

надавати інформації особистого (конфіденційного) характеру; 

 

Підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу 
 

 Мета: 
 

 Наступність ланок освіти; 

 Залучення всіх учасників освітнього процесу до адаптаційних заходів 
 

 Шляхи реалізації: 

№ п/п Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

(щорічно) 

Відповідальний 

Наступність ДНЗ -  ліцей 

1 Обговорення спільних дій з Заступник Вересень Адміністрації 
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наступності діяльності ДНЗ і ЗОШ директора з 

НВР; методист 

ЗНЗ 

ДНЗ і ліцею 

2 Розгляд питання наступності на 

засіданні педагогічної ради  

Педагогічні 

працівники 

Вересень  Заступник 

директора з 

НВР 

3 Семінарське заняття «Особливості 

розвитку дітей старшого 

дошкільного віку» (Ознайомлення 

учителів початкових класів з 

програмою розвитку дітей старшого 

дошкільного віку у ДНЗ) 

Учителі 

початкових 

класів Вересень  

Методист ДНЗ, 

заступник; 

директора з 

НВР 

4 

Взаємовідвідування уроків у 1-х 

класах вихователями, у старших 

групах ДНЗ – учителями 4-х класів 

Учителі 

початкових 

класів; 

вихователі 

старшої групи 

Листопад ; 

лютий; 

березень  

Вихователі 

ст.груп ДНЗ; 

учителі 4-х 

класів 

5 Розробка методичних рекомендацій 

за наслідками взаємовідвідувань 

занять і уроків «наступність ігрових 

форм навчальної діяльності 

дошкільників і учнів початкової 

школи» 

 

Березень  

Методист ДНЗ 

Заступник 

директора  з 

НВР 

6 Участь вчителів 4-х класів у 

батьківських зборах старших груп 

ДНЗ ( загальне уявлення про 

систему роботи з дітьми, визначити 

порядок набору дітей до 1-го класу) 

Батьки 

майбутніх 

першокласників 

Квітень  Учителі 4-х 

класів 

7 Участь психолога у батьківських 

зборах старших груп ДНЗ «Поради 

практичного психолога щодо 

підготовки дітей до навчання в 

школі». 

Батьки 

майбутніх 

першокласників Травень  
Практичний 

психолог 

Адаптація до навчання учнів 1,5 класів 

8 Діагностика стану перебігу 

адаптації першокласників до нових 

умов життєдіяльності 

першокласники 
Вересень - 

жовтень 

Практичний 

психолог 

9 Корекційні заняття щодо зниження 

ризиків дезадаптації учнів 1-го 

класу 

першокласники 
Вересень - 

листопад 

Практичний 

психолог 

10 Виявлення ―групи ризику‖ – учнів 

четвертого класу, що мають ризик 

шкільної дезадаптації під час 

переходу у п‖ятий клас. 

Учні 4 класу Квітень  Практичний 

психолог, 

класний 

керівник 

11 Консультування батьків учнів 

―групи ризику‖ 

Батьки учнів 4-

го класу 

травень Практичний 

психолог 

12 Індивідуальна корекційно-

відновлювальна, консультаційна 

робота з учнями 5-го класу 

 

Учні 5 класу  

Вересень – 

листопад  

Практичний 

психолог 
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13 Діагностика стану перебігу 

адаптації п’ятикласників до 

навчання в школі ІІ ступеня 

Учні 5 класу Жовтень - 

листопад 

Практичний 

психолог 

14 Індивідуальна консультаційна 

робота з батьками п’ятикласників та 

вчителями, що працюють у 5-му 

класі. 

Батьки учнів 5-

го класу 

Протягом І 

семестру 

Практичний 

психолог, 

класний 

керівник 

15 Залучення майбутніх  класних  

керівників   5-го класу до шкільного 

життя учнів 4-го класу 

 Березень - 

травень 

Класні 

керівники 4-х 

класів 

16 Взаємовідвідування уроків 

педагогами 4-х і 5-х класів 

Педагогічні 

працівники, що 

викладатимуть 

в 5 класі 

Квітень - 

травень 

Заступник 

директора з 

НВР 

17 Збереження  наступності  методів 

навчання і виховання, 

застосовуваних учителями 

початкових класів. 

 Протягом І 

семестру 

Вчителі - 

предметники 

18 Психолого - педагогічний 

консиліум : «Адаптації учнів 5-х 

класів до навчання у школі ІІ 

ступеня» 

Педагогічні 

працівники, що 

викладають  в 5 

класі 

Жовтень  Заступник 

директора з 

НВР; 

практичний 

психолог 

19 Завчасне складання навчальних 

планів, визначення їх варіативної 

складової, завантаження учнів у 

гуртках та  їхня участь у різних 

позаурочних заходах. 

 травень Директор  

Інтеграція  новоприбулих школярів в освітній процес 

20 Співпраця класних керівників з 

батьками новоприбулими учнями 

щодо адаптації школярів в новій 

школі 

Батьки 

новоприбулих 

учнів 

1-2 місяць  Класні 

керівники 

21 Налагодження доброзичливої 

атмосфери у класі до новоприбулих 

дітей 

Новоприбулі 

учні 

Постійно  Класні 

керівники 

22 Поради психолога «Що треба знати 

новенькому» 

Новоприбулі 

учні 

 Практичний 

психолог 

23 Діагностика щодо адаптації 

новоприбулих школярів до нового 

колективу 

Новоприбулі 

учні 

 Практичний 

психолог 

23 Рекомендації класним керівникам 

«Як знизити рівень тривожності у 

школяра» 

Новоприбулі 

учні 

 Практичний 

психолог 

 

 Очікувані результати: 

 

 Напрацьовані піходи до адаптації та інтеграції дітей в освітній процес; 
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 Безпечна і комфортна адаптація до нових умов навчання та життєдіяльності здобувачів 

освіти, медпрацівників 

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору 
 

    Зміни, які відбуваються у суспільстві, – економічні, політичні, соціокультурні, 

демографічні – стосуються також і закладів освіти, потребуючи адаптації освітнього 

середовища та освітнього процесу до потреб кожної людини.  Тому Вербівська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів забезпечує максимально зручне для всіх учасників освітнього процесу 

середовище, яке (за потреби) відповідатиме  основним принципам інклюзивної освіти, 

рівності та поваги до прав людини.  

 Мета: 

 Облаштування приміщень з урахуванням принципів універсального дизайну/ 

розумового пристосування; 
 

 Шляхи реалізації: 
 

  Внесення змін чи модифікацій до будівель (як ззовні, так і всередині). Це може бути 

встановлення пандусу, зміна розміру дверного проходу, встановлення автоматичних 

дверей, перефарбування приміщення в контрастні кольори. 

  Пристосування (модифікація) простору. Це може бути забезпечення доступності 

туалетних кімнат, достатній для пересування простір між меблями у класній кімнаті, 

зонування приміщення (початкова і старша школа, зони для прийому їжі учнів початкових 

класів та старшокласників). 

  Інформативність (наявність позначок, написів на дверях, вказівників). 

  Обладнання (лампи на столах, меблі, висота яких регулюється). 

  Розумне пристосування може знадобитись не тільки дитині, але й її батькам, 

працівникам закладу, щоб вони могли повноцінно брати участь у шкільному житті. Жодна 

людина не повинна відчувати на собі дискримінацію через недоліки в облаштуванні 

простору ліцею. 

  Облаштування освітнього середовища школи – невід’ємна частина стратегії розвитку 

закладу. Залежно від можливостей засновника та потреб громади, керівник закладу 

спільно із замовником розроблять план заходів для поліпшення доступності закладу 

(наприклад, як частину стратегії розвитку закладу) та поступово його втілять. 
 

План заходів для поліпшення доступності закладу: 
    

  Оглянути приміщення та територію і визначити першочергові кроки та дії, які не 

потребують фінансових витрат і можуть бути виконані одразу; 

  Визначити найбільш пріоритетні потреби на найближчу перспективу, спланувати кроки 

(із попередніми кошторисами робіт); 

  Включити план доступності до стратегії розвитку закладу з відображенням його 

реалізації у поточному плануванні та моніторингу виконання у річному звіті. 

 

№з/п Заходи Терміни Відповідальні 

1 Вивчення нормативно – правових 

документів щодо організації 

Протягом 

навчального року  

Заступник директора 

з НВР 
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інклюзивного навчання 

2 Розробка індивідуальної освітньої 

траєкторії для здобувача освіти з 

ООП 

серпень Адміністрація, 

класний керівник 

3 Забезпеченя  необхідним навчально 

– методичним і наочно – 

дидактичними засобами навчання 

призначеними для проведення 

індивідуальних та групових 

психолого – педагогічних та 

корекційно - розвиткових  занять, 

психологічного розвантаження, 

соціально – побутового 

орієнтування 

Протягом 

навчального року 

Директор (за 

наявності 

фінансування)  

4 Забезпечення комфортних і 

безпечних умов праці і навчання 

Протягом 

навчального року 

Директор  

5 Забезпечення кадрами для реалізації 

інклюзивного навчання. Створення 

команди супроводу для дітей з ООП 

Серпень  Директор 

6 Залучення спеціалістів, корекційних 

педагогів ( логопеда, дефектолога, 

реабілітолога, практичного 

психолога ) для проведення 

корекційно-розвивальних занять з 

учнями з ООП 

2021-2025 Директор 

7 Постійне підвищення професійного 

рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників щодо 

методик роботи з дітьми з ООП  

Щорічно  Директор 

8 Створення освітнього середовища, 

вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації для 

дітей з ООП 

Щорічно  Директор, 

заступники 

директора з НВР 

9 Забезпечення корекційної 

спрямованості освітнього процесу; 

застосування форм, методів, 

прийомів роботи з дітьми з ООП 

Щорічно  Заступник, 

директора з НВР, 

класний керівник 

10 Налагодження співпраці з 

педпрацівниками інших шкіл з 

питань навчання дітей з ООП 

Щорічно  Заступник, 

директора з НВР, 

класний керівник 

11 Взаємодія з батьками дітей, 

фахівцями інклюзивно – ресурсного 

центру:  

- участь батьків у розробці 

індивідуальної програми 

розвитку 

- співпраця асистента 

вчителя з батьками; 

- співпраця ліцею з ІРЦ 

Щорічно  Заступник директора 

з НВР 

12 Мотивація здобувачів освіти з ООП Щорічно  Заступник, 
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до оволодіння ключовими 

компетентностями та наскрізними 

вміннями ведення здорового 

способу життя: 

- формування здорового 

способу життя та екологічно 

доцільної поведінки; 

- створення освітнього 

середовища, що сприятиме 

формуванню ключових 

компетентностей, наскрізних 

вмінь 

директора з НВР, 

класний керівник 

12 Створення відкритої, прозорої і 

зрозумілу для здобувачів освіти  з 

ООП  систему оцінювання їх 

навчальних досягнень 

Щорічно  Заступник, 

директора з НВР, 

класний керівник 

13 Залучення учнів з ООП до  класних 

виховних заходів, акцій, свят на 

рівні ліцею 

Щорічно  Заступник, 

директора з НВР, 

класний керівник 
 

 

 Очікуні результати: 

 Зручність  у закладі усім учасникам освітнього процесу;  

 Розробка  та виконання  плану дій (кроків) для покращення доступності ( в разі 

необхідності). 
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НАПРЯМ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

 Завдання:  
 

 Забезпечення права кожного здобувача освіти на справедливе, неупереджене, 

об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його 

навчання, здобутих незалежно від виду та форми здобуття освіти; 

 Забезпечення здобувача освіти та інших зацікавлених осіб (батьків, учителів, освітніх 

менеджерів) інформацією, необхідною для вибору та коригування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувача освіти; 

 Надання здобувачам освіти та їхнім батькам, а також іншим зацікавленим суб’єктам 

об’єктивної інформації про навчальні можливості й здобутки конкретного учня/учениці; 

 Встановлення відповідності результатів навчання здобувачів базової середньої освіти 

вимогам Державного стандарту базової середньої освіти та/або очікуваним результатам 

навчання, визначеним типовими освітніми програмами; 

 Одержання інформації про загальний рівень базової середньої освіти, повної середньої 

освіти з метою подальшого її використання для визначення шляхів підвищення якості 

освітньої діяльності та прийняття обґрунтованих рішень щодо напрямів розвитку; 
 

Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їх навчальних досягнень 
 

 Мета: 
  

 Зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів;  

 Розроблення, оприлюднення та інформування про критерії оцінювання здобувачів 

освіти; 

 Чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних результатів здобувачів освіти; 

 Використання  самооцінювання і взаємооцінювання як важливого  елементу 

навчальної діяльності. 

 Розвиток у школярів  впевненості у своїх здібностях, можливостях; 
 

 Шляхи реалізації: 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 

Оприлюднення критеріїв 

оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

Вересень  

2021 

Заступник 

директора з 

НВР 

2 

Опрацювання методичних 

рекомендацій щодо оцінювання 

навчальних досягнень  

Здобувачі 

освіти 

Серпень 2022 

-2025  

Вчителі – 

предметними, 

вчителі 

початкових 

класів 

3 

 

Круглий стіл: « Формувальне 

оцінювання – від теорії до 

практики» 

Вчителі 

початкових 

класів 

Вересень 

2021 

Голова МО 

вчителів 

початкових 

класів 

4 Методичні об’єднання                          Вчителі- Жовтень  Голови МО 
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 « Особливі підходи до 

вироблення критеріїв 

оцінювання навчальних 

досягнень» 

предметники 2021 

5 

Класні батьківські збори: 

«Порядок поточного та 

підсумкового оцінювання. 

Чинники, які впливають на 

тематичне оцінювання учнів» 

Батьки, особи 

що їх 

замінюють 

вересень 

щороку 

Заступник 

директора з 

НВР, класні 

керівники 

6 

 

Індивідуальні консультації щодо 

розробки критеріїв оцінювання 

для групової форми роботи, 

участі в проектах 

Малодосвідчені 

вчителі 

вересень 

щороку 

Заступник 

директора з 

НВР 

7 

Донесення  до учнів інформації 

про критерії оцінювання в усній 

формі, через пам’ятки, шляхом 

розміщення на інформаційному 

стенді у класі, через інтерактив -

ну інтернет платформу, інші 

види комунікації.  

Здобувачі 

освіти 
Постійно  

Вчителі – 

предметними, 

вчителі 

початкових 

класів 

8 

Організація заходів (бесід, 

консультацій), спрямованих на 

формування в здобувачів 

початкової освіти та їхніх 

батьків позитивного сприйняття 

ДПА 

Батьки, особи 

що їх 

замінюють 4 

класів 

2022-2025 
Вчителі 4 –х 

класів 

10 

Проведення виховних заходів на 

тему: «Що мені потрібно 

робити, аби досягти навчальної 

цілі?», « Я – успішна людина» 

Здобувачі 

освіти 

 

2021-2024 
Класні 

керівники 

11 

Участь у заходах, 

організовуваних РЦОЯО з 

підготовки вчителів до 

проведення ДПА, ЗНО 

Педагогічні 

працівники 

 

2021-2025 

 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

12 

Тренінг «Впровадження 

компетентнісного піходу в 

системі оцінювання» 

Педагогічні 

працівники 

 

жовтень 2021 

Заступник 

директора з 

НВР, голови 

МО 
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13 

Використання в освітньому 

процесі завдань компетентніс -

ного  характеру, завдання 

міжнародних моніторингів РІSA 

TIMSS 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

 

2021-2025 

 

Вчителі 

предметними 

 

14 

Впровадження системи  

формувального оцінювання. 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

 

Щорічно   

Вчителі – 

предметними, 

вчителі 

початкових 

класів 

15 

Визначення необхідності 

індивідуальної освітньої 

траєкторії для окремих учнів 

Учні, охоплені 

педагогічним 

патронажем; з 

особливими 

освітніми 

потребами 

2021 - 2025 
Адміністрація 

ліцею 

16 

Розроблення тестових завдань з 

використанням додаткових 

можливостей комп’ютерного 

тестування 

 

Педагогічні 

працівники 

 

 

 

 

2022-2025 

 

 

 

 

 

Вчителі 

предметники 

 

 

17 

Впровадження самооцінювання і 

взаємооцінювання учнів. 

Використання учнівського 

портфоліо як способу 

оцінювання навчальних 

досягнень. 

Здобувачі 

освіти  

 

2021-2025 

 

 

Вчителі – 

предметними, 

вчителі 

початкових 

класів  

18 

Аналіз результатів ДПА для 

внутрішнього оцінювання 

інституційної спроможності, 

коригування власних освітніх 

програм, удосконалення форм і 

методів навчання й оцінювання 

Педагогічні 

працівники 

 

 

 

 

2021- 2024 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

ліцею 

19 

Активізація участі учнів в 

організації своєї навчальної 

діяльності. Формування у 

здобувачів освіти відповідаль- 

ного ставлення до результатів 

навчання 

Здобувачі 

освіти  
2021-2025 

Вчителі – 

предметними, 

вчителі 

початкових 

класів 
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20 

Коригування оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

через порівняльний аналіз 

середнього балу навчальних 

досягнень учнів з окремих 

предметів  

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

 

2021-2025 

Вчителі – 

предметними, 

вчителі 

початкових 

класів 

21 

Моніторинг системи оцінювання 

вчителів через спостереження за 

проведенням навчальних занять 

Педагогічні 

працівники 
2021-2025 

Адміністрація 

школи, члени 

атестаційної 

комісії 

22 

Моніторинг підсумкового 

оцінювання, результатів ЗНО 
Педагогічні 

працівники 
2022-2025 

Адміністрація 

ліцею 

23 

Дотримання положення про 

академічну доброчесність 

Усі категорії 

учасників 

освітнього 

процесу 

 

2021-2025 

 

Адміністрація 

ліцею 

24 

Вдосконалення освітньої 

діяльності за результатами 

прийнятих рішень на основі 

проведених моніторингів 

Педагогічні 

працівники 
2021-2025 

Адміністрація 

ліцею 

 

 Очікувані результати: 
 

 Зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів; 

 Накопичення об’єктивної інформації про освітній процес і результати навчання 

здобувачів повної загальної середньої освіти; 

 Підтримування педагогічної майстерності вчителів, надання їм об’єктивної інформації 

щодо якості освітньої діяльності, підвищення довіри до них; 

 Використання  вчителями у своїй роботі чітких і зрозумілих критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів; 

 Поінформованість учнів, батьків про правила, процедури оцінювання з навчальних 

предметів, курсів за вибором. 
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НАПРЯМ ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

 Завдання:  
 

 Створити умови для підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, 

збереження та розвитку творчого потенціалу всього колективу; 

 Удосконалення освітнього  процесу та оновленням змісту освіти; 

 Активне використання  педагогічних інновацій, особливо сфери ІКТ, із метою 

підвищення професійної компетентності в умовах НУШ; 

 Налагодження тісної співпраці усіх учасників освітнього процесу; 

 Забезпечення  умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та 

індивідуальної освітньої траєкторії розвитку здобувачів освіти відповідно до їх 

особистісних потреб, інтересів, здібностей. 

 

Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний 

професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 

 Мета:  

 

 забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного   

розвитку здобувачів освіти;   

 створення сприятливого та безпечного освітнього середовища для навчання, 

самовираження і самореалізації учнів;  

 сприяння різнобічному розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації 

навчання;  

 розвиток життєвих компетентностей учнів та здатності навчання упродовж життя. 

 

 Завдання:  
 

 забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;  

 виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами та Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах ІІ ступеня для дітей, 

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;  

 підготовка учнів до подальшої освіти та трудової діяльності;  

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і 

свобод людини і громадянина;  

 розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності;  

 забезпечення наступності між початковою загальною освітою та базовою загальною 

середньою освітою.  

 

 Пріоритети:  
 

 запровадження сучасних форм і методів навчання;  

 забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;  

 формування особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях,  

 здібностях, набутих завдяки навчанню і вихованню.  

 Шляхи реалізації: 

 

№ 

з/п  

Зміст роботи Очікувані результати Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

1 Організація розробки та Розвиток талантів, 2021-2025 Адміністрація 
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впровадження методичних 

рекомендацій щодо 

моніторингу  оцінювання 

досягнень учнів 

здібностей, 

компетентностей, 

наскрізних умінь 

здобувачів освіти 

ліцею, 

педагогічні 

працівники 

2 Забезпечення учнів 

підручниками  

Створення оптимальних 

умов для здобуття освіти 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею, 

завідувач 

бібліотеки 

3 Упровадження STEM та 

STEАM-освіти 

Розвиток уміння  

інтегрувати набуті 

навички в повсякденне 

життя та перетворення 

інформації з однієї 

форми в іншу 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею, 

педагогічні 

працівники 

4 Реалізація Концепції Нової 

української школи 

Створення умов для 

набуття 

життєвоважливих 

компетентностей, 

формування наскрізних 

умінь в учнів 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею, 

педагогічні 

працівники 

5 Залучення батьківської 

громадськості до 

стратегічного планування 

та до участі в освітніх 

проєктах 

Підвищення рівня 

навченності та 

вихованості учнів, 

зміцнення матеріальної 

бази закладу освіти 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею, 

педагогічні 

працівники 

6 Формування національної 

ідентичності здобувачів 

освіти 

Супровід та підтримка 

обдарованості у дітей, 

зокрема формуванню в 

них життєвих стратегій у 

сучасному соціумі, 

обмін досвідом у 

практичній роботі з 

дітьми 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею, 

педагогічні 

працівники 

 

 Очікувані результати:  

 

 Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників; 

 Зростання якісно-кваліфікаційного рівня вчителів. 

 Застосовання  освітніх технології, спрямовані на формування ключових компетентностей 

і наскрізних умінь здобувачів освіти; 

 Відповідають напрямів підвищення кваліфікації освітній програмі закладу освіти. 

Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти 
 

 Мета: 

 Оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських 

освітніх технологій; 

 Розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;підвищення ефективності 
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управління якістю освіти в ліцеї 

 ;підвищення конкурентоздатності ліцею в соціумі громади; 

 Пошук та розробка ефективних методів освітнього процесу, управління освітнім 

процесом та професійним розвитком педагогів; 

 Упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності;  

 Підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію 

творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності;  

 Виявлення, розвиток і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх 

напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному. 

 Шляхи реалізації 

Освітня  діяльність 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Організація роботи ліцею відповідно до  

вимог суспільного замовлення, потребами 

сімї, територіальної громади з поєднанням 

інтелектуальних, творчих, функціональних  

можливостей кожної дитини  

постійно 

протягом 

навчального 

періоду 

Адміністрація 

ліцею 

2. Продовження виконання державного 

замовлення на освіту в рамках впровадження 

та реалізації нового Державного стандарту 

початкової і базової загальної середньої 

освіти високоякісно і в повному обсязі 

постійно 

протягом 

навчального 

періоду 

Адміністрація 

ліцею 

3. Створення якісної системи  і структури  

психолого-педагогічного супроводу 

освітнього процесу для покращення 

ефективності на засадах педагогіки 

партнерства та детиноцентризму 

відстеження 

результатів і 

коригування 

діяльності 

щосеместрово 

Заступники 

директора  

4. Забезпечення комплексної інформатизації  

навчального процесу, та використання 

новітніх інформаційних технологій в 

навчальному процесі 

початок: 

вересень 2021, 

закінчення: 

грудень 2022р. 

Директор  за 

сприяння відділу 

освіти 

5. Проведення моніторингової та дослідної 

роботи для включення ліцею до науково-

2022-2023р. Заступник 

директора 
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експериментальної роботи з НВР 

6. Використання в навчальному процесі 

проектних технологій, технологій 

критичного мисленя,  інтерактивних 

технологій (кооперативного навчання)  

постійно 

протягом 

навчального 

періоду 

Заступник  

директора 

з НВР 

7. Впровадження в освітній  процес шкільного 

проекту «Обдарована дитина»  

постійно 

протягом 

навчального 

періоду 

Заступники  

директора 

відповідно до 

розподілу 

обов’язків 

8. Залучення учнів до участі в науково-

дослідницькій роботі, опанування навичками 

роботи з сучасними джерелами та сучасними 

технічними засобами навчання 

постійно 

протягом 

навчального 

періоду 

Заступник  

директора 

з НВР 

9. Налагодження партнерської взаємодій з 

іншими навчальними закладими району, 

навчальними закладами регіонів України  

постійно 

протягом 

навчального 

періоду 

Директор  школи 

10. Дні « відкритих дверей» для батьків лютий щорічно 

(за умов 

відсутності 

карантинних 

обмежань) 

Заступник  

директора з НВР 

 

Запровадження інновацій  в  новій українській школі 

№ Зміст заходу 
Термін 

реалізації 
Виконавці 

1 
Створення умов, за яких можлива 

інноваційна педагогічна діяльність 
2021-2025н.р Адміністрація ліцею 

2 

Теоретична, методична підтримка педагогів 

до інноваційної роботи, створення 

сприятливого психологічного клімату. 

постійно Адміністрація ліцею 

3 
Круглий стіл: «Удосконалення самоосвіти 

вчителя – чинник професійного зростання» 
Листопад 2022 

Заступник  директора 

з НВР 

4 

Надавати методичну допомогу 

малодосвідченим педагогам в розробці 

індивідуальної траєкторії професійного і 

Вересень 2021 
Заступник  директора 

з НВР,  Голова МО 
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особистого розвитку. 

5 

Інформаційне забезпечення педагогів із 

питань запровадження освітніх інновацій 

(ознайомлення педагогічних працівників із 

науковими процесами, рекомендаціями, 

іншими матеріалами) 

Постійно 
Заступник  директора 

з НВР, Голова МО 

6 

Проведення роботи з колективом закладу 

освіти щодо впровадження продуктивного 

навчання, компетентнісно орієнтованої 

технології навчання: 

 – психологічна і мотиваційна підготовка;  

– теоретична підготовка. 

2021-2022 н.р 

Заступник  директора 

з НВР, Голова МО; 

Практичний 

психолог 

7 
Управління процесом впровадження 

інноваційних знахідок у ліцеї 
2021-2025 н.р. Адміністрація ліцею 

8 
Круглий стіл «Професійне зростання 

вчителя у сучасному освітньому просторі» 
Жовтень 2021 

Заступник  директора 

з НВР 

9 

Семінар «Створення сучасного освітнього 

середовища для формування компетентної 

особистості учня/учениці» 

2022-2023 н.р. 
Заступник  директора 

з НВР 

10 
Вивчення педагогічного досвіду вчителів 

ліцею 
2022-2023 р. 

Заступник  директора 

з НВР, Голови МО, 

 

11 

Вивчення та узагальнення стану роботи з 

упровадження інноваційних процесів у 

ліцеї 

2024-2025н.р. 

Заступник  директора 

з НВР, Голова МО, 

 

17 
Захист напрацювань на засіданнях 

методичної ради, методичного об’єднання   
2024-2025 н.р. 

Заступник  директора 

з НВР, Голова МО, 

 

18 Моніторинг якості інноваційної діяльності 2024-2025 н.р. 

Заступник  директора 

з НВР, ГоловаМО 

 

 

Впровадження  компетентнісного підходу та особистісно зорієнтованої 

системи в освітній процес закладу освіти 

 Мета:  

  Забезпечення  можливості  учню вільно висловлювати свою думку; 

  Розвиток  в учнів уміння аргументовано конструювати своювідповідь; 

  Забезпечення  партнерських  стосунків між вчителем і дитиною; 
 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 
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1. Виконання  програми розвитку закладу 

відповідно до компетентнісного та 

особистісно - орієнтованого освітнього 

процесу 

2021-2025р. Директор, 

заступник 

директора з НВР 

2. Залучення педпрацівників у процес творчого 

переосмислення педагогічної діяльності 

2021-2025р. Директор , 

заступник 

директора з НВР 

3. Допомога у створенні, реалізації та аналізі 

уроків побудованих на засадах 

компетентнісного підходу 

постійно 

протягом 

навчального 

періоду 

Заступник 

директора з НВР 

4. Розробка авторських уроків, друкування 

уроків в журналах, інтернет виданнях 

2022-2024 р. Заступник 

директора з НВР 

5.  Переосмислення правил педагогічної та 

батьківської культури в новому освітньому 

процесі. 

2021 рік Заступник 

директора з НВР, 

класні керівники 

6. Аналіз результатів навчальних досягнень, 

виставки творчих  робіт здобувачів освіти. 

постійно 

протягом 

навчального 

періоду 

Заступник 

директора з НВР 

 

 Очікувані результати: 

 

  Вміння здобувачів освіти  розв’язувати  проблеми і приймати рішення; 

  Розуміння школярами, а не відтворення фрагментів інформації; 

  Оцінювання умінь, які визначають здатність працювати вкоманді; 

  Сформованість уміння слухати, розв’язувати конфлікти, вирішувати дискусійні питання 

і проблеми; 

  Сформованість уміння застосовувати знання в реальних життєвих ситуаціях. 

 

 Робота з обдарованими дітьми 

 Мета:  

 Створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних 

можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, 

спортивному, естетичному. 

 Шляхи реалізації: 
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№ Зміст заходу Термін реалізації Виконавці 

1 

Систематично поповнювати інформаційний 

банк даних про: 

- інтелектуально обдарованих дітей; 

 -творчо обдарованих дітей; 

-спортивно обдарованих дітей; 

 - технічно обдарованих дітей 

До 01.10 щороку 

Практичний 

психолог; 

Заступник  

директора з НВР 

2 
Висвітлювати інформацію про обдарованих 

дітей, їх досягненнях на шкільному сайті 
систематично 

Заступник  

директора з НВР 

3 

Оформити і поповнювати портфоліо для 

роботи з обдарованими дітьми з метою 

визначення творчо обдарованих підлітків та 

надання їм необхідної підтримки; 

До 01.10 щорічно 
Заступник  

директора з НВР 

4 

Забезпечення умов для систематичного 

підвищення майстерності вчителів, які 

працюють з обдарованими дітьми, шляхом 

участі в семінарах і практикумах. 

Щороку  
Адміністрація 

ліцею 

5 

Поновлювати методичними рекомендаціями 

методичну базу даних з формування 

психолого-фізіологічної стійкості, 

профілактики стресів, розумових, емоційних 

перевантажень здобувачів освіти 

До 15.09 щорічно 
Практичний   

психолог 

6 

Здійснення особистісно орієнтованого підходу 

до здобувачів освіти шляхом впровадження 

нових технологій освітнього процесу 

2021-2025роки 
Педагоги, класні 

керівники 

7 

Поповнювати методичну скарбничку «Сучасні 

форми, методи і прийоми роботи з 

обдарованими дітьми» 

Постійно Керівники МО 

8 

Пропаганда кращих авторських розробок 

дидактичного, психолого-педагогічного 

забезпечення освітнього процессу  на 

засіданнях МО під час участі в педагогічних 

семінарах 

2 рази на рік 

Керівники МО 

Практичний   

психолог 

9 
Здійснювати психологічний моніторинг з 

метою виявлення обдарованих учнів 
Щорічно  

Практичний   

психолог 

10 

Тренінг  для педагогів, спрямований  на 

підвищення рівня їхньої психолого-

педагогічної підготовки для роботи з 

обдарованими дітьми 

Квітень щорічно 
Практичний   

психолог 

11 
Проведення психологічних обстежень 

особливостей обдарованих дітей  
Згідно з планом 

Практичний   

психолог 

13 

Впровадження в роботу рекомендацій з 

профілактики емоційних та розумових 

перевантажень, запобігання стресів 

обдарованих дітей 

Постійно 
Практичний   

психолог 
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14 

Організація консультування батьків 

здобувачів освіти щодо роботи з 

обдарованими дітьми 

Щорічно 
Практичний   

психолог 

15 
Підвищення рівня мотивації здобувачів освіти 

закладу як основа здобуття якісної освіти 
Щорічно 

Практичний   

психолог, вчителі, 

класні керівники 

16 

Удосконалення системи заходів щодо 

ефективної підготовці здобувачів освіти до 

участі у І,ІІ етапах олімпіад з базових 

дисциплін 

Вересень,жовтень 

щорічно 

Заступник  

директора з НВР 

17 Організація і проведення предметних олімпіад 

Вересень - 

жовтень кожного 

року 

Заступник  

директора з НВР 

18 
Підготовка здобувачів освіти до участі в ІІ, ІІІ 

етапах предметних олімпіад 

Жовтень – січень 

щорічно 

Заступник  

директора з НВР, 

вчителв - 

предметники 

19 

Організувати та взяти участь в міжнародних 

інтерактивних конкурсах з предметів 

природночо- математичного циклу 

(«Кенгуру», «Левеня» та інші), філологічного 

циклу («Геліантус», «Грінвіч» тощо) 

Кожного року 

Заступник  

директора з НВР, 

вчителі - 

предметники  

20 

На сторінках офіційного  сайту  систематично 

наповнювати рубрику «Наші досягнення» за 

результатами участі здобувачів освіти у різних 

конкурсах, турнірах тощо 

Постійно 

щорічно 

Директор, вчитель 

інформатики 

21 

Відзначати переможців та призерів олімпіад, 

творчо обдарованих здобувачів освіти на 

урочистих лінійках 

Травень  

щорічно 

Адміністрація 

школи;  педагог - 

організатор 

22 
Проводити творчі звіти учасників гуртків 

наприкінці кожного навчального року 

Травень  

щорічно 
Керівники гуртків 

23 

Організовувати зустрічі з успішними 

особистостями села, колишніми  

випускниками школи 

1 раз на рік 

Заступники 

директора; класні 

керівники 

24 
Семінарське заняття  «Методичне 

забезпечення роботи з обдарованими дітьми» · 
2021-2022 н. 

Заступник  

директора з НВР 

25 

Семінарське заняття  «Шляхи підвищення 

рівня мотивації саморозвитку здобувачів 

освіти як основа успішної освітньої 

діяльності» 

2022-2023н.р. 
Заступник  

директора з НВР 

26 
Круглий стіл «Результативність роботи з 

обдарованими дітьми» 
2023-2024 н.р. 

Заступник  

директора з НВР 

27 
Методична рада «Роль наставника у творчому 

зростанні здобувача освіти» 
2024-2025 н.р. 

Заступник  

директора з НВР 

 Системна робота вчителів по підготовці Протягом Вчителі - 
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28 здобувачів освіти до предметних олімпіад, 

участі у роботі МАН 

навчального року предметники 

 

29 

Участь у виставках, конкурсах, змаганнях, 

заходах здібних та обдарованих дітей 

Протягом 

навчального року 

Педагог - 

організатор 

 

 Очікувані результати: 

 Формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми; 

 Створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей; 

 Створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, 

особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних 

інформаційних ресурсів. 

 Значні досягнення у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах районного, обласного,  

рівня. 

Побудова методичної складової освітнього  процесу 

Методична тема:  

«ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ  

АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ» 

 Мета: 

 Підвищення якості методичної роботи з забезпеченням різноманітних форм навчання; 

  Підвищення ефективності освітнього процесу;   

 Стимулювання саморозвитку та творчого пошуку педагогічних працівників. 

 Завдання:  
 

  Забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою; 

   Забезпечення цілеспрямованого методичного навчання педагогічних кадрів; 

   Вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки 

педагогічних працівників;   
 Стимулювання педагогічних працівників до саморозвитку та самоосвіти, активізація їх 

творчого потенціалу. 

  

 Пріоритети:   
 

  Ефективність методичної роботи; 

   Інформальна освіта – особиста робота кожного педагогічного працівника; 

  Участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника. 

 

 Очікувані результати: 
 

 Участь педагогічні працівники в інноваційній, дослідно-експериментальній роботі; 

 Достатній та високий результати інноваційної діяльності вчителя;  

 Впровадження  результатів дослідно-експериментальної роботи в освітній процес 

закладу; 
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 Залучення  педагогічних  працівників закладу освіти у якості освітніх експертів. 

 

 Шляхи реалізації 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Очікувані 

результати 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

1 Забезпечення умов для 

професійного 

самовдосконалення 

педагогічних працівників 

Підвищення рівня 

фахової 

компетентності 

педагогічних 

працівників, сприяння 

їх саморозвитку  

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

2 Підтримка добровільної 

сертифікації вчителів 

початкових класів 

Готовність вчителя до 

інноваційних 

перетворень у 

професійній 

діяльності 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

3 Організація співпраці з 

установами та закладами 

України, що надають освітні 

послуги з підвищення 

кваліфікації 

Постійне підвищення 

кваліфікації 

педагогічними 

працівниками 

(виконання постанови 

КМУ від 21.08.2019  

№ 800) 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею, 

педагогічні 

працівники 

4 Залучення педагогічних 

працівників до участі у 

фахових та методичних 

заходах Всеукраїнського та 

обласного рівнів 

Підвищення 

мотиваційної 

активності, 

запобігання 

професійному 

вигоранню 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

5 Створення системи 

моніторингу динаміки 

зростання професійного і 

творчого потенціалу 

педагогічних працівників 

Підвищення 

науковотеоретичної, 

методичної та 

психологічної 

підготовки 

педагогічних 

працівників  

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

6 Вивчення, узагальнення та 

вровадження досвіду роботи 

найкращих педагогічних 

працівників закладу освіти 

Підтримка творчої 

діяльності 

педпрацівників 

закладу освіти, 

розвиток їхньої 

професійної 

компетентності, 

підвищення 

педагогічної 

майстерності, 

оновлення 

методичного та 

інформаційного 

забезпечення 

освітнього процесу і 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею, голови 

МО 
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популяризації кращих 

педагогічних надбань 

7 Забезпечення умов для 

ефективної роботи 

методичних об’єднань 

Підвищення 

кваліфікаційного 

рівня педагогічних 

працівників 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

8 Створення умов для 

оволодіння педагогами 

інноваційними методиками 

та технологіями навчання 

Використання 

інноваційних методик 

у своїй роботі  

 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

9 Організація і проведення 

різноманітних методичних 

заходів для педагогічних 

працівників 

Удосконалення 

методичної роботи 

закладу освіти, 

розвиток здатності 

педпрацівників до 

ініціативної, творчої, 

пошукової діяльності  

2021-2025 Адміністрація 

ліцею, голови 

МО 

10 Своєчасне надання 

різноманітних 

інформаційних послуг та 

консультацій 

Результат роботи 

вчителя – ефект 

розвитку учнів 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею, голови 

МО 
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№ з/п 

 

 

 

Форми роботи 

 

 

 

Зміст  роботи 

 

 

Мета роботи 

 

Термін, 

відповідальний 

2021-2022 н.р. 

1. Діагностико-моделювальна педрада 

 

Форма проведення: педрада –

 workshop 

 

Тема: «Формування в школярів рис 

громадянина Української держави, 

розвиненої духовності, моральної, 

художньо – естетичної, правової, 

трудової, екологічної культури їх 

місце та роль в освітньому  процесі 

НУШ 

Окреслити  основні аспекти 

роботи щодо формування в 

учнів/учениць  рис громадян 

Української держави 

Серпень 2021 р. 

Директор  

2. Засідання методичної ради Тема: «Самоосвіта вчителя – важливе 

завдання освітнього процесу. 

Необхідні умови вдосконалення 

професійної майстерності педагога»  

Окреслити актуальні питання 

самоосвіти вчителів 

Вересень 2021 р. 

Заступник 

директора з НВР 

3. Тренінг 

 

Тема: «Особистість класного 

керівниката її вплив на виховання 

дитини в сучасній школі» 

 

Розкрити педагогічні та 

психологічні аспекти роботи 

класного керівника в умовах 

Концепції НУШ  

Жовтень 2021 р. 

Заступник 

директора з НВР, 

практичний 

психолог 

4. Багатоетапна, стратегічна 

педрада 

Форма проведення: педрада –

 колоквіум  

 

Тема: «Забезпечення наступності 

дошкільної та початкової освіти: 

питання та шляхи вирішення» 

 

Окреслити аспекти роботи 

щодо забезпечення наступності 

між дошкільною та початковою 

освітою 

Жовтень 2021 

5. Майстер клас  Тема: «Технології продуктивного 

навчання. Вимоги до проведення та 

структура продуктивного уроку» 

 

Ознайомлення із шляхами 

реалізації технологій 

продуктивного навчання 

Грудень 2021 р. 

Заступник 

директора з НВР, 

педагоги- майстри 
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6. Моделювальна педрада 

 

Форма проведення: педрада - квест 

Тема: «Формування різнобічно 

розвиненої  особистості вчителя та 

учня з високим рівнем творчого, 

морального і фізичного розвитку»  

Довести важливість 

педагогічної компетентності як 

важливої умови реформування 

школи 

Грудень  2021 р. 

Директор 

7. Комбінована   педрада 

Форма проведення:   педрада- 

презентація 

 

Тема: «Особистість класного 

керівника та його вплив на виховання 

дитини у сучасному світі» 

 

Окреслити роль сучасного 

класного керівника в вихованні 

здобувачів освіти 

Січень 2022р. 

Директор 

8. Засідання методичної ради Тема: "Учитель і учень – партнери у 

рамках сучасного уроку" 

Визначити шляхи партнерства 

вчителів з учнями 

Лютий  2022 р. 

Заступник 

директора з НВР 

9. Діагностико-моделювальна педрада 

 

Форма проведення: педрада –

 workshop 

Тема: «Формування в школярів рис 

громадянина Української держави, 

розвиненої духовності, моральної, 

художньо – естетичної, правової, 

трудової, екологічної культури їх 

місце та роль в освітньому  процесі 

НУШ» 

Розвиток особистості школяра 

шляхом залучення до 

різноманітної творчої 

діяльності. 

Березень 2022 р.  

2022-2023 н.р. 

1. Моделювальна педрада 

 

Форма проведення: педрада – 

аукціон педагогічних ідей 

Тема: «Розвиток позитивної 

навчальної мотивації учасників 

освітнього  процесу як важлива 

умова покращення якості освіти та 

творчого розвитку учнів» 

Визначення форми роботи  

щодо реалізації принципу 

дитиноценризму  

Серпень 2022 р. 

Директор 

2.  

Методична рада 

Тема: «Ефективні прийоми 

активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів при підготовці до 

ЗНО» 

Розширити знання щодо 

Ефективні прийоми активізації 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів при підготовці 

до ЗНО 

Жовтень 2022 р. 

Заступник 

директора з НВР 

3. Модифікована  педрада 

 

Форма проведення: педрада -

Тема: «Модернізація освітнього 

середовища навчального закладу у 

зв’язку із оновленням змісту освіти. 

Організація методичної та 

дидактичної підготовки 

педагогів, удосконалення 

Листопад 2022 р. 

Директор 

http://refs.in.ua/anotaciya-u-statti-rozglyanuto-osnovni-tehnologiyi-navchannya.html
http://refs.in.ua/anotaciya-u-statti-rozglyanuto-osnovni-tehnologiyi-navchannya.html
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 круглий стіл 

 

Сучасний стан. Перспективи» структури й організації 

освітнього процесу 

4  

 Методична рада 

Тема: «Робота з обдарованими 

дітьми. Причини неуспішності та 

шляхи її подолання» 

Окреслити завдання щодо 

роботи з обдарованими дітими 

та вирробити шляхи подолання 

неуспішності 

Грудень  2022 р. 

Директор 

 

5. 

Майстер – клас  Тема: «Дієві стратегії критичного 

мислення в освітньому процесі» 

Розкрити сучасні підходи до 

планування уроку з 

застосування технологій 

критичного мислнення 

Грудень 2022 р. 

Заступник 

директора з НВР; 

педагоги- майстри 

6 Комбінована  педрада 

 

Форма проведення: педрада -

 презентація 

Тема: «Формування соціальної та 

громадянської компетентностей 

учнів як шлях до успішної 

самореалізації учнів» 

Розкрити сучасні підходи до 

формування соціальної та 

громадянської компетентностей 

учнів 

Січень  2023 р. 

Директор 

7 Педагогічний консиліум для 

вчитетелів початкових класів  

 

 

Тема: «Психолого – педагогічні 

умови подолання відставання у 

навчанні» 

 

Довести важливість  роботи з 

учнями, що відстають у 

навчання з метою створення 

ситуації успіху для кожної 

дитини 

Лютий 2023 р. 

Заступник 

директора з НВР; 

педагоги– фахівці, 

практичний 

психолог 

8. Методична рада Тема: «Запровадження в освітній 

процес здоров’язберігаючих 

технологій, створення безпечних 

умов навчання та виховання дітей» 

Розкрити роль гурткової та 

виховної роботи в позаурочний 

час 

Березень 2023р 

Заступник 

директора з НВР; 

 

2023- 2024 н.р. 

1. Багатоетапна, стратегічна 

педрада 

 

Форма проведення: педрада -

 тренінг 

Тема: «Модель випускника нової 

української школи» 

Доовести важливість  

застосування сучасних форм і 

методів навчання та виховання 

в закладі освіти 

Серпень 2023 р. 

Директор 

2. Круглий стіл  

 

Тема: «Обдарована дитина – виняток 

чи закономірність» 

Виробити рекомендації для 

роботи з обдарованими дітьми 

Жовтень 2023р. 

Практичний 
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 5-6 класів на уроках  з метою 

підготовки до Всеукраїнських 

пердметних олімпіад. 

психолог, 

заступник 

директора з НВР 

 

3. Методична рада  Тема: Реалізація інновацій - шлях до 

якісних знань школярів» 

Систематизувати елементи 

інноваційних технологій, 

використання яких сприятиме 

підвищенню якості знань 

школярів 

Листопад 2023 р.  

Заступник 

директора з НВР 

3. Практикум Тема «Сучасні підходи до 

проектування та проведення уроку 

продуктивного навчання» 

 

Обмін досвідом роботи, 

впровадження нових 

педагогічних знахідок 

педагогічного досвіду 

Грудень 2023 р. 

Заступник 

директора з НВР; 

педагоги – фахівці 

4. Багатоетапна, стратегічна 

педрада 

 

Форма проведення: педрада - КМД 

(колективно - мисленнєва 

діяльність) 

 
Тема: «Інноваційний потенціал  
 
сучасного освітнього закладу та  
 
сучасного педагога - здатність  
 
створювати, сприймати,  
 
реалізовувати нововедення» 

 
Визначення пріоритетних 
 
 напрямків  діяльності школи в 
 
 новому навчальному році та в  
 
роботі над методичною темою 
 

Січень  2024 р. 

Директор 

5.  Методична рада Тема: «Робота педагогів з освітніми 

порталами  та інтерактивними 

онлайн – ресурсами» 

Систематизувати інформацію 

щодо роботи вчителів з 

освітніми порталами  та 

інтерактивними онлайн – 

ресурсами; 

Обговорити раціональність їх  

використання у роботі. 

Березень 2024 р. 

Заступник 

директора з НВР  

 

2024-2025 н.р. 

1. Модифікована  педрада 

 

Форма проведення: педрада – 

педагогічний консиліум 

Тема: «Успішність учня = якість 

роботи вчителя» 

Виробити рекомендації щодо 

роботи з вчителя з учнями  

Серпень 2024р.  

Директор 
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2. Методична рада Тема: „ Впровадження в навчально- 

виховний процес особистісно – 

зорієнтованих технологій навчання – 

необхідна складова створення 

цілеспрямованого впливу на 

особистість учня ‖ 

 

Підбиття підсумків, виявлення 

педагогічних надбань та 

прогалин у роботі з колективом 

Вересень 2024р. 

Заступник 

директора з НВР 

3. Методичний фестиваль Тема: «45 хвилин інновацій»   Обмін досвідом роботи, 

впровадження нових 

педагогічних знахідок 

педагогічного досвіду  

Листопад – 

грудень 2024р. 

Заступник 

директора з НВР; 

педагоги - 

майстри 

4. Тематична педрада 

 

Форма проведення: педрада - звіт 

Тема: «Діяльність педагогічного 

колективу щодо практичного 

втілення інноваційних ідей, 

проведення психологічних, 

педагогічних та моніторингових 

досліджень, їх результативність» 

Обмін досвідом роботи, 

впровадження нових 

педагогічних знахідок. 

 

Січень 2025 р. 

Директор  

5 Методична рада Тема: «Узагальнення методичних 

знахідок педагогічного колективу» 

Узагальнити методичний досвід 

вчителів закладу з методичної 

теми 

Березень 2025 р. 

Заступник 

директора з НВР 

 

7. Методичний посібник  педагогічних 

знахідок 

Тема: «Формування самоосвітньої 

компетентності учнів і вчителів» 

Підбиття підсумків, укладання 

методичних посібників з 

предметів  

Травень 2025р. 

Заступник 

директора з НВР 

 

8. Тематична педрада 

 

Форма проведення: педрада - звіт 

Тема: «Моніторинг результативності 

роботи закладу» 

Підбиття підсумків, виявлення 

педагогічних надбань та 

прогалин у роботі з колективом 

Червень 2022р. 

Директор 

9 Круглий стіл Тема: «Результативність навчання в 

старших  класах. Моніторинг 

результатів ЗНО за 5років»  

Здійснити аналіз роботи 

вчителів з учнями 10-11 класів 

по підготовці до ЗНО» 

Червень 2025р. 

Заступник 

директора з НВР 
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Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти 
 

 Мета: 

 Врахування індивідуальних особливостей, здібностей та розвитку дитини; 

 Організація  освітнього процесу комфортним для учня; 

 Забезпечення  індивідуального прогресу дитини в оволодінні ключовими 

компетентностями. 

     Індивідуальна освітня траєкторія розробляється, зокрема, для учнів, які: 

 потребують індивідуальної форми навчання (педагогічного патронажу);  

 перебувають на дистанційній формі навчання; 

 перебували на довготривалому лікуванні; потребують відповідного періоду адаптації; 

 прибули з інших закладів освіти (наприклад, з вивченням мов національних меншин); 

випереджають однокласників у швидкості та якості засвоєння навчального матеріалу; 

 мають індивідуальні інтереси, нахили, уподобання; 

 мають особливі освітні потреби 

     Індивідуальна освітня траєкторія розробляєтьсяна різні терміни (навчальний 
рік,семестр або більш короткострокові періоди).  

    Рішення про реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії приймається за заявою 
батьків або за рішенням педагогічної ради. 

 
    Заява батьків необхідна для реалізації таких форм індивідуальної освітньої 
траєкторії: 

 організація індивідуальної форми навчання (педагогічного патронажу);  

 організація дистанційної форми навчання; 

 організація сімейної форми навчання. 

     Запровадження вище названих форм індивідуальної освітньої траєкторії схвалюється 

педагогічною радою та затверджується наказом керівника школи.  

     На підставі наказу розробляється індивідуальний навчальний план, який відповідає 

освітній програмі закладу освіти та Державним стандартам загальної середньої освіти. 

     У деяких випадках педагогічна рада закладу освіти приймає рішення про реалізацію 

індивідуальної освітньої траєкторії для учнів, які потребують відповідної корекції їхньої 

освітньої діяльності та адаптації до освітнього процесу. У такому разі індивідуальний 

навчальний план не потребує затвердження керівництвом закладу освіти, він 

розробляється учителями в довільній формі і може включати в себе графік індивідуальних 

консультацій, індивідуальні завдання. Інформація проходження індивідуальної освітньої 

траєкторії учнем є предметом обговорення з батьками учнів, практичним психологом, 

періодично на нарадах при директорові. 

Основні складові змісту індивідуальної освітньої траєкторії: 

 індивідуальний підхід до вивчення навчальних дисциплін; 

 визначення власних цілей дитини у вивченні конкретної теми або 

розділу; вибір оптимальної форми та темпу навчання; 
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 використання способів навчання, які відповідають індивідуальним особливостям учня; 

здійснення учнем самооцінки власної діяльності. 

При розробленні індивідуальної освітньої траєкторії до роботи залучаються психолог та 
батьки. 

Одним із шляхів забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії є використання 

технології змішаного навчання (поєднання дистанційної і класно-урочної форм організації 

освітнього процесу).  

     Для цього Вербівський ліцей  здійснює такі організаційні заходи: 

 використання існуючих інтернет-платформ, де розміщуються освітні ресурси та 

здійснюється комунікація; 

 розроблення та розміщення вчителями електронних освітніх ресурсів; 

 розроблення індивідуальних завдань для виконання 
 

 Очікувані результати: 

  Розробка індивідуальних навчальних планів для дітей, які цього потребують; 

 Співпраця при розробленні індивідуальної освітньої траєкторії між учителем, 

практичним психологом і батьками; 

 Використання при реалізації індивідуальної освітньої траєкторії інші організа -

ційні форми освітнього процесу, крім класно-урочної. 
 

 

Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності 
 

 Мета: 

  Виховання в учнях необхідності дотримуватись принципів академічної 

доброчесності власним прикладом. 

 

 Завдання: 

  Неупередженість при оцінюванні навчальних досягнень учнів (на підставі чітких 

критеріїв); 

  Відсутність протекціонізму та шахрайства при проведенні олімпіад, конкурсів;  

 Чесність і ретельність в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі; 

просвітницька робота щодо дотримання академічної доброчесності учнями; 

  Дотримання норм законодавства України про авторське право і суміжні права; 

дотримання правил посилання на джерела інформації, яка використовується. 

 Шляхи реалізації: 

№ 

з/п 

Захід Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

1. 

 

Створення атмосфери 

академічної доброчесності в 

ліцеї 

Щорічно  Адміністрація 

ліцею 

 

 

2. 

 

 Проведення  просвітницької 

роботи щодо важливості 

Щорічно  Адміністрація 

ліцею 
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дотримання норм академічної 

доброчесності. 

 

2.1. 

 

Самоосвіта вчителів із 

подальшим контролем 

результатів навчання 

 

Жовтень – 

листопад  

2021 

Вчителі 

предметники 

Проходження 

онлайн-курсу 

«Академічна 

доброчесність» 

(ED-ERA) 

2.2. 

 

  Засідання методичних 

об’єднань : 

- Опрацювання Методичних 

рекомендацій щодо 

забезпечення академічної 

доброчесності в закладах 

загальної середньої та 

позашкільної освіти 

(Авторський колектив, за ред.  

І. Ю. Поліщук;  Київ - 2021). 

 

- Опрацювання посібника 

«Виховання академічної 

доброчесності в школі: 

методичні вказівки для 

вчителів» (Н.Шліхта, І.Шліхта, 

Київ – 2019) 

Листопад 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень   

2021 

Голови МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний сайт 

ліцею 

 

3. 

Оприлюднення  чітких критерії 

оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти 

Щорічно 

2021-2025 

Заступник 

директора з 

НВР 

Офіційний сайт 

ліцею 

 

4. 

Налагодження партнерських 

відносини між учителями і 

учнями. 

 

Щорічно  Педагогічні 

працівники 

 

 

5. 

Використання контрольних та 

діагностувальних завданнь, які 

унеможливлюють списування 

Щорічно  Педагогічні 

працівники 

 

6. 

 

Проведення бесід та годин 

спілкування  з метою 

ознайомлення учнів 2-9 класів  

зі змістом посібника «Довідник 

академічної доброчесності для 

школярів» (за редакцією О.О. 

Гужви, Харків  – 2018) 

2022,2023 Класні 

керівники 

Офіційний сайт 

ліцею 

7 

 

Проведення годин спілкування 

з теми «Академічно доброчесне 

суспільство, що я можу для 

цього зробити» 

Січень  

2022 – 

квітень 

2024 

Класні 

керівники 

 

 

8. 

 

Проведення засідання  

учнівського самоврядування 

«Формування академічного 

Вересень 

2022- 

2025р.  

Педагог - 

організатор 
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доброчесного середовища» 

 

 

9. 

 

Проведення обговорення «Що 

таке етична академічна 

поведінка» 

Лютий 

2022 

Класні 

керівники 

 

 

10. 

Провести обговорення «Чи 

сприяє Кодекс учня академічній 

доброчесності» 

 

Березень 

2022 

Класні 

керівники 

 

 

11. 

Навчання здобувачів освіти 

академічної доброчесності: 

- правильному академічному 

письму; 

- правил правових, моральних, 

етичних основ доброчесності 

(проактивний підхід до 

дисципліни, правила класу, 

правила ліцею); 

- написання есе «Академічна 

доброчесність у нашому ліцеї». 

 

Протягом 

2022-2025 

років 

  

 

12. 

Проведення конференції 

учнівського самоврядування 

«Безпечне освітнє середовище» 

Щорічно    

 

13. 

 

Проведення батьківських зборів 

«Формування академічного 

доброчесного середовища» 

Грудень  

2021 

вересень 

2022  

Заступник 

директора з 

НВР 

 

 

14. 
Проведення дискусії з батьками 

учнів 1-5 класів «З якого віку на 

вашу думку потрібно звертати 

увагу на академічну 

доброчесність» 

 

Березень 

2022, 2023 

  

15. 

1.3. 

Оформлення пам’ятки «Дев’ять 

непристойних речей»                
(за В. О.Сухомлинським) 

Грудень 

2021 

Завідувачі 

навчальними 

кабінетами  

 

 

 Очікувані результати: 

 Дотримання  педагогічними працівники норм академічної доброчесності в освітній 

діяльності; 

 Використання  вчителями  завдань, спрямованих на творчу і аналітичну роботу учнів, 

критичне мислення. 

 Інформування  педагогічними працівниками учасників освітнього процесу про норми 

академічної доброчесності та їх важливість; 

 Розробка та використання  вчителями  завдань, які унеможливлюють списування. 

 

Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у 
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учнів у процесі їхнього навчання, виховання та розвитку 

 Мета:  

    удосконалення та розвиток виховної системи на основі національних та 

загальнолюдських цінностей з урахуванням найважливіших компонентів освітнього 

процесу щодо формування особистості, здатної самореалізовуватися в умовах сучасних 

змін у суспільстві 

 

 Завдання:  

 впровадження нових технологій організації виховного процесу в урочній, позаурочній 

діяльності закладу освіти, спрямованих на розвиток особистості дитини; 

 формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з 

урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив інтеграції 

українського суспільства в європейський простір; 

 реалізація у процесі роботи особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, 

творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу у шкільному та 

класному колективах;   

 оптимальне поєднання форм організації виховної роботи;   

 подальший розвиток діяльності органу дитячого шкільного самоврядування; 

 забезпечення єдності навчання й виховання   як двох взаємозалежних складових 

системи освіти; 

 формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта освітнього процесу; 

 розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в 

соціумі; 

 виховання правової культури в умовах демократичного суспільства; 

 залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, 

гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я. 

 

 Очікувані результати:  

 створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив 

її саморозвитку в колективі;  

 стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;  

 виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей. 

 

 Шляхи реалізації: 

№ 

з/п  

 

Зміст роботи Очікувані результати Термін 

виконання  

 

Відповідальні  

 

1 Здійснення виховного 

процесу відповідно до 

діючих державних 

програм, інших 

нормативних актів, що 

обумовлюють виховну 

роботу в закладі освіти 

Організація виховного 

процесу на основі 

принципів, державних 

програм, нормативних 

актів, що дозволяють 

виховати соціально-

активну, освічену, 

моральну і фізично 

здорову особистість  

 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

2 Удосконалення  Формування в учнів На початку Адміністрація 
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системи виховної 

роботи  закладу, 

впровадження нових 

технологій та методик 

виховання учнів  

громадської та правової 

свідомості, почуття 

власної гідності, 

творчого мислення, 

відповідальності, 

правових норм,  

духовного багатства   

 

поточного 

навчального 

року 

ліцею 

3 Забезпечення 

ефективності 

профілактики 

девіантної поведінки 

дітей та учнівської 

молоді, спрямування 

виховного процесу на 

попередження та 

подолання 

тютюнопаління, 

вживання наркотичних 

та психотропних 

речовин, профілактики 

ВІЛ/СНІДу  

Збільшення кількості 

учнів і батьків, що 

ведуть здоровий спосіб 

життя і систематично 

займаються спортом. 

Створення оптимальних 

умов для забезпечення 

фізичного розвитку 

особистості, збереження 

її здоров’я.  

 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

4 Поєднання 

організаційно-
педагогічної, родинно-

сімейної, національно-

культурної, 

просвітницької 

діяльністі педагогічних 

працівників, батьків, 

учнів, місцевої громади 

Створення гармонійного 
всебічного розвитку 

дитини, підготовка її до 

життя в існуючих 

соціальних умовах, 

реалізація її творчого 

потенціалу, формування 

у дітей моральних 

цінностей з позиції 

добра та справедливості 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

5 Формування у 

підростаючого 

покоління основи 

естетичної та 

екологічної культури, 

патріотичного, 

громадянського, 

національного, 

трудового виховання 

Виховання 

різнобічногармонійної 

особистості готової до 

виконання громадських 

і конституційних 

обов’язків, збереження 

духовних надбань 

українського народу,  

формування 

особистісних рис 

громадянина української 

держави, екологічної 

культури 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

6 Відродження 

національних свят та 

обрядів, національних 

традицій 

Формування у молодого 

покоління національних 

якостей, важливого 

ставлення до культурної 

спадщини, до розвитку 

суспільства і культури, 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 
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до відновлення 

духовних надбань 

народу 

7 Розширення сфери  

діяльності учнів 

шляхом збереження та 

збільшення мережі 

гуртків, спортивних 

секцій, об’єднань за 

інтересами 

Залучення дітей до 

експедиційної, 

художньопрактичної, 

навчальнопізнавальної 

діяльності 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

8 Впровадження системи 

моніторингу досягнень 

у фестивалях, 

конкурсах, спортивних 

змаганнях різних рівнів 

 2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

9 Поглиблення  

профорієнтаційної 

роботи 

Усвідомлений вибір 

учнями майбутньої 

професії, допомога у 

подальшому навчанні 

або працевлаштуванні 

випускників. Виховання 

конкурентоспроможного 

випускника на ринку 

праці 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

10 Формування 

організаторських 

здібностей особистості, 

її суспільно-

громадського досвіду 

через залучення 

школярів до 

громадської дяльності 

Дійєве самоврядування 

в закладі освіти та в 

класних колективах 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

11 Проведення змістовного 

дозвілля учнівської 

молоді, спортивних 

змагань, фестивалів, 

свят тощо 

Розвинені спортивні та 

творчі здібності учнів 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

12 Проведення акцій та 

операцій зі збереження 

шкільного майна, 

трудових десантів 

 

Залучення більшості 

дітей та молоді в 

організації життя ліцею 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

13 Залучення батьків учнів 

до життя закладу через 

організацію спільних 

справ 

Збереження та 

примноження традицій 

закладу освіти 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 
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Виховання здорової  особистості 

 Мета :  

 формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання в закладі освіти, 

освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, 

необхідними для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки; 

 Завдання:  
 

 виховання свідомого ставлення учнів до власного здоров'я та здоров'я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності;   

 створення здорових та безпечних умов праці для здійснення освітнього процесу;  

 проведення просвітницької роботи серед батьків щодо їхньої відповідальності за 

здоров'я дітей;   

 створення умов для якісного харчування дітей;   

 проведення медичного, педагогічного та соціально-психологічного моніторингу.  

 

 Пріоритети:  
  

 передача учням сучасних, достовірних знань про здоровя і здоровий спосіб життя;  

 сприяння розповсюдженню знань про здоровя в школі, родині, навколишньому 

середовищі; 

 залучення школярів до активної пропаганди здорового способу життя серед 

однолітків за принципом «рівний – рівному»; 

 підвищення рівня національної культури дотримання національних традицій 

народу (козацька педагогіка) 

 

 Шляхи реалізації: 

№ 

з/п  

 

Зміст роботи Очікувані результати Термін 

виконання  

 

Відповідальні  

 

1 Побудова безпечного та 

здорового освітнього 

середовища в рамках 

реалізації Концепції 

Нової української 

школи для забезпечення 

прав дітей на освіту, 

охорону здоров’я, 

створення умов для 

надання учням якісних 

освітніх та медичних 

послуг 

Формування безпечного 

та здорового освітнього 

середовища сприятиме 

кращій реалізації 

інтелектуального, 

фізичного, соціального 

та емоційного розвитку 

учнів, їх потенціалу 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

2 Контроль за станом 

здоров’я учнів. 

Моніторинг 

поглибленого 

медичного огляду учнів 

Забезпечення 

індивідуального підходу 

у освітньому  процесі, 

створення умов для 

сприятливого  фізичного 

та психічного розвитку 

дітей 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

3 Організація режиму дня Забезпечення 2021-2025 Адміністрація 
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з урахуванням вимог 

Санітарного регламенту 

раціонального режиму 

дня учнів, що впливає 

на підвищення рівня 

знань, поліпшення 

здоров’я. 

ліцею 

4 Підвищення якості 

проведення 

організованих занять 

фізкультурою і спортом 

учнів із урахуванням 

індивідуальних 

фізичних можливостей і 

особливостей 

Позитивна динаміка у 

формуванні ціннісних 

орієнтацій учнів на 

здоровий спосіб життя 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

5 Впровадження в 

практику роботи 

нетрадиційних методів, 

методик, 

альтернативних 

технологій, освітніх 

програм щодо 

формування здорового 

способу життя 

здобувачів освіти 

Формування навичок 

здорового способу 

життя учнів 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

6 Проведення 

індивідуальних, 

групових, медико-

психологічних 

консультацій з проблем 

здоров’я. 

Організація та 

проведення медичними 

працівниками виховних 

годин, брейн-рингів, 

дискусій, предметних 

вікторин, годин 

спілкування, тренінгів 

Досягнення високого 

рівня мотивації учнів 

щодо ведення здорового 

способу життя. 

Профілактика 

шкідливих звичок серед 

підлітків 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

7 Забезпечення контролю 

за порядком, якістю та 

дотриманням норм 

харчування дітей в 

закладі освіти 

Організація харчування 

учнів 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

8 Організація 

профілактичної роботи 

зі збереження здоров’я 

учнів. Проведення 

шкільних змагань з 

окремих видів спорту та 

спортивних свят 

Формування здорового 

способу життя учнів 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

9 Залучення учнів до 

занять спортом у 

спортивних секціях та 

Формування здорової 

особистості, набуття 

учнями навичок 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 
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гуртках здорового способу 

життя 

 

 

Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з 

питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній 

зв’язок 

    Адміністрація школи та педагогічний колектив  і надалі приділятиме  належну увагу 

питанню «Як наблизити батьків, громадськість до школи, до її проблем?». Педагоги у 

тісній співпраці з  батьківським, учнівським колективами намагатимуться, щоб ліцей мав 

власне обличчя, була представницьким, а не колегіальним навчальним закладом. 

Необхідно і надалі працювати над тим, щоб батьки були  ініціаторами всіх добрих 

починань. 

 Мета: 

  Створення позитивного духовно-морального іміджу школи; 

  Особистісно орієнтована методична підтримка діяльності вчителя з боку адміністрації; 

  Пошук нових форм співпраці школи з батьками; 

  Запрошення батьків до співпраці; 

  Тісна співпраці усіх учасників освітнього процесу задля врахування інтересів кожної 

дитини; 

  Забезпечення свобод і прав дитини у всіх проявах її діяльності. 

 Шляхи реалізації: 

   № 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Визначити спільну діяльність батьківської 

громадськості  та колективу  закладу, що є 

направленою не тільки на інформування про 

зміст освітнього  процесу, а і на співпрацю в 

здійсненні національного виховання дітей та 

створення сприятливих умов щодо 

організації життя дитини в навчальному 

середовищі, як  основний напрям роботи  

Вербівського ліцею 

постійно 

протягом 

навчального 

періоду 

заступники 

директора 

відповідно до 

розподілу 

обов’язків 

2. Запровадити систему вирішення актуальних 

питань освітнього  процесу за участю 

постійно 

протягом 

заступники 

директора 
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батьків, а саме: 

 підвищення ефективності освітнього  

процесу через співпрацю з родиною, 

громадськістю; 

 визначення стратегічних завдань, 

пріоритетних напрямків в розвитку 

навчального закладу; 

 відновлення традицій сімейного 

виховання; 

 формування умов, які максимально 

забезпечуватимуть всебічний розвиток 

дітей, а також розвиток їх творчого 

потенціалу на основі формування 

психоемоційного благополуччя; 

 сприяння вихованню моральної, 

психічно і фізично здорової 

особистості; 

 сприяння розвитку творчих здібностей 

учнів, здатності до застосування 

здобутих знань, умінь і навичок через 

сумлінну співпрацю; 

 сприяння пошуку і підтримки 

обдарованих дітей. 

навчального 

періоду 

відповідно до 

розподілу 

обов’язків;  

класні керівники 

3. Налагодження мережевої взємодії 

адміністрації щколи з Радою ліцею та 

батьківського загалу 

 Директор  ліцею 

4. Підтримка сайту  навчального закладу в 

активному стані 

Постійно  Адміністрація 

ліцею 

5. Проведення Днів відкритих дверей Щороку лютий  Заступник 

директора з НВР 

 

   Ефективною формою роботи з батьками повинні стати  спільні засідання методичного 

об'єднання класних керівників з учнівським та батьківськими комітетами, анкетування 

батьків і учнів за методиками «Які ми батьки?», «Яке моє місце в сім'ї?». 
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 Очікувані результати: 

 Комунікація  педагогічних  працівників з батьками, їх системність; 

 Налагоджений  зворотний зв’язок педагогів з  батьками; 

 Використовування  для комунікування інтерактивна інтернет-платформа чи інші 

онлайн- ресурсів. 

 

НАПРЯМ  ІV. 

СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ 

Першочерговим завданням адміністрації ліцею є формування системи показників та 

оцінок, які контролюють, оцінюють і регулюють процеси управління закладом освіти. 

Адміністрація ліцею свою управлінську діяльність зосереджуватиме  на поступовому  

відпрацюванні моделі  адаптивного управління, що дасть змогу максимально 

реалізувати можливості кожного вчителя і учня, активізувати самоаналіз і саморегуляцію 

діяльності вчителів.    

У своїй управлінській діяльності адміністрація ліцею ставе на меті  реалізовувати 

принципи демократизації, гуманізації, орієнтації на інноваційні процеси, на формування 

творчої особистості, а також принципи справедливості, ініціативи, стабільності 

педагогічного колективу. 

У роботі поєднувати   класичні і оновлені підходи до управлінської діяльності, що і 

надалі допоможе  підтримувати сформований за попередні роки  творчий колектив 

однодумців, залучити батьків і громадськість до розв'язання проблем ліцею. 

Взаємовідносини в колективі  будуватимуться   на принципах партнерства, взаємодії, 

діалогу, толерантності, спільних ціннісних орієнтирів, виважених цілей.  

Демократичні  принципи в керівництві ліцеєм, командний  стиль управлінської 

діяльності та залучення громадськості до управління загальноосвітнім навчальним 

закладом дадуть  можливість адміністрації закладу  уникати  кризових явищ в управлінні 

та забезпечувати прогресивний розвиток закладу освіти. 

У ході роботи в управлінській діяльності адміністрацї ліцею склався свій стиль 

керівництва, який визначається такими параметрами:  

 делегування керівником своїх повноважень;         

 участь підлеглих в ухваленні рішень, коли кожен відчуває, що має пряме відношення 

до управління школою;       

 інформованість підлеглих. 

Адаптивний стиль  керівництва дасть необхідні  результати:  
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- педагогічний колектив буде  готовий до виконання завдань і психологічно, і 

морально, бо розумітиме, що вся робота буде аналізуватися з відповідними висновками. 

     Адаптивне управління сприяє розвитку навчального закладу освіти, колективу, 

задоволеності власною працею та творчому зростанню кожної особистості. 

  Види управлінських рішень, що будуть використовуватися: оперативні, тематичні, 

цільові, а за формами - усні й письмові. 

 Мета управлінської діяльності : 

 координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для їх продуктивної 

творчої діяльності. 

 Завдання: 

  Управління якістю освіти на основі інноваційних технологій та освітнього 

моніторингу;Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати 

освітні послуги здобувачам освіти; 

 Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості; 

 Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації 

педагогів. 

 Шляхи реалізації: 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Використання сучасних комп’ютерних 

технологій в адміністративній діяльності, 

інформаційна автоматизованої системи  

управління освітою «Курс Школа» 

постійно Директор  ліцею 

2 Застосування дорадчо  – адміністративних 

форм  управління ( колегіальних, 

колективних, індивідуальних)  

постійно Адміністрація  

ліцею 

3. Створення системи управлінської підтримки 

освітнього процесу. 

постійно Адміністрація  

ліцею 

4. Педагогічний нагляд (моніторингове 

спостереження за суб’єктами освітнього 

процесу) 

постійно Адміністрація  

ліцею 

5. Контроль за станом фінансової та 

господарської діяльності, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності  

постійно Адміністрація  

ліцею 

6. Формування  освітніх програм, спираючись 

на навчальні плани і типові освітні 

 Директор ліцею, 
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програми.  заступник 

7. Робота з песоналом ліцею, з метою 

забезпечення високого рівня трудової і 

виконавчої дисціпліни 

постійно Директор  ліцею 

8. Створення сприятливого мікроклімату серед 

учасників освітнього процесу для успішного 

реалізації їх творчого потенціалу. 

постійно Адміністрація  

ліцею 

9. Підримка ініціативи кожного учасника 

освітнього процесу в його самореалізації. 

постійно Адміністрація  

ліцею 

10. Розкриття та стимулювання  творчого 

потенціалу учасників освітнього процесу 

постійно Адміністрація  

ліцею 

 

 Пріоритети:  
 

 управління на основі стратегічного планування, організація взаємодії всіх учасників 

освітнього процесу, мотивація і контроль діяльності;  

 забезпечення ефективного управління завдяки впровадженню моніторингового 

супроводу управлінських процесів;  

 залучення громадськості для підвищення ефективності освітнього процесу. 

№ 

з/п  

 

Зміст роботи Очікувані 

результати 

Термін 

виконання  

 

Відповідальні  

 

1 Організація освітнього 

процесу;  

виконання 

нормативних 

документів;  

вдосконалення 

внутрінього контролю 

Організація та 

забезпечення 

оптимальних, 

стабільних умов 

для освітнього 

процесу 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

2 Управління освітнім 

процесом закладу. 

Проведення 

педагогічних рад 

 

Об’єднання 

зусиль 

педагогічного 

колективу 

закладу для 

підвищення рівня 

освітньої роботи, 

упровадження в 

практику 

досягнень 

педагогічної 

науки й 

передового 

педагогічного 

досвіду 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 
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3 Впровадження моделі 

громадсько-державного 

управління на засадах 

рівноправної участі 

усіх учасників у 

забезпеченні 

ефективності 

освітнього процесу 

Вивчення 

громадської 

думки та 

поширення її на 

прийняття 

управлінських 

рішень 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

4 Створення цілісної 

системи управління, 

забезпечення якісного 

рівня контрольно-

аналітичної діяльності 

відповідно до сучасних 

вимог 

Підвищення 

якості освітнього 

процесу. 

Розвиток 

творчого 

потенціалу 

кожного вчителя 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

5 Забезпечення 

ефективної роботи 

Ради ліцею 

Спільна робота 

Ради ліцею та 

керівництва 

закладу освіти   

 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

6 Раціональний та 

доцільний розподіл 

функціональних 

обов’язків між 

керівництвом, 

педагогічними 

працівниками 

Покращення 

роботи всіх сфер 

шкільної 

діяльності 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

7 Забезпечення 

життєдіяльності 

закладу освіти 

Залучення 

позабюджетних 

коштів, 

покращення 

роботи з охорони 

праці та 

соціального 

захисту 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

8 Здійснення 

адміністративно-

господарської роботи 

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладу освіти 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

9 Звітування директора 

перед громадськістю, 

колективом 

Постійне 

інформаційне 

забезпечення, 

гласність 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

10 Забезпечення 

систематичного 

інформаційного 

супроводу освітнього 

процесу на офіційному 

сайті ліцею та стендах 

Інформованість 

педагогічних 

працівників, 

учнів, батьків у 

роботі закладу 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 
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Забезпечення рівного доступу здобувачів освіти до якісної освіти 

 

 Мета: 
 

  Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальної освіти до профільної та 

допрофесійної підготовки учнівської молоді; 

  Розвиток та формування соціально зрілої, працелюбної та творчої особистості, здатної 

до свідомого суспільного вибору; 

  Реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя; 

  Виявлення та розвиток професійних інтересів у учнів. 
 

 Очікувані результати:  
 

 Стабільне функціонування навчального закладу й якісне надання освітніх послуг; 

 Удосконалення організації освітнього  процесу відповідно до загальнолюдських 

цінностей, сучасних умов та науково – технічних досягнень; 

 Оснащення кабінетів для допрофільного навчання; 

 Створення єдиного освітнього простору на підставі наступності й інтеграції змісту 

загальної освіти та позашкільної освіти; 

 Забезпечення  якісного впровадження Державних стандартів освіти. 

 

 Шляхи реалізації:  

№ з/п Зміст Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Співпраця з мешканцями територіальної 

громади з питань управління освітою, 

відкритість і прозорість роботи органів 

управління освітою. 

Щорічно  Адміністрація 

закладу  

2. Забезпечення  надання якісних освітніх 

послуг (комплектація педагогічними 

кадрами, затвердження навчальних планів 

закладів освіти, тарифікація, організація 

курсової підготовки педагогічних 

працівників, матеріальне забезпечення 

освітнього  процесу тощо 

3. Забезпечення ефективного, 

результативного  та за цільовим 

призначенням використання коштів  з 

державного, місцевого бюджетів та інших 
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джерел 

4. Створення умов щодо впровадження 

державних стандартів та освітніх програм 

закладу освіти 

5. Сприяти збереженню мережі класів із 

урахуванням демографічної ситуації та 

освітніх запитів 

6. Рівний доступ до якісної шкільної освіти: 

  -  за індивідуальною формою 

(педагогічний патронаж) для учнів учні 

виключно за станом здоров’я;   

  - особи з особливими освітніми потребами 

мають доступ до якісної шкільної освіти та 

до послуг інклюзивно-ресурсного  центру. 

7. Створення умов для реалізації прав 

громадян України, які є тимчасово 

переміщеними особами, або постійно 

мешкають за кордоном, права на повну 

загальну середню освіту. 

8. Забезпечення 100% охоплення дітей і 

підлітків навчанням 

9. Організувати  належне та безпечне 

підвезення учнів з інших населених пунктів  

і вчителів до закладу освіти 

10. Щоденний контроль за відвідуваням 

здобувачами освіти навчальних занять. 

Показник відвідуваності дає змогу зробити 

висновок щодо рівня зацікавленості 

батьків навчальним процесом своїх дітей 

11. Забезпечити  супровід освітнього процесу:  

- соціально-психологічний; 

 - медичне забезпечення; 

 - методичне забезпечення освітнього 

процесу; 
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 - функціонують групи подовженого дня 

для учнів початкових класів (за потреби та 

наявності фінансування). 

12. Створення  Нового  освітнього  простору, 

що характеризується наявністю: 

- енергоефективністі; 

 - сучасного обладнання; 

 - мотиваційного простору;  

- безбар’єрного доступу й умов для 

інклюзивного навчання. 

13. Доступ до позашкільної освіти як 

потенціалу для розвитку особистості та 

набуття життєво важливих 

компетентностей 

14. Забезпечення безкоштовним харчуванням 

здобувачів освіти (відповідно до пункту 3 

статті 56 Закону України «Про освіту» (від 

05.09.2017 №2145-VIII). 

15. Забезпечення  наступності між дошкільною 

та початковою освітою, початковою та 

середньою школою; педагогіка 

партнерства. 

Щорічно 

вересень, 

квітень - травень  

Адміністрація 

закладу, 

практичний 

психолог 

16. Забезпечення належних умов для 

поступової адаптації учнів 1, 5 класів до 

навчання. 

Щорічно 

вересень - 

листопад 

17. Рекомендації вчителям – предметникам,  

поради  батькам та здобувачам освіти щодо 

поступової адаптації учнів до навчання.  

Практичний 

психолог 

18. Аналіз змісту варіативної складової 

робочих навчальних планів.  

Щорічно квітень 

- травень 

Заступник 

директора з НВР 

19. Системний моніторинг з метою вивчення 

потреб здобувачів освіти та їх батьків з 

питань організації поглибленого вивчення 

окремих предметів 

Щорічно 

березень -  

квітень 

Заступник 

директора з НВР 
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20. Придбання спортивного інвентарю для 

якісного проведення уроків фізичної 

культури та якісного відпочинку. 

Щорічно (за 

наявності 

фінансування) 

Директор 

 

Внутрішній  контроль 

     Інформацію про діяльність ліцею можна отримати тільки за допомогою добре 

налагодженого внутрішньошкільного контролю. Тому, плануючи його, виділяються такі 

функціональні завдання: 

- збір і обробка інформації про стан педагогічного процесу;  

Перспективне планування вивчення стану викладання предметів у початкових 

класах 

Рік вивчення/  

 
2021/2022  2022/2023  2023/2024 2024/ 2025 

Предмет вивчення 

Українська мова     

Читання/Літературне читання     

Математика     

Іноземна мова     

Я досліджую світ     

Музичне мистецтво     

Образотворче      мистецтво 
    

Фізична культура     

 

Перспективне планування вивчення стану викладання предметів у 5 – 11 класах 

Рік вивчення/  

Предмет вивчення 

 

2021/2022 

 

  

 2022/2023 

  

2023/2024 

 

2024/ 2025 

 

Українська мова     



63 
 

Українська література   
 

 

Іноземна мова     

Математика     

Історія      

Біологія     

Географія     

Фізика      

 Хімія   
 

 

Інформатика 
 

   

Музичне мистецтво 
 

   

Захист України     

Фізична культура  10-11кл.  5-9 кл. 

 

 Перспективне планування вивчення стану основних напрямів виховання 

 

Напрямок виховання 2021/2022 2022/2023  2023/2024 2024/ 2025 

Громадянське виховання     

Родинно-сімейне виховання     

Національно-патріотичне 

виховання 

    

Трудове виховання     

Художньо-естетичне виховання     

Моральне виховання     

Екологічне виховання     
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Формування здорового способу 

життя 

    

Правове виховання     

Сприяння творчому розвитку 

особистості 

    

 

Внутрішньошкільний  моніторинг  на 2021 – 2025  роки 

 Мета: 

  Ефективне відстеження   функціонування освітнього простору в загальноосвітньому  

навчальному   закладі,  виявлення динаміки його змін, розробка прогнозу та пропозицій 

для забезпечення розвитку навчального закладу;  

  Накопичення даних, необхідних для періодичного самооцінювання якості освітніх 

послуг школи; 

  Аналітичне  узагальнення результатів діяльності ліцею. 

 

 Очікувані результати:  

 Самооцінювання роботи закладу та розроблення заходів щодо підвищення якості  

надання  освітніх послуг, формування  позитивного іміджу, престижності та 

конкурентноспроможності навчального закладу; 

 Створення необхідних умов для творчої діяльності учасників   освітнього  процесу:  

виявлення і підтримка  обдарованої    молоді,   підняття  престижу творчих педагогів ;  

 Впровадження освітніх інновацій,  сучасних інформаційних технологій для оновлення 

змісту освіти й форм організації освітнього процесу; 

  Активізація  роботи адміністрації  і педагогічного колективу навчального закладу,  

вироблення  навичок контрольно-аналітичної  діяльності, самооцінки  та   саморегуляції; 

 Удосконалення управління  навчальним закладом,  вироблення і  корегування 

управлінських рішень,  планування і прогнозування розвитку навчального закладу. 

 



65 
 

 

 Шляхи  реалізації:  

 

Напрями 

дослідження 

Показники, що 

відстежуються 

Інструментарій 

 

Об’єкти Суб’єкти 

дослідження 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

УПРАВЛІНСЬ

КА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Утримання в належному 

стані будівель, споруд 

Спостереження, огляд 

(акт обстеження) 

Територія ліцею, 

будівля, котельня, 

прилеглі споруди, 

огорожа), стан 

прибирання 

приміщень 

 Щорічно 

серпень, 

березень 

Завідувач 

господарством  

Експертиза якості створення 

сучасного освітнього 

середовища   

Спостереження   

(безпечність, 

інформативність, 

зручність) 

Кабінети НУШ, 

природничо - 

математичного 

циклу  

 Серпень, 

лютий  

 2022, 

2024 

Директор  

-Дизайн приміщень                       Анкетування  

( безпечність, 

інформативність, 

зручність) 

Коридори, 

їдальня, 

спортивна та 

актова  зала, 

бібліотека 

Учні 9- 11 класів, 

вчителі  ( 30% від 

складу учнів) 

Вересень,  

 2021, квітень 

2024,2025  

Директор, 

завідувач 

господарством 

-Охорона праці  Вивчення актів  

травматизму на 

виробництві, 

побутового 

 Працівники 

закладу освіти 

Січень 2024, 

листопад 2025 

Заступник 

директора з 

НВР, завідувач 

господарством 
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травматизму (діаграми) 

-Здоров’язбереження 

здобувачів освіти  

Вивчення актів  

(діаграми) травматизму 

під час освітнього 

процесу, побутового 

травматизму 

 Здобувачі освіти, 

батьки(особи,що 

їх замінюють) 

Січень                      

( щорічно) 

Заступник 

директора з НВР 

-Психологічний мікроклімат  Анкета, спостереження  Учнівські   

колективи 

Жовтень, 

березень  

Практичний 

психолог 

-Запобігання будь - яким 

проявам дискримінації, 

булінгу 

Анкета, інтерв’ю з 

практичним 

психологом, 

спостереження за 

освітнім середовищем 

 Учнівський  та 

педагогічний 

колективи (30% 

від класу) 

Листопад –

грудень   

Заступник 

директора з 

НВР, 

практичний 

психолог 

-Дотримання етичних норм, 

повагу до гідності, прав і 

свобод людини 

Опитування 

(анкетування ) 

 

 Педагоги, учні, 

батьки 

Жовтень, 

березень 

Заступник 

директора з НВР 

Дотримання академічної 

доброчесності  

Спостереження   Учнівський  та 

педагогічний 

колективи 

Щорічно  Адміністрація 

ліцею 

Ставлення до корупції  Опитування   Учнівський  та 

педагогічний 

колективи 

Щорічно Адміністрація 

ліцею 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
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НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати моніторингів 

навчальних досягнень учнів 

(зовнішніх або внутрішніх) 

Діаграми Вивчення якості 

надання освітніх 

послуг 

Згідно річного 

плану 

Щорічно 

січень, 

травень 

Заступник 

директора з НВР 

Результати ДПА у 

початковій, базовій та старшій 

школі; підсумкове оцінювання 

учнів  

Форми 

статистичної 

звітності 

Вивчення якості 

надання освітніх 

послуг 

4,9,11 класи Щорічно 

травень,  

червень 

Заступник 

директора з НВР 

Роль варіативної складової 

на якість складання ДПА у 

формі ЗНО 

Результати ЗНО   Вивчити вплив 

розподілу варіа -

тивної складової 

навчального плану  на 

результати ЗНО   

11 клас Щорічно 

червень  

Заступник 

директора з НВР 

Відповідність результатів 

ДПА у формі ЗНО 

результатам річного 

оцінювання  

Порівняльний 

аналіз 

Якість оцінювання  11 клас  Щорічно 

червень  

Заступник 

директора з НВР 

Порівняльний аналіз між 

результатами ДПА та 

підсумковим оцінюванням 

учителя з предмету (курсу) 

Форми 

статистичної 

звітності 

Визначення 

надійності системи 

оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів 

4,9 класи Щорічно 

травень,  

червень 

Заступник 

директора з НВР 

Порівняльний аналіз 

середнього балу навчальних 

досягнень учнів з окремих 

предметів 

Діаграми Коригування 

оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів 

Згідно річного 

плану 

Щорічно            

грудень, 

квітень  

Класні 

керівники 
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ПСИХОЛОГІ

ЧНИЙ 

АСПЕКТ 

Порівняльний аналіз 

підсумкового оцінювання між 

класами  на одній паралелі 

Діаграми Вивчити вплив на 

зміст планування та 

педагогічної 

діяльності 

Класи, в яких є 

паралелі 

Щорічно 

січень, 

червень 

Заступник 

директора з НВР 

Участь  у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах із 

навчальних предметів, 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт МАН 

Протоколи,  звіти, 

зведені таблиці 
Відповідність 

кваліфікаційної 

категорії вчителів за 

результатами участі 

учнів у олімпіадах ІІ, 

ІІІ етапів 

6-11 класи Щорічно  Заступник 

директора з НВР 

Вивчення мотивації 

навчання 

Анкети, 

психологічні тести 

Оцінка рівня 

мотивації до навчання 

6-8 класи Щорічно  Практичний 

психолог  

Моніторинг психологічної 

готовності  першокласників до 

навчання в ліцеї 

Психологічні тести Вивчення рівня 

психологічної 

готовності 1 класників 

до навчання в школі 

1 – ші класи Щорічно 

вересень – 

жовтень 

Практичний 

психолог 

Моніторинг психологічної 

готовності  п’ятикласників  до 

навчання в основній  школі 

Психологічні тести Вивчення рівня 

психологічної 

готовності 5 класників 

до навчання в 

основній школі 

5- ті класи  Щорічно  

жовтень – 

листопад  

Практичний 

психолог 
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 Мотивація здобувачів 

освіти при підготовці до ЗНО 

Анкети, 

психологічні тести 

Вивчення рівня 

мотивації здобувачів 

освіти при підготовці 

до ЗНО 

11 клас  Щорічно 

листопад, 

лютий 

Практичний 

психолог 

Моніторинг психологічної 

готовності учнів 11 класу до 

участі у ЗНО 

Психологічні тести Вивчення рівня 

психологічної 

готовності здобувачів 

освіти при підготовці 

до ЗНО 

11 клас Щорічно 

лютий, 

квітень 

Практичний 

психолог 

Застосування  завдань РІSA , 

різнорівневих домашніх 

завдань для  формування 

предметних компетентностей 

Анкетування учнів, 

тестування 

Виявити наявність 

різнорівневих д/з що 

сприяють 

формуванню 

життєвих 

компетентностей 

 5 - 9 класи   

ПРОФЕСІЙ 

НА 

КОМПЕТЕНТ 

–НІСТЬ  

ПЕДАГОГА 

 Рівень  методичної 

підготовки педагогічного 

працівника 

Анкета,  бесіда з 

учителями 

Визначиння  рівня  

методичної 

підготовки 

педагогічного 

працівника, якість 

володіння нормативно 

– правовою базою 

щодо організації 

освітнього процесу з 

предмета 

Педагогічні 

працівники 

Щорічно 

вересень  

Заступник 

директора з НВР 



70 
 

Застосовання  освітніх 

технології, спрямованих на 

формування ключових 

компетентностей і наскрізних 

умінь здобувачів освіти 

Спостереження за 

уроком  

Вивчення  рівня  

фахової 

компетентності 

педагога 

Згідно з річним 

планом (стан 

викладання 

предметів) 

Щорічно  Адміністрація, 

члени 

атестаційної 

комісії 

Застосування  завдань РІSA , 

різнорівневих домашніх 

завдань для  формування 

предметних компетентностей 

Спостереження за 

уроком, 

анкетування учнів  

Вивчення  рівня  

фахової 

компетентності 

педагога 

3-4, 7-8 класи Щорічно  Адміністрація, 

члени 

атестаційної 

комісії 

Рівень включення учнів в 

активну навчальну діяльність: 

використання   завдань 

діяльнісного характеру  

 Спостереження за 

уроком 

Вивчення рівня 

активності здобувачів 

освіти на уроці 

 1-4 класи 2021- 2024 Директор  

Правила та 

процедури 

оцінювання 

навчальних 

досягнень 

 

Спостереження (за 

проведенням 

навчальних занять, 

анкетування 

батьків 

Вивчення якість 

оцінюнавання 

результатів навчання                   

( справедливість і 

об’єктивність) 

1-11  класи  Щорічно  Заступник 

директора з НВР 

ВИХОВНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Організація  виховання 

(планування, підготовка, 

проведення та оцінювання 

виховних справ)  

 

Анкети  

Кваліметрична 

модель діяльності 

класного керівника 

Отримати дані про 

якість діяльності 

класних керівників, 

управління виховним 

процесом на рівні 

навчального 

закладу,визначення  

Класні керівники Вересень 2022 

Січень 2024 

 

Заступник 

директора з НВР 
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напрямів співпраці 

учителів батьків та 

учнів  

Участь учнівського 

самоврядування, батьків та 

інших партнерів  у вихованні 

молодого покоління 

 

Таблиця в 

редакторі Excel для 

узагальнення 

результатів 

опитування 

класних керівників, 

батьків, учнів 

Аналіз та оцінка стану 

виховного простору 

класу, навчального 

закладу; 

взаємовідносини між 

окремими педагогами 

та учнями 

 5,8, 10 класи (не 

більше  30%) 

Листопад  

2023 

Заступник 

директора з НВР 

Рівень психолого-педагогічної 

підготовки класних керівників 

Анкети, 

кваліметрична 

модель діяльності 

класного керівника 

Отримати  дані про 

якість діяльності 

класних керівників, 

визначення  напрямів 

співпраці учителів 

батьків та учнів 

Класні керівники Січень 2024 

 

Заступник 

директора з 

НВР, 

практичний 

психолог 

Рівень сформованості 

ціннісних орієнтирів ліцеїстів 

Анкетування 

учнів,бесіди, 

інтерв’ю  

Виявити рівень 

сформованості 

ціннісних орієнтирів 

школярів 

 1-11 класи Протягом  

2021, 2024 

Заступник 

директора з 

НВР, 

практичний 

психолог, 

педагог- 

організатор 

Запобігання  та протидія 

булінгу в учнівському 

середовищі 

Анкетування учнів, 

педагогічних 

працівників, 

батьків, бесіди, 

Виконання  вимог 

антибулінгової 

політики 

працівниками школи, 

4 – 7, 9-10 класи 

(не більше  30%) 

Жовтень, 

березень 

щорічно 

Заступник 

директора з 

НВР, 

практичний 
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опитування взаємовідносини між 

учасниками 

навчально-виховного 

процесу. 

психолог,класні 

керівники 

Рівень екологічного виховання Анкетування Виявити рівень  

усвідомлення функцій 

природи в житті 

людини та її 

самоцінності; почуття 

особистої причетності 

до збереження 

природних багатств, 

відповідальності за 

них 

 3-4, 5-9 класи  (не 

більше  30%) 

Листопад  

2021, 2023, 

2025 

Класні 

керівники, 

педагог-

організатор 

Стан превентивної освіти 

дітей та учнівської молоді 

Анкетування учнів, 

педагогічних 

працівників, 

батьків, 

бесіди,інтерв’ю  

Своєчасне виявлення 

та виправлення 

несприятливих 

інформаційних, 

педагогічних, 

психологічних, 

організаційних та 

інших факторів, що 

зумовлюють 

відхилення у 

психологічному та 

соціальному розвитку 

дітей і молоді, у їхній 

поведінці, стані 

8-11 класи  Січень 

щорічно 

Заступник 

директора з 

НВР, 

практичний 

психолог 
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здоров’я 

 Охоплення гуртковою 

роботою 

 

Інформація 

класних керівників, 

форми звітності 

Виявити стан 

охоплення гуртковою 

роботою 

 2021,2023, 

2025 

 

Стану здоров’я учнів 

 

Діаграми 

захворюваності, 

аналіз хвороб 

Вивчення  комплексу 

критеріїв, що мають 

як суто медичне, так і 

важливе соціаль не, 

гігієнічне, 

психологічне, 

педагогічне значення 

1-11класи Грудень, 

червень 

щорічно 

Сестра медична, 

класні керівники 

Ставлення учнів, батьків до 

виховної діяльності закладу 

Анкетування  Вивчити  та оцінити 

якість виховної 

діяльності, отримати 

інформацію про 

реальний стан справ;  

ставлення учнів, 

батьків до виховної 

діяльності закладу; 

відповідність  мети 

виховання, що 

реалізується у школі, 

потребам учнів та 

батьків 

8-10 класи, батьки 

1-4, 5-6 класів 

Квітень 2022, 

2024 

Заступник 

директора з 

НВР, педагог- 

організатор 
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Інформатизація системи освіти 

 Мета: 
 

 Створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність 

технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють 

застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, 

зберігання і обробку даних системи освіти. 

      Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і 

автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується 

на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, педагогів та здобувачів освіти. 

     Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору 

мають бути: педагоги, здобувачі освіти, адміністрація школи, батьки. 

 Шляхи реалізації: 
 

№ 

з/п  

 

Зміст роботи Очікувані 

результати 

Термін 

виконання  

 

Відповідальні  

 

1 Впровадження навчальних 

програм з ІКТ-підтримкою 

Функціонування 

якісно нового рівня 

системи управління 

освітнім процесом 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

2 Підключення всіх 

користувачів закладу 

освіти до мережі Інтернет 

Забезпечення  

підвищення якості 

освіти 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

3 Формування баз даних 

педагогічних працівників, 

учнів закладу освіти 

 

Якісно новий рівень 

функціонування 

системи управління 

освітнім процесом 

та закладом в цілому 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

4 Інформатизація управління 

закладом освіти, у тому 

числі:  

- інформатизація 

діяльності 

адміністративно-

управлінської ланки;  

- інформатизація 

управління навчально-

пізнавальною діяльністю 

учнів 

Скорочення часу, 

виділеного на 

прийняття 

управлінських 

рішень за рахунок 

упровадження та 

експлуатації систем 

перетворення 

інформації 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

5 Формування інформаційної 

культури учасників 

освітнього процесу 

Організація доступу 

учнів, педагогічних 

працівників до 

вітчизняних і 

світових 

інформаційних 

ресурсів 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

6 Створення умов для Здійснення розвитку  2021-2025 Адміністрація 
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навчання співробітників 

закладу  новим 

комп'ютерним технологіям 

ІКТ 

компетентностей 

ліцею 

7 Удосконалення сайту і 

робота з ним 

Організація доступу 

учнів, педагогічних 

працівників, батьків, 

громадськості до 

сайту закладу освіти 

Зацікавленість учнів 

у створенні сторінки 

або пошуку 

матеріалу для сайту 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

8 Інформатизація методичної 

роботи ліцею 

Створення 

електронної бази 

інформаційних і 

методичних ресурсів 

з навчальних 

предметів  

 

2023-2025 Адміністрація 

ліцею 

10 Організація системи 

інформаційної безпеки 

закладу 

Створення 

загальної системи 

забезпечення 

 інформаційної  

безпеки 

2021-2025 Адміністрація 

ліцею 

11 Оснащення предметних 

кабінетів інтерактивним 

устаткуванням 

Впровадження 

інформаційних 

технологій в 

освітній процес 

2022-202 Керівництво 

 
 Етапи реалізації: 

№ 

п/п 
Захід Термін Відповідальний 

І етап - Організаційний   

1 

Створення умов для навчання 

співробітників школи нових комп’ютерних 

технологій 

2021  

Директор ліцею, 

заступники 

директора, вчитель 

інформатики 

2 Вивчення передових освітніх технологій 2021 

Директор, 

заступники 

директора, вчителі. 

3 
Впровадження навчальних програм з ІКТ – 

підтримкою 
2021 

Заступник директора 

з НВР, вчителі, 

керівники МО. 

Методичні заходи на реалізацію І етапу 

4 
Круглий стіл «Проектна технологія: суть, 

досвід використання, перспективи». 
2021 

Заступник директора 

з НВР, вчитель 

інформатики 
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ІІ етап -  Реалізаційний  

1 

Нарощування комп’ютерної мережі в ліцеї   

( 1-ші класи, кабінети природничо – 

математичного циклу) 

2021 – 2025 Адміністрація ліцею 

2 Розвиток офіційного  сайту ліцею 2021- 2025  Заступник директора 

3 
Залучення батьків до спілкування через ІКТ 

– технології  
2021- 2025 

Адміністрація ліцею, 

класні керівники. 

4 Інформатизація бібліотечної діяльності 2022- 2025  Бібліотекар 

5 
Впровадження навчальних програм з ІКТ – 

підтримкою 
2021 – 2025  

Директор, заступник 

директора, вчителі. 

6 
Організація внутрішньої системи підтримки 

обміну досвідом в галузі ІКТ 
2021 – 2025  

Заступники 

директора, творча 

група 

Методичні заходи на реалізацію ІІ етапу 

7 

Педагогічна рада «Використання ІКТ в 

процесі самоосвіти вчителів як засіб 

підвищення професійної компетентності» 

2021 
Заступник директора 

з НВР 

8 

Семінар «Можливості ІКТ та 

мультимедійних засобів навчання в 

організації активної навчально-пізнавальної 

діяльності школярів» 

2022 
Заступник директора 

з НВР 

10 
Батьківський лекторій «Безпечний  Інтернет 

для дітей» 
2021 рік Директор 

III етап Узагальнюючий 

1 

Мультимедійне оснащення навчальних 

кабінетів. Створення умов для навчання 

співробітників школи нових комп’ютерних 

технологій. 

До 2025 
Адміністрація ліцею, 

вчителі 

2 
Систематизація інформаційних ресурсів 

закладу 
2024  

Директор, 

заступники 

директора, вчителі 

3 
Оснащення предметних кабінетів 

інтерактивним устаткуванням 
2024  Адміністрація ліцею 

4 
Впровадження елементів дистанційної 

освіти 
За потреби 

Адміністрація ліцею, 

вчителі. 

 

 Очікувані результати: 

 створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу; 

 об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи; 

 створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних; 

 оновлення наповнюваності шкільного сайту; 

 практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти 
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ІКТ в освітньому процесі. 

 

Кадрове забезпечення освітнього процесу 

 Мета: 

 

 підвищити престиж педагогічної професії у суспільстві;  

 створити систему планомірного поповнення закладу освіти висококваліфікованими 

спеціалістами та забезпечити високу результативність професійної діяльності 

педагогічних кадрів;  

 створити сприятливі умови для професійної діяльності педагогічних працівників, 

забезпечити їхні конституційні права.  

  

 Завдання:  
 

 оптимізація кадрового забезпечення закладу освіти;  

 підвищення ролі педагога у формуванні суспільства;  

 підвищення рівня соціально-економічного та фінансового забезпечення підготовки 

педагогічних працівників, їх професійної діяльності.  

  

 Пріорітети:  

 

 обґрунтоване прогнозування потреби в педагогічних працівниках;  

 стабілізація кадрового складу закладу освіти;  

 підвищення професійного рівня педагогічних працівників;  

 поліпшення морального і матеріального стимулювання професійної діяльності 

педагогічних працівників. 
 

 Шляхи реалізації:  

№ 

з/п  

 

Зміст роботи Очікувані 

результати 

Термін 

виконання  

 

Відповідальні  

 

1 Визначення потреби в 

педагогічних 

працівниках  

 

Стабілізація 

кадрового складу 

закладу освіти 

Травень – 

червень 

щорічно 

Адміністрація 

ліцею 

2 Стимулювання 

педагогічних 

працівників до 

здобуття спеціальної 

освіти 

Забезпечення гідних 

умов для здобуття 

сучасної, доступної 

та якісної освіти 

відповідно до вимог 

суспільства 

20201-2025 Адміністрація 

ліцею 

3 Надання пріоритету 

при розподілі 

педагогічного 

навантаження 

педагогам з 

відповідною 

спеціальною освітою 

Моральне та 

матеріальне 

стимулювання 

вчителів 

20201-2025 Адміністрація 

ліцею 

4 Забезпечення Ріст професійної 20201-2025 Адміністрація 
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систематичного 

підвищення 

кваліфікації  

педпрацівників; 

впровадження сучасних 

інформаційних 

технологій 

майстерності, 

розвиток творчої 

ініціативи, 

забезпечення 

ефективності 

освітнього процесу 

ліцею 

5 Внесення пропозицій 

щодо нагородження 

державними та 

відомчими нагородами 

та відзнаками 

працівників закладу 

освіти у вищі органи 

управління освітою 

Моральне та 

матеріальне 

стимулювання 

вчителів 

20201-2025 Адміністрація 

ліцею 

6 Удосконалення 

професіоналізму та 

методичної 

майстерності 

педагогічних 

працівників, широкого 

використання 

інноваційних 

технологій   

Підвищення якості 

освіти 

20201-2025 Адміністрація 

ліцею 

7 Упровадження системи 

професійно-

педагогічної адаптації 

молодих фахівців 

Виявлення 

найбільш активної, 

талановитої молоді 

20201-2025 Адміністрація 

ліцею 

8 Проведення психолого- 

педагогічних 

консиліумів, 

психолого-

педагогічних семінарів 

з метою удосконалення 

взаємовідносин 

«педагог – батьки – 

учень» 

Підвищення ролі 

вчителя у 

формуванні 

особистості 

20201-2025 Адміністрація 

ліцею 

9 Забезпечення участі 

педагогів у фахових 

конкурсах з метою 

висвітлення та 

розповсюдження 

передового 

педагогічного досвіду 

Підвищення 

професійного рівня 

педагогічних 

працівників 

20201-2025 Адміністрація 

ліцею 

10 Здійснення передплати 

періодичних та 

фахових педагогічних 

видань 

Підвищення якості 

освіти 

20201-2025 Адміністрація 

ліцею 

11 Організація 

неперервної мовної 

освіти для підвищення 

Ріст професійної 

майстерності, 

забезпечення 

20201-2025 Адміністрація 

ліцею 
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мовної культури 

вчителів (проведення 

лекторіїв, конкурсів, 

круглих столів, курсів 

української мови, 

поповнення фондів 

бібліотеки словниками, 

довідниками, 

періодикою) 

ефективності 

освітнього процесу 

12 Організація щорічного 

моніторингу якості 

методичної роботи з 

педагогічними 

працівниками 

Підвищення якості 

освіти 

20201-2025 Адміністрація 

ліцею 

 

 Очікувані результати: 

 Стабілізація кадрового складу закладу освіти; 

 Підвищення професійного рівня педагогічних працівників; 

 Моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів; 

 Підвищення престижу педагогічної професії в громаді та утвердження соціального 

статусу вчителя. 

 

Директор ліцею                                           Алла  НІКУЛІНА 


