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РОЗДІЛ 1. 

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗАЛ «ПЕРСПЕКТИВА» 

У 2021 - 2022 Н. Р. ТА ПРО ЗАВДАННЯ НА 2022 – 2023 

 

Річний план на 2022/2023 навчальний рік, розроблений відповідно до Стратегії 

розвитку Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива» Запорізької міської ради 

Запорізької області на період до 2024 року. 

Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради 

Запорізької області рішенням Запорізької міської ради від 29.09.2021 №29 (пункт 6) 

перейменовано у Запорізький академічний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради. 

 

ЧАСТИНА 1.  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

Результати аналізу роботи ліцею за 2021/2022 н. р. узагальнено в аналітичних довідках 

«Про підсумки виконання управлінських заходів по забезпеченню організованого закінчення 

2021/2022 навчального року по ЗАЛ «Перспектива» ЗМР Запорізької області (на педагогічну 

раду від 30.08.2022 р.), «Про виконання навчальних планів і програм у 2021/2022 н. р.  по 

Запорізькому багатопрофільному ліцею «Перспектива» (на педагогічну раду від 30.08.2022 

р.)», «Про результати навчально-виховного процесу у 2021 - 2022 навчальному році по ЗАЛ 

«Перспектива» (на педагогічну раду від 30.08.2022 року)». Ці результати свідчить про те, що 

у ліцеї створені умови щодо реалізації основних завдань, визначених у концепції ліцею, 

освітній програмі ЗАЛ «Перспектива» та у плані роботи за минулий рік. 

За підсумками внутрішкільного контролю протягом 2020 – 2021 навчального року 

було діагностовано такі проблеми в сфері навчально-виховного процесу, що підлягали 

розв’язанню у 2021 - 2022 н. р. : 

1. Має місце недостатній рівень якості навчальних досягнень учнів 7В, 9В, 10Г, 11В 

класу (у нумерації 2021– 2022 н. р.). 

2. Потребує постійного контролю ведення вчителями ліцею обов’язкової документації. 

Виходячи із змісту проблем, що були діагностовано, було визначені такі цілі 

діяльності педагогічного колективу в галузі вдосконалення навчально-виховного 

процесу на 2021 - 2022 н. р.: 

1. Забезпечення відповідності освітніх послуг вимогам суспільства, освітнім потребам 

учнів, реалізації права дітей на доступність загальної середньої освіти у межах державних 

вимог до її змісту, рівня й обсягу, надання їм якісних освітніх послуг шляхом створення 

необхідних організаційно-педагогічних умов для впровадження індивідуального робочого 

навчального плану ліцею. 

Відповідно до вказаних цілей та виходячи з наслідків аналізу результатів 

внутрішкільного контролю було визначено в якості пріоритетних напрямків роботи 

педагогічного колективу ліцею на 2021 - 2022 н. р. вирішення таких завдань в галузі 

вдосконалення навчально – виховного процесу у ліцеї: 

1. Створення організаційно - педагогічних умов для реалізації Державного стандарту 

загальної середньої освіти (в 2021 – 2022 навчальному році - в паралелі 5 - 11 класів) та 

Освітньої програми ліцею на 2018/2019 - 2021/2022 навчальні роки, зокрема 

впровадженню нових профілів навчання  «Дизайн» та «Географія та іноземна мова» (в 

2021/2022 н. р. в паралелі 10 – х класів). 

2. Розробка та реалізація системи заходів щодо поліпшення стану успішності учнів 7В, 

9В, 10Г, 11В  класу (у нумерації 2021 – 2022 н. р.). 

3. Подальший розвиток створеної в ліцеї системи забезпечення безперервності освіти 

(початкові школи «Мрія, «Прогрес», «Світанок» - ЗБЛ «Перспектива» - базові вищі 
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навчальні заклади ЗНУ, ЗДМУ, НУ «Запорізька політехніка», КПУ); розгляд нових 

форм взаємодії з вищими навчальними закладами з урахуванням змінених правил 

вступу до них. 

4. Формування складників ключових і предметних компетентностей у ліцеїстів на кінець 

кожного циклу навчання.  

5. Побудова освітньої траєкторії здобувачів загальної середньої освіти на основі 

загальних результатів навчання випускників ліцею. 

З метою вирішення вказаних завдань в ліцеї протягом 2020 – 2021 навчального 

року була проведена значна робота, що забезпечила  високі показники якості знань 

ліцеїстів: 

1. Предметні кафедри, науково-методична рада  та навчальна частина ліцею 

забезпечили впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти, зокрема 

впровадження нового Державного стандарту (в 2021 - 2022 навчальному році - в паралелі 5 - 

11 класів), робочого навчального плану та навчальних програм. Вчителям - предметникам 

було надано необхідну організаційну, інформаційну та методичну допомогу в вивченні 

особливостей нових навчальних програм та підручників, у розробці календарно – тематичного 

планування, в визначенні найбільш ефективних форм організації навчально – виховного 

процесу.  Всі учні забезпечені відповідними підручниками. Про ефективність цих заходів 

свідчить високий рівень якості навчальних досягнень учнів 5 - 11 класів (76,91%, що на 12,55% 

вище за цей показник у 2020 - 2021 навчальному році, незважаючи на те, що значну частину 

навчального року заняття проводились в умовах дистанційного навчання та воєнного часу). 

2. Організовано проведення додаткових консультацій, індивідуально-групових занять 

для учнів 7В, 9В, 10Г, 11В класів (у нумерації 2021 - 2022 н. р.).  з метою поліпшення стану їх 

успішності. З учнями вказаного класу, що мали проблеми з засвоєнням навчальних програм 

окремих предметів та з їх батьками проводились консультації та співбесіди психологом ліцею, 

класним керівником, консультування відповідними вчителями – предметникам, навчальною 

частиною. Як наслідок цього показники якості навчальних досягнень за підсумками 

навчального року трохи поліпшились в порівнянні з підсумками 2019- 2020 н. р. у 7В класі (на 

6,00%), у 9В класі (на 30,24%), 10Г класі (на 33,73%), 11В класі (на 21,97%). Це, з урахуванням 

того, що  значну частину навчального року заняття проводились в умовах дистанційного 

навчання, свідчить про ефективність заходів адміністрації та педагогічного колективу щодо 

поліпшення рівня навчальних досягнень учнів зазначеного класу. 

3. Під час дистанційного навчання вчителі ліцею широко використовували функціонал 

GoogleClassroom, School Z, сервісов відеоконференцій ZOOM, Skype, комунікаційні 

можливості Viber. Освітній процес в цей час було ефективно організовано на основі «Стратегії 

організації навчально-виховного процесу у Запорізькому багатопрофільному ліцеї 

«Перспектива» ЗМР Запорізької області   під час навчання з використанням елементів 

дистанційного навчання» (схвалена на засіданні педагогічної ради Запорізького 

багатопрофільного ліцею «Перспектива» Запорізької міської ради Запорізької області, 

Протокол від 11.01.2021 №01). 

4. Впродовж 2021 - 2022 навчального року вчителями кафедри суспільних наук (Свет 

О. Н.) продовжено впровадження в навчально-виховний процес та подальшого вдосконалення 

навчально-методичного комплексу для підготовки учнів до ЗНО з історії України. До 

комплекту матеріалів крім рекомендованого МОН України підручника  включено опорні 

конспекти в таблично-схематичному вигляді (на основі довідника «Історія України в 

таблицях» авторів О. О. Гісема, О. О. Мартинюка, О. Ф. Трухана), 5 електронних підручників 

(класичні підручники О. Субтельного, Н. Полонської-Василенко, М. Грушевського, підручник 

для ВНЗ під редакцією  В. М. Литвина, підручник для 7-11 класів УІІТО, затверджений 

МОНУ), хронологічної таблиці, таблиці історичних термінів, таблиці персоналій видатних 

історичних осіб, таблиці топонімів, програми для проведення тематичного контролю 

навчальних досягнень учнів в формі тестування на ПК в локальній мережі MyTest (автор 
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програми Башлаков А. С., джерело завантаження - ресурс www.klyaksa.net; програма 

розповсюджується автором безкоштовно). Продовжено впровадження навчально-методичний 

комплекс для підготовки учнів до ЗНО з хімії (вчитель Остапенко Г. М.).  Розробку навчально 

- методичного комплексу для підготовки учнів до ЗНО продовжено на кафедрі точних наук 

(математика, вчителі Ревенько В. М., фізика, вчителі Усатенко Я. Л. та Кравцова В. Т.), 

природничих наук (біологія, вчителі Кононенко Н. О, географія, вчитель Гавриш Р. В.), 

іноземних мов (англійська мова, вчителі Сєкірінська І. В.), методичному об’єднанні вчителів 

української словесності (українська мова та література, вчитель Кравчук О. Г.). 

5. У 2020/2021 н. р. була продовжена взаємодія між ліцеєм та школами початкових 

класів «Мрія», «Прогрес», «Світанок»; впродовж навчального року навчальною частиною, 

психологічною службою було проведено знайомство з випускниками шкіл «Мрія» та 

«Світанок», а наприкінці року – вступні іспити до 5 класу ліцею; продовжена взаємодія між 

кафедрами ліцею та педагогами шкіл «Мрія», «Світанок» з питань забезпечення наступності 

у навчанні; за рахунок цього практично всі випускники шкіл «Мрія» та «Світанок», які 

виявили відповідне бажання, успішно склали вступні іспити до ліцею. За рахунок випускників 

цих шкіл переважно й укомплектовані 5 класи ліцею (в наборі на 2022 - 2023 н. р. питома вага 

випускників цих шкіл склала  понад 40%). 

6. Розроблено, затверджено та впроваджено у паралелі 10 - х класів новий 

індивідуальний робочий навчальний план ліцею, в якому  передбачено 2 нових профілі 

(«Дизайн» та «Географія та іноземна мова»). 

7. З  метою удосконалення системи допрофільної підготовки в другому півріччі 

навчального року для учнів 7 класів та їх батьків був проведений цикл співбесід з психологом 

ліцею (профорієнтаційне тестування),  навчальною частиною (загальне інформування про 

специфіку кожного з профілів навчання), керівниками предметних кафедр та вчителями – 

предметниками, запланованими на 8 класи 2022 - 2023 н. р. Після  цього  класними 

керівниками та психологом ліцею було проведення анкетування учнів 7 класів та їх батьків з 

метою визначення майбутнього профілю навчання кожного учня 7 класів. За підсумками цієї 

роботи було проведене рейтингове діагностичне тестування учнів 7 класів з профільних для 

всіх 4 профілів навчання у 8 - 9 класах предметів (для чого було розроблене відповідне 

положення та комплекти тестів з методикою проведення рейтингового оцінювання). 

Результатом цієї роботи стало впевнене обрання учнями 7 класів (нумерація 2021 - 2022 н. р.) 

профілю навчання на 2022 - 2023 н. р. (питома вага учнів, що закінчили 7 клас ліцею  2020 - 

2021 н. р. у складі учнів 8 - х класів   2021  - 2022 н. р. становитиме 94,22%). 

8. У ліцеї створювались необхідні умови для реалізації мовної політики, подальшого 

підвищення рівня викладання як державної мови, так й мови навчання (російської); це 

завдання реалізовувалось через роботу методичного об’єднання  вчителів філології 

(українська мова, українська література, російська мова, світова література (інтегрований 

курс), зарубіжна література), роботу з обдарованими учнями, через науково-практичну 

підготовку учнів, запровадження нового профілю навчання  - «Українська філологія» 

(передбачає поглиблене вивчення української мови та літератури у 8-11 класах), позакласну 

роботу; вчителі української та російської філології своєчасно проходили курсову 

перепідготовку. Серед ліцеїстів – призери районного, обласного рівня предметних олімпіад з 

української філології; конкурсів: Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України, Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка для учнів 5-11 класів,  Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика, Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник». 

9. Продовжено співпрацю з ЗНУ, НУ «Запорізька політехніка», ЗДМУ в таких 

питаннях, як залучення педагогічних кадрів цих ВНЗ до організації навчання та науково-

практичної підготовки учнів, використання їх матеріальної бази, зокрема лабораторної 

(ЗДМУ), бібліотек. За підсумками вступної кампанії 2022 р. 100,00 % випускників ліцею 2022 

р. стали студентами ЗВО ІІІ-IV рівнів акредитації (в тому числі 68,49 % обрали спеціальності 

споріднені з профілем навчання у ліцеї). 

http://www.klyaksa.net/
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10. По окремим класам показники стану успішності ліцеїстів за підсумками 2021 - 2022 

н. р. наведені у таблиці (класи названі в нумерації 2021 - 2022 н. р.): 

ПІДСУМКИ 2021 - 2022 Н. Р.   

З УСПІШНОСТІ ПО КЛАСАХ ЗАЛ «ПЕРСПЕКТИВА» 
 1-3 4-6 7-9 10-12 7-12 Учнів Різниця з 1 

семестром 
2021_2022 н. р.  учнів % учнів % учнів % учнів % учнів %  

5А 0 0,00 2 6,67 21 70,00 7 23,33 28 93,33 30 10,00 

5Б 0 0,00 2 6,67 20 66,67 8 26,67 28 93,33 30 10,00 

5В 0 0,00 4 13,33 22 73,33 4 13,33 26 86,67 30 3,33 

5Г 0 0,00 2 6,67 22 73,33 6 20,00 28 93,33 30 13,33 

6А 0 0,00 9 31,03 15 51,72 5 17,24 20 68,97 29 17,24 

6Б 0 0,00 11 36,67 18 60,00 1 3,33 19 63,33 30 3,33 

6В 0 0,00 7 23,33 18 60,00 5 16,67 23 76,67 30 30,00 

6Г 0 0,00 6 20,69 18 62,07 5 17,24 23 79,31 29 34,48 

7А 0 0,00 9 33,33 18 66,67 0 0,00 18 66,67 27 23,81 

7Б 0 0,00 10 35,71 16 57,14 2 7,14 18 64,29 28 30,95 

7В 0 0,00 12 50,00 12 50,00 0 0,00 12 50,00 24 22,00 

8А 0 0,00 7 23,33 21 70,00 2 6,67 23 76,67 30 16,67 

8Б 0 0,00 8 26,67 20 66,67 2 6,67 22 73,33 30 26,67 

8В 0 0,00 7 24,14 22 75,86 0 0,00 22 75,86 29 45,86 

9А 0 0,00 7 23,33 21 70,00 2 6,67 23 76,67 30 23,33 

9Б 0 0,00 2 6,67 27 90,00 1 3,33 28 93,33 30 30,00 

9В 0 0,00 13 46,43 15 53,57 0 0,00 15 53,57 28 21,43 

10А 0 0,00 4 16,67 17 70,83 3 12,50 20 83,33 24 18,12 

10Б 0 0,00 10 37,04 15 55,56 2 7,41 17 62,96 27 11,11 

10В 0 0,00 3 10,00 25 83,33 2 6,67 27 90,00 30 20,00 

10Г 0 0,00 9 52,94 8 47,06 0 0,00 8 47,06 17 5,88 

11А 0 0,00 1 3,85 16 61,54 9 34,62 25 96,15 26 11,54 

11Б 0 0,00 1 3,70 19 70,37 7 25,93 26 96,30 27 25,93 

11В 0 0,00 8 36,36 11 50,00 3 13,64 14 63,64 22 22,73 

РАЗОМ 0 0,00 154 23,09 437 65,52 76 11,39 513 76,91 667 20,18 

             

9А 0 0,00 7 23,33 21 70,00 2 6,67 23 76,67 30  

9Б 0 0,00 2 6,67 27 90,00 1 3,33 28 93,33 30  

9В 0 0,00 13 46,43 15 53,57 0 0,00 15 53,57 28  

9 КЛАСИ 0 0,00 22 25,00 63 71,59 3 3,41 66 75,00 88  

             

11А 0 0,00 1 3,85 16 61,54 9 34,62 25 96,15 26  

11Б 0 0,00 1 3,70 19 70,37 7 25,93 26 96,30 27  

11В 0 0,00 8 36,36 11 50,00 3 13,64 14 63,64 22  

11 КЛАСИ 0 0,00 10 13,33 46 61,33 19 25,33 65 86,67 75  

 
10.1. Як негативний момент слід визнати порівняно низькі (менш як 50%) абсолютний 

показник якості знань в 10Г класі  (11Г в нумерації 2022/2023 н. р., 47,06%, класний керівник 

Гавриш Р. В.).  

10.2. Причиною цих негативних явищ є, як свідчать наслідки співбесід з класними 

керівниками та вчителями – предметниками відповідних класів: 

10.2.1. наявність у окремих учнів утруднень в процесі опанування більш 

складних, ніж у минулому році навчальних програм на фоні послаблення контролю з боку 

батьків за виконанням цими учнями власних обов’язків.  

10.2.2. недостатньо сумлінне ставлення окремих учнів вказаних вище класів до 

навчання. 
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10.3. Разом з цим, як позитивні тенденції слід відзначити: 

10.3.1. учні, що мають оцінки низького рівня, відсутні в усіх класах; 

10.3.2. високий (86,67% - 93,33%) відсоток учнів, які мають навчальні досягнення 

на високому рівні у 5 – х  класах; 

10.3.3. високий відсоток учнів, які мають навчальні досягнення на високому рівні 

у 9 – х класах (середній відсоток учнів, які мають навчальні досягнення на високому рівні 

75,00%) 

10.3.4.  високий відсоток учнів, які мають навчальні досягнення на високому рівні 

у 11 - х класах (середній відсоток учнів, які мають навчальні досягнення на високому рівні 

86,67%) 

10.3.5. кількість відмінників становить 75 учнів, або 11,24% загальної кількості 

учнів 

 

Клас ПІБ учня 
5А Іщук Ксенія Володимирівна 
5А Каліцев-Рудковський Марк 
5А Приходько Єгор Анатолійович 
5А Прокопенко Анастасія Євгенівна 
5А Пунько Владислава Юріївна 
5А Шепілова Лідія Олексіївна 
5А Штапура Марія Максимівна 
5Б Євко Микита Олексійович 
5Б Євсєєва Поліна Сергіївна 
5Б Жирнов Артем Сергійович 
5Б Орловський Микита Костянтинович 
5Б Свєт Софія Олександрівна 
5Б Стоячко Євгенія Олександрівна 
5Б Сьомаш Данило Андрійович 
5Б Турок Роман Віталійович 
5В Афоніна Ксенія Юріївна 
5В Берлізов Іван Тимофійович 
5В Душечкіна Аріна Артемівна 
5В Лобанок Андрій Леонідович 
5Г Агєєв Артем Юрійович 
5Г Віткова Марія Вадимівна 
5Г Козирєв Марат Антонович 
5Г Мільшина Варвара Ігорівна 
5Г Перев'язкіна Аліса Денисівна 
5Г Усенко Софія Костянтинівна 
6А Міков Міхаель Сергійович 
6А Саміло Євгенія Костянтинівна 
6А Сапунова Єлізавета Олексіївна 
6А Слоневська Софія Олексіївна 
6Б Ташкінов Микола Дмитрович 
6В Барабаш Вероніка Артемівна 
6В Євстаф'єва Дарина Романівна 
6В Зеленська Єва Денісівна 
6В Тюрін Вадим Олександрович 
6В Шадрін Макар Сергійович 
6Г Гармаш Катерина Русланівна 
6Г Мамай Вікторія Романівна 
6Г Марченко Анастасія Вікторівна 

Клас ПІБ учня 
6Г Ніколова Дарина Миколаївна 
6Г Тищенко Ксенія Геннадіївна 
7Б Чайка Іван Володимирович 
7Б Чайка Ілля Володимирович 
8АІМ Єжова Єва Олександрівна 
8АФМ Слиш Дмитро Ілліч 
8БЕМ Лаврік Антоніна Олексіївна 
8БХБ Семчак Марія Андріївна 
9АФМ Чакмазова Катерина Вадимівна 
9АІМ Штапура Анастасія Максимівна 
9БХБ Шпильова Ірина Олександрівна 
10АІМ Кербіков Павло Романович 
10АІМ Міхалкіна Валерія Андріївна 
10АФМ Морозова Катерина-Єлизавета Іллівна 
10БЕМ Варварук Софія Петрівна 
10БЕМ Клімова Вероніка Сергіївна 
10ВСГ Капінос Альона Олександрівна 
10ВСГ Скринник Мар'яна Вікторівна 
11АІМ Бєсєдін Вадим Сергійович 
11АІМ Вак Андрій Олександрович  
11АФМ Візнюк Андрій Вікторович 
11АФМ Ларченко Єгор Олександрович 
11АФМ Маруніна Анастасія Олександрівна 
11АФМ Пархоменко Ілля Андрійович 
11АФМ Проценко Марія Андріївна 
11АІМ Сарапанюк Дар'я Геннадіївна 
11АФМ Шагуріна Тетяна Денисівна 
11БЕМ Баранова Єлизавета Валеріївна 
11БЕМ Єлісєєва Дар'я Євгенівна 
11БХБ Карась Вероніка Євгенівна 
11БЕМ Муравицька Софія Сергіївна 
11БЕМ Позняк Поліна Дмитрівна 
11БХБ Прохоренко Марина Юріївна 
11БЕМ Юр'єва Марія Андріївна 
11ВСГ Кравченко Арина Сергіївна 
11ВСГ Мосейко Єва-Євгенгія Олексіївна 
11ВСГ Пшенична Валерія Антонівна 

10.4. В якості заходів з закріплення визначених позитивних тенденцій та подолання 

негативних тенденцій пропонується: 

10.4.1. навчальній частині (Свет О. Н., Остапенко Г. М., Кушнаренко В. О.) разом 

з керівниками кафедр та МО (Кравчук О. Г., Сєкірінська І. В., Зубко І. В., Кононенко Н. О., 
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Секиринський Д. О., Лінгур І. В.), психологічною службою ліцею (Козакова  О. М.), класними 

керівниками вказаних у   п. 10.1 класів визначити конкретні причини падіння рівня навчальних 

досягнень учнів цих класів та підготувати рекомендації для вчителів – предметників, класних 

керівників,  учнів, батьків щодо подолання цієї негативної ситуації; керівникам кафедр вказані 

рекомендації довести до відповідних вчителів на засіданнях кафедр. 

10.4.2. забезпечити впровадження всіма вчителями рекомендацій психолого – 

педагогічних консиліумів з питань адаптації учнів 5 класів до умов навчання у ліцеї та 8 класів 

до умов профільного навчання; 

10.4.3. класним керівникам, вчителям предметникам, навчальній частині 

додатково провести співбесіди з учнями щодо підвищення відповідальності у відношенні до 

навчання на протязі всього навчального року; 

10.4.4. Вчителям, що викладають в 10-11 класах предмети, які включені до ЗНО, 

посилити увагу до підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема з 

використанням Internet-ресурсів (зокрема УЦОЯО, Дніпропетровський ЦОЯО, інструменти 

для on-line тестування на сайтах Харківського РЦОЯО та Львівського РЦОЯО); 

10.4.5. вчителям, які викладають в 9 та 11 класах предмети, що включені до ДПА, 

посилити увагу до підготовки учнів до державної підсумкової атестації в відповідності до 

існуючих методичних рекомендацій. 

У 2021/2022 н. р. було забезпечено виконання навчального плану ліцею, в тому 

числі його практичної частини. 

1. У 2021 - 2022 навчальному році  в відповідності до статті 16 Закону України «Про 

загальну середню освіту», наказів МОН   України від 20.04.2018 №№ 405, 406, 408 та на 

виконання «Навчального плану ЗАЛ «Перспектива» ЗМР Запорізької області на 2021 - 2022 н. 

р.» (Додаток №1 до «Освітньої програми Запорізького багатопрофільного ліцею  

«Перспектива» ЗМР Запорізької області на 2018/2019 – 2021/2022 навчальні роки») було 

заплановано у 5 - 9 класах 175 навчальних днів (35 навчальних тижнів). У 10 - х та 11- х класах 

з урахуванням тижня занять з предмету «Захист України» - 168 навчальних днів (34,0 

навчальних тижні). Підсумки виконання навчального плану в частині кількості годин 

підведено лише за І семестр (84,54% у зв'язку із карантиннми заходамии через пандемію 

вірусної хвороби, що викликана коронавірусом COVID-19); за ІІ семестр (та, відповідно, 

сумарно за рік) підсумки виконання навчального плану в частині кількості годин не 

аналізувались через особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану з 

24.02.2022.  Практична частина навчальних програм виконана на 100%. 

2. Відповідно до річного плану роботи  директором ліцею Саміло К. М., заступниками 

директора з навчально – виховної роботи  Светом О. Н., Кушнаренко В. О., Остапенко Г. М.  

було перевірено виконання  педагогами  навчальних планів і програм  після закінчення 

2021/2022 н. р. 

3. У 2021 - 2022 н. р. забезпечено фінансування навчального плану в межах річного та 

тижневого навчального навантаження учнів, передбаченого Типовими навчальними планами.  

4. Проведення індивідуальних занять та консультацій з учнями здійснюється за 

рахунок часу, що відпрацьовується вчителями у зв’язку із скороченням тривалості уроків у 

ліцеї до 40 хвилин. Індивідуальні заняття та консультації проводяться як з учнями, що мають 

складнощі в опануванні навчальними програмами, так й з  учнями, що були відсутні на 

заняттях у зв’язку із хворобою, підготовкою до всеукраїнських предметних олімпіад, 

конкурсів МАН, інших інтелектуальних конкурсів та змагань з метою надолуження 

навчального матеріалу. Крім того, індивідуальні заняття та консультації проводяться для 

обдарованих ліцеїстів в межах підготовки до участі у всеукраїнських предметних олімпіадах, 

конкурсах МАН та інших конкурсах. Вказані індивідуальні заняття та консультації 

проводяться за окремим графіком та реєструються вчителями  в спеціальному електронному 

журналі. 



9 

 

5. Викладання всіх навчальних  предметів ведеться спеціалістами відповідного 

профілю.  

6. Вакансії відсутні. 

7. У ЗАЛ «Перспектива»  створено умови для якісного виконання навчальних програм:  

7.1. всі учні 5-11 класів забезпечені  підручниками на 100%; 

7.2. у 2021/2022 навчальному році перевірялось матеріально-технічне та дидактичне 

забезпечення викладання  хімії, біології, фізики, основ інформатики; як свідчать результати 

перевірки матеріально – технічне забезпечення викладання вказаних предметів є достатнім 

для виконання вимог діючих навчальних програм (підстава – «Річний план роботи ЗАЛ 

«Перспектива» на 2021 – 2022 н. р.», Розділ 14 «Управління закладом та контроль», 

фронтальний контроль з теми «Контроль стану викладання інформатики та трудового 

навчання у ліцеї», який проводився в період з 01.10.2021 по 31.10.2021). 

7.3. В 2021/2022 навчальному році заміна уроків вчителів, які були відсутні, 

здійснювалась шляхом перенесення в межах навчального дня (тижня) на відповідні уроки 

уроків вчителів інших предметів, що викладають у  цьому ж класі; в випадку неможливості 

заміни в такий спосіб  вчителя, що був відсутнім на перших та останніх (за розкладом занять 

відповідного класу) уроках, учні, відповідно, або починали заняття з уроку, наступного за 

уроком (уроками) вчителя, що був відсутнім, або відпускались додому з уроку (уроків) 

вчителя, що був відсутнім. 

7.4. викладання курсу інформатики здійснюється на базі 4 комп’ютерних класів (53 

комп’ютера, тобто 10,69 учня на 1 ПК в комп’ютерних класах; з урахуванням ще 35 ПК у 

навчальних кабінетах (в т. ч. 18 в комплекті із інтерактивними поверхнями, решта з засобами 

візуалізації без інтерактиву) на 1 ПК в ЗАЛ «Перспектива» приходиться 7,57 учня); 

7.5. за підсумками 2021 - 2022 н. р в виконання робочого навчального плану в 

частині кількості навчальних годин не аналізувалась через те, що ліцей працював  в умовах 

воєнного стану з 24.02.2022; 

7.6. практична частина навчальних програм виконана на 100% за виключенням 

випадків, вказаних у таблиці №1 що додається;    

7.7. факультативні курси та курси за вибором в «Освітній програмі ЗБЛ 

«Перспектива» ЗМР Запорізької області на 2018/2019 – 2021/2022 навчальні роки. Додаток 1.  

Навчальний план ЗБЛ «Перспектива» ЗМР Запорізької області на 2021/2022  навчальний рік» 

не передбачені (додатковий час понад інваріантну складову передбачено лише на поглиблене 

вивчення предметів); 

7.8. додаткові години на підтримку обдарованої молоді (в кількості 50 академічних 

годин на тиждень) в 2021 – 2022 навчальному році тарифікацією не передбачені; 

7.9. викладання фізики, хімії, біології здійснюється в спеціалізованих кабінетах, які 

забезпечують виконання практичної частини навчальних програм; 

7.10. викладання української мови та літератури, російської мови та  літератури 

(інтегрований курс), зарубіжної літератури, англійської мови, історії України та всесвітньої 

історії, географії, правознавства, економіки здійснюється в спеціалізованих кабінетах;  

7.11. в кабінетах фізики, хімії, історії, української мови та літератури, російської 

мови та літератури (інтегрований курс), зарубіжної літератури, англійської мови, біології, 

математики  встановлено інтерактивні дошки; 

7.12. викладання фізичного виховання проводиться на базі спортивного залу та 

спортивного майданчика зі штучним покриттям; 

7.13. викладання курсів «Захист України»  та МСП здійснюється на базі Центру 

допризовної підготовки Шевченківського району (в 11 класі заняття проведено у ІІ семестрі,  

у 10 класі заняття з курсів «Захист України» та МСП проведено у ІІ семестрі). 

7.14. Враховуючи аналіз записів на відповідних сторінках класних журналів, 

перевірку календарного планування, співбесіди, проведені з вчителями можна зробити 

висновок про дотримання вимог чинних нормативних документів щодо вивчення державних 

навчальних програм.  
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7.15. Календарне планування здійснено своєчасно та відповідно до навчальних 

програм, передбачених індивідуальним робочим навчальним планом. 

7.16. Класні журнали перевірені в термін з 27.12.2021 по 29.12.2021 та з 06.06.2022 

по 09.06.2022. Зауваження переважно зроблені щодо випадків виправлення коректором дат та 

тем уроків, невідповідності записів дат та змісту уроків на сторінках, наявності технічних 

помилок при виставленні оцінок. 

7.17. Штатним розписом визначені години для гурткової роботи з правознавства для 

учнів 8 – 11 класів (1,0 ставки), гуртка «Основи здорового способу життя» для учнів 7 класів 

(1,0 ставки), гуртка «Живе слово» для учнів 5 класів (0,50 ставки).  

- заняття гуртка з правознавства відвідує 53 учня 8-11 класів профілю «Історія та 

правознавство» (окремі групи для учнів 8, 9, 10 та 11 класів). Діяльність гуртка спрямована 

на поглиблення знань учнів з правознавства, формування в  них юридичного мислення, на 

розвиток навичок практичного застосування правових знань, на ознайомлення з 

особливостями різних юридичних професій в аспекті професійної орієнтації, на підготовку 

ліцеїстів до науково-дослідницької роботи з юридичної тематики в межах МАН України, до 

участі у предметних олімпіадах та інших інтелектуальних змаганнях з правознавства.    

- заняття гуртка «Живе слово» відвідує 73 учні 5 класів. Робота гуртка спрямована 

на засвоєння учнями основ українознавства, як дисципліни, яка вивчає Україну та українство, 

починаючи з найдавніших часів.  

- заняття гуртка «Основи здорового способу життя» відвідує 81 учень  7 - х класів. 

Робота гуртка спрямована на формування у учнів знань та практичних навичок з психології 

взаємовідносин, на розвиток навичок самонавчання, рефлексії. 

- облік занять гуртків ведеться у встановленому порядку.  

7.18. Екскурсії та навчальну практику згідно «Освітньої програми ЗАЛ 

«Перспектива» ЗМР Запорізької області на 2018/2019 – 2021/2022 навчальні роки. Додаток 1.  

Навчальний план ЗАЛ «Перспектива» ЗМР Запорізької області на 2020/2021 навчальний рік» 

не заплановано. 

7.19. За підсумками 2021 - 2022 навчального року:  

- учні, що мають оцінки низького рівня,  відсутні; 

- відсоток якості знань (відсоток учнів, що встигають на достатньому та високому 

рівні 7-12 балів) дорівнюється 76,91%, що на 12,55% вище значення цього показника за 

аналогічний період минулого навчального року; 

- кількість відмінників становить 75 (або 11,24%) учнів ліцею, що в понад 2 рази 

вище значення цього показника за аналогічний період минулого навчального року; 

- виконання  «Освітньої програми ЗАЛ «Перспектива» ЗМР Запорізької області на 

2018/2019 - 2021/2022 навчальні роки. Додаток 1.  Навчальний план ЗАЛ «Перспектива» ЗМР 

Запорізької області на 2021/2022  навчальний рік» у 2021 - 2022 н. р. відображено в таблицях 

№№1-5, що додаються.  

Проведено плідну роботу з науково – практичної підготовки учнів 8-11 класів.  

1. Кафедри та методичні об’єднання академічного ліцею “Перспектива” ефективно 

побудували свою діяльність в аспекті підготовки обдарованих ліцеїстів до  участі у 

всеукраїнських предметних олімпіадах,  конкурсах МАН та інтерактивних всесвітніх та 

всеукраїнських конкурсах з предметів точного та науково-природничого циклів, гуманітарних 

циклів (математика, фізика, економіка, біологія, хімія, екологія, українська мова, зарубіжна 

література, англійська мова). У медіатеці ліцею можна знайти необхідну для цієї роботи 

науково – дослідницьку література, енциклопедії, довідники. Учні 8 - 11 класів брали участь у 

діяльності МАН під керівництвом досвідчених вчителів ліцею, вчених базових вузів (решта 

учнів 8 - 11 класів навчання брали участь в олімпіадах або писали реферати з профільних 

дисциплін та захищали їх на уроках). Призерами у 2021/2022 навчальному році стали 15 

ліцеїстів на ІІ (обласному) етапі та 2 ліцеїста на ІІІ (державному) етапі конкурсу - захисту 

наукових робіт МАН.  
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2. Наслідки участі команди ЗАЛ «Перспектива» у  ІІ (районному) етапі всеукраїнських 

предметних олімпіад: переможцями стали 91 ліцеїст;  у ІІІ (обласному) етапі олімпіад - 27 

переможців. 4 етап всеукраїнських предметних олімпіад було скасовано у зв’язку  із 

карантинними заходами під час пандемії COVID19).  

3. Аналіз результативності науково – практичної підготовки ліцеїстів, їх участі в 

конкурсах МАН свідчить про високий рівень зацікавленості учнів науково-дослідницькою 

діяльністю, високий рівень їх наукових знань, умінь та навичок, використаних під час 

підготовки наукових робіт, а також про плідну роботу педагогічного колективу з розвитку 

творчих здібностей учнів та результативні зв’язки ліцею з вченими базових вузів. 

Навчальний Якість 

знань 

(%) 

Кількість призерів  

рік олімпіади 

обласні 

олімпіади 

загальнодержавні 

МАН  

обласний 

МАН 

загальнодержавний 

Разом 

2021 - 2022 76,91 27 IV етап ВУО 

скасований 

15 2 44 

4. Аналіз результативності участі учнів ліцею у інтелектуальних змаганнях (див. 

таблицю) свідчить про високий рівень пізнавальної активності учнів, про плідну роботу 

учителів кафедр точних та природничих наук, учителів-філологів у цьому напрямку. 

Навчальний 

рік 

Конкурс, призерів 

2019-2020 Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру"  осіння сесія для учнів 5-6 

класів (99 учасників, 30 переможців), весняна сесія перенесена на 

невизначений термін у зв’язку із карантином. 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (19 переможців 

всеукраїнського рівня, 78 переможців регіонального рівня), 

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» перенесений на осінь 2020 року; 

Успішно взяли участь у міському конкурсі учнівського самоврядування; 

Районні (Шевченківський район) змагання з шахів – 2 місце; 

Районні (Шевченківський район) змагання з міні-футболу «Металург – 

чілдрен» – 1 місце; 

Міжнародний конкурс Бобер. Брали участь -58.  Відмінний результат - 19, 

добрий результат – 31, учасники – 8. 

Ліцейська олімпіада для учнів 5 – 7 класів – 49 учасників 2-го туру, 37 

переможців (16 переможців  з  української мови, 7 переможців з 

математики, 14 переможців з англійської мови).  

Міська екологічна гра “Що? Де? Коли?”, 2 місце (проект “Метінвест 

Екошкола#зелений" 

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка для 

учнів 5-11 класів (призові місця на районному етапі: 2 1-х місця, 1 2-ге) ; 

ХХ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика в межах 

заходів до Дня української писемності та мови: 1 2-ге  місце. 

Інтернет-олімпіада «На Урок» з математики: 

4 онлайн  олімпіада (осіння сесія) 68 учасників (1 перше, 3 -других, 9-третіх 

місць), 5 зимова сесія 35 учасників (3- перших, 4 -других, 2- третіх місць). 

Міжнародна природознавча гра «Геліантус» (89 учасників, диплом 

абсолютного переможця-1; диплом першого ступеню - 1, диплом другого 

ступеню -4, диплом третього ступеню - 7, грамота - 23).  

2020-2021 Ліцейська олімпіада для учнів 5 – 7 класів – 217 учасників, посіли призові 

місця у 1 турі 71 учень. Кількість переможців 2 туру: з математики – 17 

учнів; з української мови та літератури – 13; з англійської мови – 13. 

Всього 43 переможця. Вісім учнів посіли по три - два призових місця. 
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Навчальний 

рік 

Конкурс, призерів 

Обласна олімпіада з математики (ЗНУ). Учень 8А класу Симоненко 

Микита (профіль інформатика-математика) посів 1 призове 3-те місце. 

Обласна олімпіада з фізики (ЗНУ) – 2 учасника: одне перше місце, одне 

третє місце. 

Міжнародна природознавча гра «Геліантус» (51 учасник, диплом 

абсолютного переможця-1; Диплом І ст. – 0; Диплом ІІ ст. – 3; 

Диплом ІІІ ст. – 8;Грамот – 12; Диплом переможців на шк. р-ні.15 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник».Усього переможців 167. 

24 переможця всеукраїнського рівня: Диплом І ст. Всеукр. рівня – 2; 

Диплом ІІ ст. Всеукр. Рівня – 6; Диплом ІІІ ст. Всеукр. Рівня – 14. 

143 переможця регіонального рівня: Диплом І ст. регіон. Рівня – 14; 

Диплом ІІ ст. регіон. Рівня – 23; Диплом ІІІ ст. регіон. Рівня – 25; Дипл. 

перем. на шкільн.рівні – 81. 

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» (70 учасників. Відмінний 

результат – 35; Добрий результат -32; Учасник – 3. 67 переможців). 

Всеукраїнський конкурс VIII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

урок»з інформатики: 

Брало участь 108 учня. Переможців -79. Результати (дипломи в 

електронному вигляді): 

Дипломи І ступеня – 22 учня; Дипломи ІІ ступеня – 21 учень; Дипломи ІІІ 

ступеня – 36 учнів; Диплом учасника – 29 учнів. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з інформаційних 

технологій (брали участь 7 учнів, переможців -5). 

Результати участі у IIІ етапі Всеукраїнських олімпіад з інформаційних 

технологій (брали участь 5 учнів, переможців – 2). 

Міжнародний математичний конкурс &quot;Кенгуру&quot;. 2020 

Всеукраїнський 

етап 1: 5 клас – 52 учасника, 6 клас – 30 учасників. Усього – 82 учасника. 

Переможців – 40. 

Сертифікати: відмінний – 8; Добрий – 32, Учасника – 42. 

Міжнародний етап 2021 «Кенгуру». 160 учасника. Переможців -80. 

Сертифікати:Відмінний-10;Добрий -70; Учасника – 80. 

Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека»- 57 учасника. 

Зірки (МАН, обласні олімпіади)-4. 

2021-2022 Ліцейська олімпіада для учнів 5 – 7 класів – 225 учасників, посіли призові 

місця у 1 турі 76 учнів. 

Стали призерами II (районного)  етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 

- 91 учень: перші місця посіли 21 учень; другі – 44 учня; треті – 26 учнів. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з інформаційних 

технологій: переможців -8. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з географії: 

переможців -2. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з української мови та 

літератури: переможців -9. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з екології: переможців -3. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з правознавства: 

переможців -7. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з фізики: переможців -6. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з хімії: переможців -9. 
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Навчальний 

рік 

Конкурс, призерів 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з економіки: 

переможців -5. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з астрономії: 

переможців -2. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з біології: переможців -8. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з інформаційних 

технологій: переможців -7. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з англійської мови: 

переможців -8. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з історії: переможців -9. 

Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з математики: 

переможців -8. 

Стали призерами III (обласного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 

- 27 учнів: перші місця посіли 2 учня; другі – 12 учнів; треті – 13 учнів. 

ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка для 

учнів 5-11 класів (призові місця на районному етапі: три третіх місця) ; 

ХХII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика в межах 

заходів до Дня української писемності та мови: одне 3-тє  місце. 

Міжнародний конкурс дослідницьких проєктів «Я пізнаю світ» від 

Міністерства освіти та науки Республіки Казахстан. Брали участь - 3 

ліцеїсти. Результат: Диплом I ступеня - 1; Сертифікати учасника - 2. 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт Малої академії 

наук України. Результат: брали участь 24 ліцеїста. Переможці обласного 

етапу - 15 ліцеїстів; державного етапу - 2 ліцеїсти. 

Зимова школа МАН (історико-географічний профіль) - Сертифікат 1. 

Всеукраїнський  конкурс «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 (Олімпіада геніїв 

України) від Національного центру  «Мала академія наук України». 

Результат: одна учасниця нагороджена Дипломом за визначні досягнення у 

підготовці проєкту. 

Всеукраїнський конкурс винахідництва і реалізаторських проєктів еколого- 

натуралістичного напряму. Диплом учасника - 1.    

Конкурс на кращого перекладача поезії з іноземних мов рідною мовою, 

організований факультетом іноземних мов ЗНУ. Результат: переможців -4. 

Всеукраїнський  конкурс з англійської мови «Гринвіч». Результат: 30 

учасників. Переможці:1-ше місце - 2; 2-ге місце - 1; 3-тє місце - 2. 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник». Учасників 220. 

Участь в онлайн-олімпіаді «НА Урок» з англійської мови. Брали участь - 21 

ліцеїст. Диплом I ступеня - 2; Диплом II ступеня - 5; Диплом III ступеня - 5; 

Сертифікат учасника - 9. 

Онлайн-олімпіада з математики «Зима 2022» на платформі «НА Урок». 

Брали участь - 36 ліцеїста. Диплом I ступеня - 7; Диплом II ступеня - 4; 

Диплом III ступеня - 3; Сертифікат учасника - 22. 

Міжнародний етап 2022 «Кенгуру» онлайн. Результат: брали участь 23 

ліцеїста. Сертифікати: Відмінно - 3; Добре - 8;Учасника - 12.  

5. Таким чином в інтелектуальних конкурсах (з урахуванням предметних олімпіад та 

конкурсів МАН) ліцеїсти ЗАЛ «Перспектива» посіли  414 місць, що відповідає 73,53%  від 

кількості учнів 6 - 11 кл.). Слід взяти до уваги, що значну кількість конкурсів було скасовано 

через карантинні заходи під час пандемії COVID19 та воєнного стану в Україні у 2022 році. 
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Адміністрацією ліцею було проведено необхідну організаційну діяльність з 

питання організованого закінчення навчального року: 

1. Заходи з організованого завершення 2020 – 2021 н. р. здійснювались в умовах 

карантинних заходів під час пандемії COVID19 на підставі наказу МОНУ від 16.03.2020 №406 

«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»,  Інструкції 

про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, наказу ДОН ЗМР від 12.03.2020 №88р, 

Протоколу позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя від 16.03.2020 №07 (зокрема п.6.2), беручи до уваги 

статтю 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункт 2 пункту 

13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та 

студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної 

системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2016 № 1400, Наказ МОН від 23 квітня 2019 р. «Про затвердження положення про 

інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 22 травня 2019 р. № 547/33518, розділ IV), Листа МОНУ від 16.03.2020 

№1089/03.2-14 «Про організацію дистанційного навчання в закладах загальної середньої 

освіти під час карантину», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього 

навчального закладу до наступного класу (наказ МОН України від 14.06.2015 №762, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.2015 за № 924/27369 із змінами, 

внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 621 від 08.05.2019, № 268 від 

01.03.2021), «Порядку проведення державної підсумкової атестації», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, Положення про похвальний 

лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

11 грудня 2000 року № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2000 

року за № 923/5144 зі змінами (наказ Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2008 

року № 187 та  наказ МОН молодь і спорту України від 07.02.2012 №115),  Положення про 

золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799 (зі змінами, 

внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 152 від 07.02.2019, № 844 від 

22.06.2020), Закон України від 24.03.2022 № 7132 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у сфері освіти».  

2. Інформування педагогічного колективу, учнів, батьківської громадськості щодо 

порядку закінчення 2021 - 2022 навчального року, переведення та випуску учнів навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти, особливостей цього процесу у 2021 - 2022 н. р. в 

умовах дистанційного навчання, ознайомлення з правами та обов’язками учнів та їх батьків з 

цих питань було проведено таким чином: 

2.1. Всіх учасників освітнього процесу - через сайт ліцею. 

2.1.1. Учнів 5-11 класів - на класних зборах (проводились згідно плану в квітні 

2022 р. класними керівниками за участю адміністрації в форматі відеоконференцій в ZOOM). 

2.1.2. Батьків учнів 5-11 класів на класних зборах по паралелях класів за участю 

адміністрації (проводились згідно плану в квітні 2022 р. класними керівниками за участю 

адміністрації в форматі відеоконференцій в ZOOM) 

2.1.3. Вчителів - предметників, класних керівників та керівників методичних 

об’єднань (кафедр) на оперативних нарадах в квітні 2022 р. в форматі відеоконференцій в 

ZOOM. 

2.2. Адміністрацією ліцею було проведено необхідну організаційну діяльність з 

питання закінчення навчального року: 
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2.2.1.  Було організовано інформування всіх учасників навчально-виховного 

процесу з питань закінчення 2021/2022 навчального року (див, вище, відповідальні Остапенко 

Г. М. (5 - 8 клас), Свет О. Н. (9 - 11 класи)). 

2.2.2. Видано накази по ліцею та забезпечено їх виконання (відповідальний 

Свет О. Н.): 

-  «Про переведення учнів 5-10 класів до наступного класу та про їх 

нагородження» (від 03.06.2022 № 46 ОД). 

- «Про випуск та нагородження учнів 11-х класів» (від 03.06.2022 №47 ОД). 

2.2.3. Забезпечено проведення комплексу заходів щодо підготовки, обліку та 

видачі випускникам 9 та 11 класів документів про освіту, їх нагородження (відповідальний 

Свет О. Н.). 

2.2.4. Забезпечено своєчасне надання до ТВО Шевченківського району ДОН 

ЗМР (відповідальний Свет О. Н.): 

- Заявки на замовлення бланків на нагородження (Похвальні листи, Похвальні 

грамоти, золоті та срібні медалі); 

- Інформацію про претендентів на нагородження Золотою та Срібною 

медалями (за окремою формою), в тому числі – з особливими умовами нагородження 

відповідно до Розділу 3 Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та 

срібну медаль «За досягнення у навчанні»; 

- Витяг із спільного рішення педагогічної ради та ради навчального закладу 

щодо представлення на нагородження медалями. 

2.3. Забезпечено:  

2.3.1. Проведення комплексу заходів з реєстрації учнів 11-х класів як учасників 

ЗНО-2022 (в подальшому НМТ); 

2.3.2. Організоване проходження учнями 11-х класів ЗНО – 2022 (в 

подальшому НМТ) за графіком УЦОЯО; 

2.3.3. Підготовку у програмі «Education» електронної бази даних документів 

про освіту для учнів 9-х та 11-х класів, її подання до ТВО Шевченківського району ДОН ЗМР, 

отримання у ТВО Шевченківського району ДОН ЗМР, оформлення та облік згідно чинних 

нормативних вимог документів про освіту для випускників 9-х та 11-х класів 2021 року 

(відповідальний Свет О. Н.); 

2.3.4. Участь вчителів-предметників ліцею у інструктивних нарадах з питань 

закінчення навчального року (відповідальна Кушнаренко В. О.); 

2.3.5. Психологічний супровід процесу підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації (відповідальні – Свет О. Н., 

Козакова О. М.). 

2.3.6. Взаємодію з методистами РМК ТВО Шевченківського району ДОН ЗМР 

вчителів ліцею щодо отримання консультативної допомоги з питань проведення ДПА 

(відповідальна Кушнаренко В. О.); 

2.3.7. Проведення Свята Останнього Дзвоника для учнів 5-11 класів 29.05.2021 

в режимі online (відповідальні Саміло К. М., Свет О. Н., Кушнаренко В. О., Паскевич Г. В.); 

2.3.8. Реалізацію у відповідності до вимог чинних нормативних документів 

комплексу заходів щодо переведення до наступного класу та нагородження учнів 5-8, 10 класів 

на підставі рішення педагогічної ради (протокол №7 від 03.06.2022), Ради ліцею (протокол №9 

від 03.06.2022), наказу директора ліцею від 03.06.2022 №46 (відповідальний Свет О. Н.); 

2.3.9. Отримання у ТВО Шевченківського району (відповідальний Саміло К. 

М.) документів про освіту для випускників 9, 11 класів 2022 року та додатків до них, бланків 

похвальних листів та похвальних грамот на 2021/2022 н. р., Золотих та Срібних медалей.  

2.3.10. Оформлення відповідно до вимог чинних нормативних документів 

додатків до документів про освіту учнів 9 та 11 класів. Забезпечено громадський контроль за 

достовірністю  оформлення документів про освіту у ЗАЛ «Перспектива» у 2021 - 2022 н. р. 
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(наказ від 27.06.2022 №50ОД) та видачу документів про освіту випускникам з урахуванням 

особливостей умов воєнного стану. 

2.3.11. Проведення у відповідності до вимог чинних нормативних документів 

комплексу заходів щодо переведення до наступного класу та нагородження учнів 9-х класів 

на підставі рішення педагогічної ради (протокол №7 від 03.06.2022), Ради ліцею (протокол №9 

від 03.06.2022), наказу директора ліцею від 03.06.2022 №46 (відповідальний Свет О. Н.); 

2.3.12. Проведення у відповідності до вимог чинних нормативних документів 

комплексу заходів щодо випуску та нагородження учнів 11-х класів на підставі рішення 

педагогічної ради (протокол №7 від 03.06.2022), Ради ліцею (протокол №9 від 03.06.2022), 

наказу директора ліцею від 03.06.2022 №47ОД (відповідальний Свет О. Н.); 

2.3.13. Контроль та аналіз стану документації з навчально – виховного процесу 

(зокрема класні журнали) (відповідальна Остапенко Г. М.); 

2.3.14. Виконання вимог чинних нормативних документів, зокрема документів 

щодо боротьбі із корупцією в аспекті заходів, що пов’язані із закінченням навчального року 

(відповідальний Саміло К. М). 

2.3.15. Проведення комплексу заходів щодо обліку документів про освіту та 

подання до ТВО Шевченківського району ДОН ЗМР відповідної звітності (відповідальний 

Свет О. Н.) 

2.4. За підсумками заходів з організованого закінчення 2021 - 2022 навчального року 

підготовлено таку статистичну звітність: 

2.4.1. Інформація щодо вибору учнями 11 класів предметів державної 

підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти (в формі ЗНО): 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові (за 

наявності) 

Назви навчальних предметів, результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з яких зараховуються як оцінки за державну 

підсумкову атестацію (із зазначенням (за наявності) рівня 

складності завдань сертифікаційної роботи та/або рівня вивчення 

(за потреби)) 

1 
Акімов Дмитро 

Іванович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

2 
Бєсєдін Вадим 

Сергійович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Фізика 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

3 
Вак Андрій 

Олександрович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Фізика 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

4 
Візнюк Андрій 

Вікторович 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Біологія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

5 
Гармаш Анастасія 

Русланівна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

6 
Громов Міхаіл 

Володимирович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Фізика 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

7 
Дешко Владислав 

Романович 

Українська 

мова 
Історія України 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

8 
Калугін Артем 

Ігорович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Фізика 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові (за 

наявності) 

Назви навчальних предметів, результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з яких зараховуються як оцінки за державну 

підсумкову атестацію (із зазначенням (за наявності) рівня 

складності завдань сертифікаційної роботи та/або рівня вивчення 

(за потреби)) 

9 
Кірсанов Матвій 

Дмитрович 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

10 
Ковган Дар'я 

Денисівна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Біологія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

11 
Ларченко Єгор 

Олександрович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Фізика 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

12 
Мамаєвський Сергій 

Дмитрович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

13 
Маруніна Анастасія 

Олександрівна 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

14 
Матвєєв Богдан 

Олексійович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Фізика 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

15 
Мишакін Андрій 

Олександрович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

16 
Пархоменко Ілля 

Андрійович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Фізика 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

17 
Пойман Євгеній 

Ігорович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

18 
Проценко Марія 

Андріївна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Хімія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

19 
Сарапанюк Дар'я 

Геннадіївна 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

20 
Семігран Дмитро 

Юрійович 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

21 
Фуріна Дар'я 

Дмитрівна 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Фізика 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

22 
Черненко Марія 

Сергіївна 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

23 
Чернозубов Іван 

Олексійович 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 



18 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові (за 

наявності) 

Назви навчальних предметів, результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з яких зараховуються як оцінки за державну 

підсумкову атестацію (із зазначенням (за наявності) рівня 

складності завдань сертифікаційної роботи та/або рівня вивчення 

(за потреби)) 

24 
Шавлюк Ростислав 

Євгенович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

25 
Шагуріна Тетяна 

Денисівна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

26 
Яма Анастасія 

Сергіївна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

27 
Баранова Єлизавета 

Валеріївна 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

28 
Білокопитова Марина 

Олексіївна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

29 
Болотський 

Владислав Ігорович 

Українська 

мова 
Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Біологія 

30 
Венедиктова Дар'я 

Юріївна 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

31 
Геращенко Клим 

Дмитрович 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

32 
Горгуленко Артем 

Сергійович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Хімія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

33 
Єлісєєва Дар'я 

Євгенівна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

34 
Камкова Каріна 

Сергіївна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

35 
Карась Вероніка 

Євгенівна 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Біологія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

36 
Курсаков Іван 

Олександрович 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

37 Мітєв Ян Юрійович 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

38 
Мовчан Юлія 

Олександрівна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові (за 

наявності) 

Назви навчальних предметів, результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з яких зараховуються як оцінки за державну 

підсумкову атестацію (із зазначенням (за наявності) рівня 

складності завдань сертифікаційної роботи та/або рівня вивчення 

(за потреби)) 

39 
Муравицька Софія 

Сергіївна 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

40 
Онищенко Євгенія 

Едуардівна 

Українська 

мова 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Хімія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

41 
Позняк Поліна 

Дмитрівна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

42 
Прохоренко Марина 

Юріївна 

Українська 

мова 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Біологія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

43 
Рожко Дарина 

Олегівна 

Українська 

мова 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

44 
Розумчук Альона 

Сергіївна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

45 
Северина Вікторія 

Анатоліївна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Біологія 

46 
Стеценко Максим 

Михайлович 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

47 
Тагієв Максим 

Рафаельович 

Українська 

мова 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Хімія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

48 
Ходак Арсеній 

Валентинович 

Українська 

мова 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

49 
Циплякова Діана 

Олександрівна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

50 
Шемет Таїсія 

Сергіївна 

Українська 

мова 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Хімія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

51 
Шмарін Олексій 

Євгенович 

Українська 

мова 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Хімія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

52 
Шуміліна Євгенія 

Олександрівна 

Українська 

мова 
Історія України 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Біологія 

53 
Юр'єва Марія 

Андріївна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(профільний 

рівень) 

Географія 

4-й предмет ДПА 

(англійська мова) 

буде зарахований 

на підставі 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові (за 

наявності) 

Назви навчальних предметів, результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з яких зараховуються як оцінки за державну 

підсумкову атестацію (із зазначенням (за наявності) рівня 

складності завдань сертифікаційної роботи та/або рівня вивчення 

(за потреби)) 

наявності 

Міжнародного 

Сертифікату 

Cambridge 

Assessment English 

(Verification 

Number B6873880, 

30 NOVEMBER 

2021, Accreditation 

Number 

501/1086/Х, Сепtге 

Refeгепсе 

UA029 0003, 

Council of Europe 

LEVEL C1) 

54 
Антонов Ілля 

Юрійович 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

55 
Афанасьєва Мілена 

Сергіївна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

56 
Вагилевич Софія 

Ярославівна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

57 
Волкова Єва 

Вадимівна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

58 
Герасименко Денис 

Дмитрович 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

59 
Глазкова Марта 

Віталіївна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

60 
Горбенко Анна 

Володимирівна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Географія 

4-й предмет ДПА 

(англійська мова) 

буде зарахований 

на підставі 

наявності 

Міжнародного 

Сертифікату 

Cambridge 

Assessment English 

(Verification 

Number B6873882, 

30 NOVEMBER 

2021, Accreditation 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові (за 

наявності) 

Назви навчальних предметів, результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з яких зараховуються як оцінки за державну 

підсумкову атестацію (із зазначенням (за наявності) рівня 

складності завдань сертифікаційної роботи та/або рівня вивчення 

(за потреби)) 

Number 

500/2705/0, Сепtге 

Refeгепсе 

UA029 0001, 

Council of 

EuropeEVEL B2) 

61 
Гоцкало Софія 

Олексіївна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

62 
Дворецька Олеся 

Валеріївна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Географія 

63 
Дорогін Єгор 

Михайлович 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

64 
Жарікова Дарина 

Євгенівна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

65 
Іванісова Анастасія 

Олександрівна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

66 
Козлов Роман 

Максимович 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

67 
Кравченко Аріна 

Сергіївна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Біологія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

68 
Логвин Анастасія 

Русланівна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

69 
Молчанова Поліна 

Валентинівна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

70 
Мосейко Єва-Євгенія 

Олексіївна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

71 
Порхунова Ірина 

Андріївна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

72 
Проценко Олеся 

Романівна 

Українська 

мова і 

література 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Географія 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

73 
Пшенична Валерія 

Антонівна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 



22 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові (за 

наявності) 

Назви навчальних предметів, результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з яких зараховуються як оцінки за державну 

підсумкову атестацію (із зазначенням (за наявності) рівня 

складності завдань сертифікаційної роботи та/або рівня вивчення 

(за потреби)) 

74 
Стьопіна Василіса 

Василівна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

75 
Тоцька Софія 

Олегівна 

Українська 

мова і 

література 

Історія України 

Математика 

(рівень 

стандарту) 

Англійська мова 

(профільний 

рівень) 

 * Відповідно до вимог п. ІІ.19 Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року №8/32979 в відповідь на 

звернення випускниці  Юр'євої Марії Андріївни. 4-й предмет ДПА (англійська мова) буде 

зарахований на підставі наявності Міжнародного Сертифікату Cambridge Assessment English 

(Verification Number B6873880, 30 NOVEMBER 2021, Accreditation Number 501/1086/Х, Сепtге 

Refeгепсе UA029 0003, Council of Europe LEVEL C1). 

 * Відповідно до вимог п. ІІ.19 Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року №8/32979 в відповідь на 

звернення випускниці  Горбенко Анни Володимирівни 4-й предмет ДПА (англійська мова) 

буде зарахований на підставі наявності Міжнародного Сертифікату Cambridge Assessment 

English (Verification Number B6873882, 30 NOVEMBER 2021, Accreditation Number 500/2705/0, 

Сепtге Refeгепсе UA029 0001, Council of Europe LEVEL B2). 

2.4.2. Рівень навчальних досягнень: 

− Українська мова (ДПА скасовано Законом України від 24.03.2022 № 7132 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти»):  

Класи Учнів Початковий Середній Достатній Високий %7-12 

на 

ДПА 

Різниця 

з ДПА* Учнів % Учнів % Учнів % Учнів % 

9 88 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

● Різниця з ДПА є негативною (-) якщо річні оцінки НИЖЧІ за оцінки ДПА (оцінки 7-

12);   

● Різниця з ДПА є позитивною (+) якщо річні оцінки ВИЩІ за оцінки ДПА (оцінки 7-12);  

− Алгебра (ДПА скасовано Законом України від 24.03.2022 № 7132 «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України у сфері освіти»):      

Класи Учнів Початковий Середній Достатній Високий %7-12 

на 

ДПА 

Різниця 

з ДПА Учнів % Учнів % Учнів % Учнів % 

9 88 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

− Геометрія (ДПА скасовано Законом України від 24.03.2022 № 7132 «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України у сфері освіти»):  

Класи Учнів Початковий Середній Достатній Високий %7-12 

на 

ДПА 

Різниця 

з ДПА Учнів % Учнів % Учнів % Учнів % 

9 88 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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− Історія України (ДПА скасовано Законом України від 24.03.2022 № 7132 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти»):  

Класи Учнів Початковий Середній Достатній Високий %7-12 

на 

ДПА 

Різниця 

з ДПА Учнів % Учнів % Учнів % Учнів % 

9 88 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

− Англійська мова (ДПА скасовано Законом України від 24.03.2022 № 7132 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти»): 

Класи Учнів Початковий Середній Достатній Високий %7-12 

на 

ДПА 

Різниця 

з ДПА Учнів % Учнів % Учнів % Учнів % 

9 88 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
   

2.4.3. Порівняння результатів ДПА - 2022 та річного оцінювання учнів 11-х 

класів 2021/2022 н. р. не проводилось (ДПА скасовано Законом України від 24.03.2022 № 7132 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти»). 

2.4.4. Всі учнів 5 – 8 та 10 класів було атестовано в балах та переведено до 

наступного класу (всього 504 учня, з них нагороджено Похвальним листом «За високі 

досягнення у навчанні» 53 учня). 

2.4.5. Всіх учнів 9 класів атестовано в балах та переведено до наступного класу 

(всього 88 учнів, з них 2 учням видано свідоцтво про базову загальну середню освіту з  

відзнакою). 

2.4.6. Випущено з 9 –х класів та переведено до 10-го класу: 

Школа 
Навчалося  

у 9-х 

класах 

Отримали свідоцтво 
Продовжать навчання у*: 

Усього/ з 

них з 

відзнакою 

% від 

загально

ї 

кількості 

випуск- 

ників 

З
Н

З
 

%
 

П
Т

Н
З

 

%
 

В
Н

З
  
І-

ІІ
 с

т
. 

%
 

Н
е 

н
а
в

ч
а
ю

т
ь

ся
 % 

ЗАЛ 

«Перспектива» 

 

 

88 88/2 2,27% 87* 98,85 0 0,0 1 1,15 0 0,0 

2.4.7. Після закінчення 9-го класу з ліцею вибуло 15 учнів: 

Прізвище, ім'я, по-батькові Клас Куди вибули 

Ганіцький Іван Костянтинович 10Б Польша 

Гушаіл Олександр Володимирович 10В Німеччина 

Зобенько Вікторія Ігорівна 10А Франція 

Зінченко Софія Сергіївна 10В Польша 

Клименко Уляна Андріївна 10А Італія 

Косюк Ярослав Сергійович 10В Економіко-правовий коледж ЗНУ 

Коптєв Владислав Миколайович 10Б Чехія 

Мхітарян Арсен Арменович 10Б США 

Подда Іван Андрійович 10В Німеччина 

Сарнацький Денис Сергійович 10В Німеччина 
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Прізвище, ім'я, по-батькові Клас Куди вибули 

Тарханян Мартірос Аркадійович 10А Голандія 

Чорновол Діана Андріївна 10В Польша 

Чернозубова Софія Олексіївна 10А Польша 

2.4.8. Випущено з 11(12) -х класів: 

Школа 

Навчало

ся 

в 11(12)-

х класах 

Отримали атестат Нагороджено медалями: 

Усього 

% від загальної 

кількості 

випускників 

Усього % Золота Срібна 

ЗАЛ 

«Перспектива» 
75 75 100% 4 5,33% 3 1 

2.4.9. Від ДПА звільнено: 

− 4 класи – в ЗАЛ «Перспектива» 4-ті класи відсутні; 

− 9 класи – 88 учнів на підставі Закону України від 24.03.2022 № 7132 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти»); 

− 11 класи – 75 учнів на підставі Закону України від 24.03.2022 № 7132 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти»);. 

2.4.10. У 2020 - 2021 навчальному році в ЗАЛ «Перспектива» була 3 

претендентів на нагородження Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та 1 

претендент на нагородження Срібною медаллю «За досягнення у навчанні»: 

Інформація 

про претендентів на нагородження Золотою «За високі досягнення у навчанні»  та 

Срібною медалями «За досягнення у навчанні» 

Золота медаль «За високі досягнення у навчанні» 

№ 

п/п 

П.І.П. учня – претендента на 

нагородження Школа 

1 2 3 

1.  Бєсєдін Вадим Сергійович ЗАЛ «Перспектива» ЗМР Запорізької області 

2.  Маруніна Анастасія Олександрівна ЗАЛ «Перспектива» ЗМР Запорізької області 

3.  Пархоменко Ілля Андрійович ЗАЛ «Перспектива» ЗМР Запорізької області 

Срібна медаль «За досягнення у навчанні» 

№ 

п/п 

П.І.П. учня – претендента на 

нагородження 

Школа 

1 2 3 

1.  Ларченко Єгор Олександрович ЗАЛ «Перспектива» ЗМР Запорізької області 

2.4.11. В 2021 - 2022 навчальному році в ЗАЛ «Перспектива» не було 

претендентів на нагородження Золотою медаллю або Срібною медаллю які мають особливі 

умови нагородження: 

2.4.12. Забезпечення громадського контролю за оформленням документів про 

освіту було забезпечено таким чином: 

− В відповідності до наказу управління освіти Запорізької міської ради №22 від 

24.01.2001 р. та згідно до наказу від 27.06.2022 №50ОД по ЗАЛ «Перспектива» «Про створення 
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комісії  з питань громадського контролю за достовірністю  оформлення документів про освіту 

у ЗАЛ «Перспектива» у 2021 - 2022 н. р.» у ліцеї було створено комісію з питань громадського 

контролю за достовірністю оформлення документів про освіту   у 2021 - 2022 н. р. в складі 6 

представників батьківського комітету (по 1 представнику від кожного 9-го та 11-го класу). 

− Адміністрацією ліцею було створено необхідні умови для ефективної роботи 

комісії в період з 04.07.2022 р. по 05.07.2022 р. Результати роботи комісії зафіксовано в «Акті 

про наслідки роботи комісії   з питань громадського контролю за достовірністю оформлення 

документів про освіту у ЗАЛ «Перспектива» м. Запоріжжя у 2021 - 2022 н. р.» від 05.07.2022 р. 

2.4.13. Вручення Свідоцтв про здобуття базової загальної середньої освіти 

учням 9-х класів та   Свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускникам 11-

х класів відбулось 05.07.2022 без створення скупчення людей з урахуванням вимог воєнного 

часу: 

2.4.14. Адміністрацією та педагогічним колективом ліцею було вжито комплекс 

заходів, спрямованих на забезпечення участі випускників 11-х класів ліцею в ЗНО - 2022. 

−  На батьківських зборах протягом навчального року батьків учнів 

адміністрацією було проінформовано з питань змістовної та організаційної підготовки до ЗНО 

на підставі матеріалів Дніпропетровського РЦОЯО та УЦОЯО. 

− Було оформлено стенд «ЗНО – 2022 (НМТ-2022)» із використанням 

матеріалів Дніпропетровського РЦОЯО та УЦОЯО. Інформація на стенді постійно 

оновлювалась. 

− Випускникам було створено умови для доступу до сайтів ВНЗ з метою 

ознайомлення з правилами прийому, переліку сертифікатів ЗНО – 2022 (НМТ – 2022), 

необхідних для вступу на обрану учнем спеціальність. 

− Учням 11-х класів було створено умови для доступу до сайтів УЦОЯО 

(www.testportal.gov.ua) та Дніпропетровського РЦОЯО (www.dneprtest.dp.ua) 

− Було проведено комплекс заходів з реєстрації учнів 11-х класів в якості 

учасників ЗНО – 2022 (НМТ – 2022). 

− Було забезпечено організовану участь учнів 11-х класів в ЗНО – 2022 (НМТ – 

2022) з усіх предметів за графіком УЦОЯО. 

− Всі вчителі, що викладають предмети ЗНО - 2022 (НМТ – 2022) в 11 класах 

та учні 11 класі були забезпечені матеріалами для підготовки до тестування, що були 

розміщені для кожного предмету на сайті ДРЦОЯО (www.dneprtest.dp.ua)  та УЦОЯО 

(www.testportal.gov.ua). Час для підготовки до ЗНО було передбачено у календарно-

тематичному плануванні з відповідних предметів. 

− З метою забезпечення комп’ютерної підтримки управлінської діяльності по 

забезпеченню організованого закінчення навчального року адміністрацією ліцею 

використовувались можливості програми КУРС:ШКОЛА та програмного забезпечення 

власної розробки. 

− За підсумками аналізу виконання Індивідуального Робочого навчального 

плану ліцею на 2021 - 2022 навчальний рік та навчальних програм адміністрацією ліцею 

підготовлено аналітичну довідку та 4 додатки з цифровими показниками до неї (додається). 

− Кількість учнів 2-го класу, переведених до 3 класу за скоригованими 

програмами – відсутні 

− Кількість учнів початкової школи, залишених на повторний курс навчання – 

відсутні 

− Кількість учнів 2-8, 10-х класів, які не мають річної оцінки і річне оцінювання 

буде проведено в серпні-вересні – відсутні 

− Кількість випускників 9 та 11 класу, які не атестовані і випущені зі школи з 

табелем успішності – відсутні. 

2.4.15. Загальні висновки: Адміністрацією ЗАЛ «Перспектива» було в 

повному обсязі згідно вимог чинних нормативних документів реалізовано комплекс 

http://www.testportal.gov.ua/
http://www.dneprtest.dp.ua/
http://www.dneprtest.dp.ua/
http://www.testportal.gov.ua/
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управлінських заходів по забезпеченню організованого закінчення в ліцеї 2021/2022 

навчального року. 

За підсумками заходів з організованого закінчення 2021 - 2022 навчального року 

підготовлено таку статистичну звітність: 

1. Довідка «Про підсумки виконання управлінських заходів по забезпеченню 

організованого закінчення 2021/2022 навчального року по ЗАЛ «Перспектива» ЗМР 

Запорізької області (на педагогічну раду від 30.08.2022 р.).  

2. Довідка «Про виконання навчальних планів і програм в 2021 – 2022 н. р.  по 

Запорізькому багатопрофільному ліцею «Перспектива» (на педагогічну раду від 30.08.2022 

р.)». 

3. Довідка «Про результати навчально-виховного процесу у 2021 - 2022 навчальному 

році по ЗАЛ «Перспектива» (на педагогічну раду від 30.08.2022 р.)». 

Адміністрацією та педагогічним колективом ліцею було вжито комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення участі випускників 11-х класів ліцею в ЗНО-2022 (НМТ).  

1. На батьківських зборах протягом навчального року батьків учнів адміністрацією 

було проінформовано з питань змістовної та організаційної підготовки до ЗНО на підставі 

матеріалів Дніпропетровського РЦОЯО та УЦОЯО. 

2. Було оформлено стенд «ЗНО – 2022 (НМТ)» із використанням матеріалів 

Дніпропетровського РЦОЯО та УЦОЯО. Інформація на стенді постійно оновлювалась. 

Інформацію було розміщено на сайті ліцею. 

3. Випускникам було створено умови для доступу до сайтів  ВНЗ з метою 

ознайомлення з правилами прийому, переліку сертифікатів ЗНО – 2022 (НМТ), необхідних для 

вступу на обрану учнем спеціальність. 

4. Учням 11 - х класів було створено умови для доступу до сайтів УЦОЯО 

(www.testportal.gov.ua) та Дніпропетровського РЦОЯО (www.dneprtest.dp.ua) 

5. Було проведено комплекс заходів з реєстрації учнів 11-х класів в якості учасників 

ЗНО – 2022 (НМТ). 

6. Було забезпечено організовану участь учнів 11 - х класів в НМТ - 2022 з усіх 

предметів за графіком УЦОЯО. 

7. Всі вчителі, що викладають предмети ЗНО-2022 (НМТ) в 11 класах та учні 11 класі 

були забезпечені матеріалами для підготовки до тестування, що були розміщені для кожного 

предмету на сайті ДРЦОЯО (www.dneprtest.dp.ua)  та УЦОЯО (www.testportal.gov.ua). Час для 

підготовки до ЗНО було передбачено у календарно-тематичному плануванні з відповідних 

предметів. 

З метою забезпечення комп’ютерної підтримки управлінської діяльності по 

забезпеченню організованого закінчення навчального року адміністрацією ліцею 

використовувались можливості програми КУРС: ШКОЛА та програмного забезпечення 

власної розробки. В цілому успішно працювали у 2021 – 2022 н. р. усі предметні кафедри  

та методичні об’єднання ліцею. 

1. Якість знань (відсоток учнів, що мають навчальні досягнення на рівні 7 - 12 балів) 

по випускним (9 та 11) класам ліцею з предметів державного компоненту за наслідками 

річного оцінювання наведена у таблиці нижче: Як можна побачити з таблиці відсоток учнів, 

що мають навчальні досягнення на рівні 7 - 12 балів коливається на рівні 62,98% - 100,00%, 

що є високим показником. Також слід відмітити дуже незначний рівень коливань показників 

порівняно із показниками минулого навчального року, що свідчить про стабільність та 

наступність в роботі предметних кафедр та методичних об’єднань, в організації навчально-

виховного процесу та методичної роботи у ліцеї. 

http://www.testportal.gov.ua/
http://www.dneprtest.dp.ua/
http://www.dneprtest.dp.ua/
http://www.testportal.gov.ua/
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З метою вдосконалення управління навчально-виховним процесом в ЗАЛ 

«Перспектива» у 2021 - 2022 навчальному році продовжується  впровадження 

програмного забезпечення «КУРС: Школа», відповідна інформацію про ліцей розміщено 

на сайті zp.isuo.org, інформація постійно підтримується в актуальному стані.  

Контингент учнів ліцею в 2021 - 2022 н. р. збережено в повному обсязі (на 05.09.2021 

р. 683 учня, на 31.05.2022 р. 667 учнів, тобто 97,66% від контингенту на початок 

навчального року незважаючи на особливості роботи закладу в умовах воєнного стану ). 

Питання, пов’язані з удосконаленням навчального процесу згідно до річного 

плану роботи ліцею контролювались у відповідності до плану внутришкільного 

контролю на 2021 - 2022 н. р., систематично розглядались на педагогічних радах, 

виробничих нарадах, нарадах при директорі, психолого - педагогічних консиліумах (у 

відповідності до річного плану роботи ліцею); перевірка стану виконання навчальних 

програм у поточному навчальному році проводилась у таких формах: 

1. Перевірка та погодження календарно - тематичного планування; як показали 

наслідки внутришкільного контролю у 2021 - 2022 н. р. навчальні програми у ЗАЛ 

«Перспектива» були виконані; 

2. Перевірка класних журналів; як вона показала, в цілому більшість вчителів 

дотримуються діючих нормативних документів по веденню класних журналів; на наступний 

2021 - 2022 навчальний рік необхідно продовжити практику проведення додаткових 

інструктажів з питань ведення класних журналів вчителями-предметниками; але в цілому 

записи в журналах свідчать про виконання усіма вчителями календарно - тематичних планів, 

теоретичної та практичної частини програм. Оцінювання знань учнів носить об'єктивний 

характер; відповідні записи щодо проведення практичних, лабораторних робіт тощо, зроблено 

своєчасно, згідно рекомендацій щодо ведення журналів;  

3. Персональний контроль адміністрації за роботою вчителів що атестуються (за 

планом-графіком атестації). 

4. Вивчення динаміки якості знань учнів та об'єктивності їх оцінки під час підсумкової 

атестації; 

5. Перевірка персональних «Журналів реєстрації проведення індивідуально-групових 

занять та консультацій в порядку відпрацювання робочого часу у зв’язку із скороченням 

тривалості уроків у ліцеї до 40 хвилин» вчителів; 

6. Перевірка та спостереження на протязі навчального року показали, що вчителі 

ефективно використовують індивідуально-групові заняття для роботи з учнями (підготовка до 

олімпіад та конкурсів, надолуження матеріалу з учнями, що мали пропуски занять, 

консультування ліцеїстів, які мають ускладнення в опануванні навчальним матеріалом та т. і.). 
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ЧАСТИНА 2.  

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ  

У 2021/2022 навчальному році науково-методична робота з педагогічними кадрами 

була направлена на реалізацію основних положень законодавства України  про освіту: Закону 

України «Про освіту»,  Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  Конвенції ООН 

про права дитини,  Національної доктрини розвитку освіти, Концепції Нової української 

школи, Державного стандарту базової і повної середньої освіти та Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи,  державних і 

регіональних концепцій та програм з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку освітньої 

системи міста Запоріжжя; організована робота відповідно до наказу «Про організацію 

методичної роботи з педагогічними кадрами ЗБЛ у 2021/2022 н.р.» від 06.09.2021 № 128 ОД; 

відповідно до Положення про дотримання академічної доброчесності в ліцеї, Стратегії 

перспективного розвитку багатопрофільного ліцею на 2019-2024 роки, річного плану роботи 

ліцею на 2021/2022 н. р. 

Здійснювався науково-методичний супровід Концепцій: профільного навчання у старшій 

школі, національно-патріотичного та громадянського виховання, державної мовної політики 

України, про інноваційну діяльність, інформатизацію України, розвиток природничо-

математичної освіти (STEM-освіти). 

Методична робота педагогічного колективу ліцею була спрямована на створення 

оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала 

систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня 

методичної і фахової компетентності педагогічних працівників ліцею, впровадження в 

практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, 

а саме: 

· створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи 

вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання 

повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів; 

· оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних 

технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи; 

· підвищення професійної компетентності вчителів; 

· інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, 

психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної 

інформації в Інтернеті та залучення вчителів до використання інформаційних ресурсів; 

· сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з 

метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності. 

Робота над єдиною методичною темою «Створення умов для безперервного 

підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та формування 

компетентної особистості учня  у сучасному освітньому середовищі ліцею» підняла на більш 

високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості 

практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи. 

Продовжувалася діяльність педагогів щодо ІI (другого) етапу реалізації проблеми 

Стратегії перспективного розвитку ліцею у межах 2020-2023 років. Педагогічний колектив 

працював над реалізацією дев’яти цільових проєктів. Адміністрація і вчителі перебував у 

постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних 

підходів до організації науково-методичної роботи в ліцеї. 

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та 

індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у ліцеї було організовано роботу 

трьох методичних об’єднань та трьох кафедр учителів-предметників, а саме: кафедра 

суспільних наук - керівник Секиринський Д.О.; кафедра природничих наук (хімія, географія, 

біологія, основи здоров’я, фізична культура) - керівник Кречитова І.В.; кафедра точних наук 

(математика, фізика) – керівник Зубко І.В.; методичне об’єднання  вчителів  інформаційних 
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наук (інформатика) – керівник Лінгур І.В.; методичне об’єднання  вчителів іноземних мов 

(англійська, німецька, польська) – керівник Секиринська І. В.; методичне об’єднання  вчителів 

філології (українська мова, українська література, російська мова, світова література 

(інтегрований курс), зарубіжна література) - керівник Кравчук О.Г.. 

Усі засідання шкільних методичних об’єднань та кафедр мають відповідну структуру, 

мету та план роботи на поточний навчальний рік. Члени МО, кафедр проводили відкриті 

уроки, класні та загальноліцейські свята, готували учнів ліцею до участі у міжнародних, 

всеукраїнських, районних олімпіадах, конкурсах та турнірах, усіх етапах Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. 

Методичний супровід навчально-виховного процесу Запорізького академічного  ліцею 

«Перспектива» відбувався згідно програм, підручників, методичних рекомендацій, 

затверджених МОН  України для використання в поточному навчальному році, методичних 

посібників, рекомендацій  та розробок, які відповідають Переліку програм, підручників та 

навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання у 

основній і старшій школі закладів освіти з навчанням українською мовою у 5-11-их класах у 

2021/2022 навчальному році,  періодичних педагогічних видань, спрямованих на 

впровадження проєктування та практичного забезпечення компетентнісно спрямованого 

інноваційного розвитку  ліцею.   

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва 

методичною роботою в ліцеї була створена науково-методична рада. На 5-ти засіданнях  

розглядалося: про самоосвіту в системі формування професійної компетентності педагога; про 

зміни у форматі зовнішнього незалежного оцінювання; організацію дистанційного навчання 

(нормативно-правова база та методичні рекомендації);  експертизу кращих педагогічних 

інноваційних розробок вчителів ліцею; реалізацію вимог мовного законодавства України; про 

результати тестування вчителів на порталі «Дія.Цифрова освіта»; про результати участі учнів 

ліцею в ліцейській олімпіаді, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт 

МАН. Члени науково-методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних 

рад, загальношкільних та районних семінарів, інших методичних заходів. У 2021/2022 

навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками 

ліцею були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, 

методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради,  курси підвищення 

кваліфікації, атестація, самоосвіта. 

На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного 

колективу та визначені напрями роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної 

майстерності  та фахового рівня вчителів. 

Учителі академічного ліцею «Перспектива» проходять курси підвищення кваліфікації 

на Всеукраїнській науковій платформі «Піфагор», «AtomsHub»; курс «Ключові вміння 21-го 

століття»  на базі ресурсу EdEra – British Council; ТОВ УОВЦ «Оріон», видавництво «Генеза», 

ТОВ  «Освіта для майбутнього», ГО «Рух Освіта», платформи Prometeus, «На урок», 

«Всеосвіта», на платформі ГО «ІППО», курси навчання за програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти при Запорізькому національному 

університеті за програмою «Педагогічна майстерність організації навчання за дистанційними 

технологіями», у III Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти 

і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові 

Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності». Міжнародну Програму адаптовано 

відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково педагогічних 

працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. 

№800 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1133 від 

27.12.2019. 

 Педагоги академічного ліцею були активними учасниками різноманітних майстер-

класів, тренінгів, семінарів  та практикумів (онлайн-форма). Реквізити Сертифікатів, Свідоцтв 
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про проходження курсів підвищення кваліфікації вчителі вносять до Журналу реєстрації в 

Google таблиці. 

 За цей навчальний рік повністю реалізований план проходження вчителями курсів 

підвищення кваліфікації на базі комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради: реалізований план 

проходження педагогічними працівниками атестації. 15 педагогів ліцею пройшли педагогічну 

атестацію. У 2021/2022 н.р. директор Запорізького академічного ліцею «Перспектива»  Саміло 

Костянтин Миколайович отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України»  

(відповідно до Указу Президента України № 300/2018 від 4 жовтня 2018 року  «Про 

відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти»), яке 

присвоєно за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку 

кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий 

професіоналізм.   

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителя в питаннях  чинного 

законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який 

викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної 

літератури, нових освітніх технологіях та методиках  щодо організації освітнього процесу. 

Матеріали атестації узагальнені у вигляді презентації досягнень педагогічного працівника, в 

методкартах, що зберігаються у папці самоосвіти вчителя. 

Упродовж навчального року в ліцеї були створені необхідні умови для підвищення 

теоретичного, професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи 

науково-методичні проблеми педагогічного колективу, кафедр та методичних об’єднань, 

кожен учитель обрав власну методичну проблему, над якою працював, впроваджуючи її в 

практику роботи та вдосконалюючи свою майстерність. Теоретичні роботи, конспекти 

відкритих уроків, позакласних заходів, кращі роботи учнів, зібрані в індивідуальні портфоліо 

системи роботи вчителів, методкарти, які знаходяться в керівників відповідних кафедр та МО. 

Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та методами навчання, 

компетентнісному підходу  до викладання навчальних предметів, вивченню та застосуванню 

нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо, вдосконаленню форм 

роботи з впровадження нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу, новітніх 

освітніх технологій та передового педагогічного досвіду. Досвід роботи вчителя української 

мови та літератури Михайленко А.І. на тему «Застосування інтерактивних технологій на 

уроках української мови та літератури» узагальнений на рівні ліцею, району. 

Особливістю 2021-2022 н.р. в академічному ліцеї «Перспектива» була організація 

освітнього процесу в умовах дотримання протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID – 19 та надзвичайною особливістю роботи закладу у 2021-

2022 н.р. було проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, введеного Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, викликаного початком 

повномасштабної російсько-української війни. 

Відповідно до листа Управління з питань розвитку освіти ДОН ЗМР «Про оновлення 

контенту веб-сайтів закладів освіти», впродовж 2021/2022 навчального року адміністрація 

ліцею використовувала офіційний веб сайт ліцею для інформування учасників освітнього 

процесу про перехід на дистанційний формат навчання, акцентуючи увагу на перелік ресурсів 

та порядок отримання доступу до них здобувачами ліцею; розміщення розкладу навчальних 

занять. Для всіх учасників освітнього процесу викладено рекомендації щодо організації 

віддаленого навчання, використання здоров’язбережувальних технологій під час навчання, 

дотримання правил безпеки в Інтернеті тощо. 

Педагогічний колектив ліцею успішно застосовував засоби дистанційного навчання  

(месенджери Viber, Telegram, онлайн-платформи Google Classroom, ZOOM, «На урок», 

«Всеосвіта» тощо). Учителі іноземних мов впроваджували сучасні форми та методи 

використання інформаційно-комунікативних та хмарних технологій в освітньому процесі, 

зокрема НМК Focus та його електронної платформи. 
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Учителі-предметники використовували електронний освітній ресурс «МійКлас», який 

ухвалений для шкіл України. Академічний ліцей «Перспектива» увійшов у ТОП-50 шкіл 

України та посів 39 місце з 4159 зареєстрованих на сайті електронного освітнього ресурсу 

«МійКлас». Листи-подяки за впровадження і активне використання електронного освітнього 

ресурсу «МійКлас» отримали: директор ліцею Саміло К.М., учитель географії Гавриш Р.В., 

учитель біології Кононенко Н.О., учитель англійської мови Бондарець О.О. 

Використовувалися всі наявні ресурси, у тому числі «Всеукраїнський онлайн-розклад» 

- цифрова платформа, яка була запущена МОН спільно з компанією Google Україна та на якій 

зібрано та упорядковано щоденний розклад посилання на віртуальні навчальні матеріали 

«Всеукраїнської школи онлайн», підручники, психологічні хвилинки, руханки. 

Учителі продовжили використовувати платформу «Всеукраїнська школа онлайн» 

МОН, де ліцеїсти 5-11 класів отримували вільний і безоплатний доступ до якісних освітніх 

матеріалів, а педагоги – можливість отримувати допомогу в організації дистанційного 

навчання, створенні та роботі у віртуальних класах. 

В Україні запустили портал про навчання під час війни «Освіторія» у партнерстві з 

ЮНІСЕФ та за підтримки МОН створили ресурс з добіркою корисних можливостей для 

вчителів – osvitanow.org. Вона безкоштовна, регулярно оновлюється, що надавала вчителям 

розібратися з можливостями та нововведеннями під час воєнного стану. 

Педагоги користувалися порадами від Держслужби якості освіти щодо вибору форм та 

методів навчання, розкладу занять, а також роботи педагогів в умовах воєнного стану.  

Учителі ознайомилися з Інформаційно-методичним вісником «Орієнтир», 

спецвипуском «Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11 класів: орієнтовні 

контрольні роботи», які використовували у своїй роботі. 

Учителі хімії разом з учнями переглядали відео до різних тем проєкту «Хімія за 5 

хвилин» від ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка доцента кафедри 

природничо-математичної освіти і технологій Якуніна Я.Ю. 

Учителі англійської мови використовували програму Quizlet: учитися по карточках. 

Учителі фізики, хімії та біології використовували мобільний застосунок для здійснення 

лабораторних робіт, який запропонований МОН України. 

Для організації дистанційного навчання з природничих наук, а також фізики, хімії 

педагоги використовували онлайн-ресурси, відео-матеріали та проєкти, рекомендовані 

Державною службою якості освіти м.Києва. 

Педагоги ліцею користувалися сервісом Flipgrid для проведення опитування та 

ефективної взаємодії з ліцеїстами. Це дало можливість успішно виконати всі навчальні 

програми у повному обсязі. 

Адміністрація ліцею проводила опитування батьків щодо дистанційного навчання в 

ліцеї; вчителів для дослідження та аналізу залученості команди в діяльності ліцею. 

Державна служба якості освіти України проводила вивчення стану організації 

дистанційного навчання в умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану, до якого 

долучилися педагоги ліцею. 

У академічному ліцеї «Перспектива» восьмого грудня 2021 року відбулося відкриття 

медіатеки, де педагоги, ліцеїсти могли, використовуючи сервіси комп’ютерних послуг, 

завантажити будь-який необхідний матеріал до уроку, завантажити електронні підручники з 

відповідного навчального предмета.   

       Учителі долучилися до різних груп у соціальних мережах та месенджерах. 

Педагогічний колектив ліцею, бібліотекарі змістовно наповнювали випуски 

телепрограми «Територія освітніх перспектив» на замовлення департаменту освіти і науки 

ЗМР. Щотижня розміщувалися статті в Фейсбуці про значні події. 

З метою створення єдиної освітньої платформи в місті Запоріжжя для вільного 

застосування в освітньому процесі  вчителями, учнями, батьками в умовах  дистанційного та 

змішаного навчання, міський освітній проєкт SCHOOL_Z було продовжено у І півріччі 2021-

2022 н.р. Учителі-предметники були залученні до роботи творчих груп зі змістового 
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наповнення освітньої платформи SCHOOL_Z  якісним навчальним контентом (9 клас, 

предмети – зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, інформатика, фізика, 

хімія). Учасниками  проєкту стали понад 600 творчих педагогічних працівників закладів освіти 

м. Запоріжжя: адміністраторів, експертів та членів творчих груп. Реалізацію проєкту було 

здійснено комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», 

партнерами проєкту стали комунальний заклад «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради та портал «Нові знання». 

Платформа «School_Z» стала сучасним онлайн-ресурсом, який  розраховано на 5-9 класи з 

темами та методичними матеріалами, що відповідають державним програмам. Теми 

складаються з відео, конспектів, тестів та інтерактивних вправ. Навчальний контент 

платформи містить теми 56 освітніх курсів  з 14 предметів. Платформа «School_Z» стала 

дієвим інструментом при звичайному режимі навчання: під час уроку, виконання домашнього 

завдання та підготовки до ДПА. 

Учителі ліцею, які увійшли до міських експертних предметних груп щодо розробки та 

відбору якісного освітнього контенту для розміщення на електронній платформі: Зіброва С.М., 

учитель хімії; Секиринський Д.О., учитель історії;  Лінгур І.В., учитель інформатики. 

 Учителі ліцею, які були учасниками міських творчих предметних груп щодо розробки 

освітніх модулів з використанням технологій змішаного та дистанційного навчання учнів на 

електронній платформі: Свєт О.Н., учитель історії, заступник директора; Остапенко Г.М., 

учитель хімії, заступниця директора; Білоножко І.М., учитель історії; Кравцова В.Т., Усатенко 

Я.Л. - учителі фізики; Манжос І.О., учитель інформатики. 

Комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

було ініційовано челендж «Я обираю School-Z». У челенджі брали участь 71 заклад освіти, 

серед яких академічний ліцей «Перспектива», який отримав Сертифікат. 

За підтримки департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відбулася серпнева 

(не)конференції у форматі EdCamp Zaporizhzhia «Школа 21/22: освіта очна, дистанційна, 

інклюзивна», з метою організації платформи для підтримки практикуючих і майбутніх 

педагогів у підвищенні кваліфікації впродовж життя. В едкемпівських заходах взяли участь 

120 педагогів, серед них: заступниця директора з методичної роботи Кушнаренко В.О., 

учителька англійської мови Калієвської О.Л., які отримали Сертифікати. 

З метою поліпшення психолого-педагогічної, методичної та практичної підготовки 

молодих педагогів упродовж 2021/2022 навчального року молоді педагоги зі стажем роботи 

до 3-х років: учителька англійської мови Петросян А.А., учитель польської мови Халаши П.А. 

продовжили брали участь у міському проєкті «Траєкторія професійного розвитку молодих 

педагогів»: 

· - у вересні 2021 року відбулася ІІ сесія проєкту «Роль самооцінювання у 

проєктуванні власної траєкторії професійного розвитку»; 

· -    у жовтні 2021 року відбулася ІІІ сесія проєкту «Професійний стандарт вчителя – 

орієнтир для молодого педагога в його індивідуальній траєкторії розвитку в напрямі фахового 

зростання й вдосконалення». 

Практичний психолог Казакова О.М. брала участь у міському проєкті «Траєкторія 

професійного розвитку молодих педагогів», де проводила навчання на тему «Кордони 

компетентності в роботі» для молодих педагогів Шевченківського району та міста. 

Упродовж 2021 року керівник методичного об’єднання інформаційних наук         Лінгур 

І.В., учитель інформатики Манжос І.О. самостійно розробили чотирьохгодинний майстер-клас 

для вчителів інформатики міста Запоріжжя в межах міського проєкту «Траєкторія 

професійного розвитку молодих педагогів». Отримали Сертифікат за представлення 

авторського майстер-класу від КУ «ЦПРПП» ЗМР. 

Продовжується робота вчителів-предметників з обдарованими дітьми. 

Заступниця директора з методичної роботи Кушнаренко В.О. взяла участь у II 

Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Обдарована дитина – скарб нації» при 

ІОД НАПН України. 
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Учитель біології Кононенко Н. О. отримала звання: Тренерка «Олімпіади геніїв 

України» в категорії «Наука» у Всеукраїнському  конкурсі «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 

(Олімпіада геніїв України) від Національного центру  «Мала академія наук України» та 

нагороджена Сертифікатом (наказ НЦ «МАНУ» №120 від 27.04.2022). 

У Міжнародному конкурсі дослідницьких проєктів «Я пізнаю світ» за ініціативи 

Міністерства освіти та науки Республіки Казахстан брали участь педагоги ліцею: Кононенко 

Н.О., учителька біології, та Олійник О. М., учитель економіки, разом з учнями – 

представниками манівського руху: Шмаріним Олексієм,  Позняк Поліною, Ганицьким Іваном. 

У цьому Конкурсі педагоги та ліцеїсти представляли Україну серед 386 учасників Білорусії, 

Казахстана. Одинадцять напрямків дослідження і лише по три призових місця у кожному з 

них. Ліцеїсти разом з наставниками вибороли призові місця, отримали Дипломи, Сертифікати, 

Подяки. 

Спецкурс «Методика розв’язування олімпіадних задач з хімії» від Малої академії наук 

України пройшла заступниця з НВР, учителька хімії Остапенко Г.М. 

Продовжена робота щодо залучення до дослідницької діяльності учнів ліцею, особливо 

по предметам, які є складовими STEM-освіти відповідно до Концепції розвитку природничо-

математичної освіти, реалізація якої передбачена до 2027 року. 

Учителі - предметники: хімії Остапенко Г.М., біології Кононенко Н.О., біології 

Кречетова І.В., історії Секиринський Д.О., правознавства Саміло Г.О., української мови та 

літератури Пожарська С.М., економіки: Олійник О.М., Маркова С.В., фізики Кравцова В.Т., 

Усатенко Я.Л. - керівники щодо підготовки учнів різних етапів Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2021/2022 н.р. брали 

участь: 

- за ініціативою КЗ «Центр туризму» ЗОР у семінарі МАН «Особливості роботи з 

обдарованою молоддю у рамках Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН у 2021-2022 н.р.»; 

- у лютому 2022 року в обласному семінарі-нараді «Особливості проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у 2022 році»; 

- у семінарі-практикумі на тему «Інноваційні підходи до розвитку дослідницьких 

здібностей учнів-членів МАН України», проведений національним центром «Мала академія 

наук України». 

Усі зазначені вчителі підготували переможців обласного етапу МАН України; 

учителька біології Кононенко Н.О., економіки Олійник О.М. підготували переможців 

державного етапу МАН. 

КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» ЗМР у співпраці з 

Запорізьким національним університетом ініціював міський проєкт «Наукова підтримка 

інновацій в освіті», з метою підвищення професійного розвитку педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя та набуття практичних навичок з 

інноваційних технологій. Учителька англійської мови Калієвська О.Л. брала участь у міському 

проєкті, отримала Сертифікат. 

Була розпочата робота щодо участі педагогів ліцею у STEM-проєкті «Професійний 

розвиток педагогів в умовах впровадження STEM-освіти», з метою самоаналізу 

компетентностей педагога з питань впровадження STEM-освіти  - важливого вектору його 

професійного розвитку. Брали участь у віртуальному STEM-марафоні «STEM-освіта на варті 

життя та здоров’я» від КУ «ЦПРПП» ЗМР: учителі інформатики Манжос І.О., Лінгур І.В., 

учитель біології Кречетова І.В., учитель фізичної культури Дойко О.Л. 

На виконання наказу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» відділ STEM-освіти 

проводив зимову сесію STEM-школи за напрямами: 

- науково-методичні аспекти розвитку STEM/STREAM-освіти; 

- моделі реалізації STEM-освіти в різних установах; 

- STEM-урок/заняття: теорія та практика; 

- STEM-проєкти: теорія та практика; 

- партнерська взаємодія для кращих результатів. 
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У зимовій сесії брали участь: заступниця директора з методичної роботи Кушнаренко 

В.О,; керівниця кафедри природничих наук Кречетова І.В.; керівниця кафедри точних наук 

Зубко І.В.; учительки фізики: Кравцова В.Т., Усатенко Я.Л., керівниця методичного 

об’єднання інформаційних наук Лінгур І.В., учителька інформатики Манжос І.О. 

Взяли участь в Аналітичних семінарах із аналізу помилок за результатами 

безкоштовних пробних тренінгів із ЗНО та пробного мультипредметного тесту, проведених на 

базі Запорізького національного університету, відповідно до зазначених факультетів, учителі-

предметники ліцею: 

- Філологічний факультет: Кушнаренко В.О., Кравчук О.Г.; 

- Математичний факультет: математика - Лебеденко І.В., Зозуль С.В., ; 

- Математичний факультет: фізика – Усатенко Я.Л.; 

- Отримали безкоштовний сертифікат. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Свєт О.Н. взяв участь у міському 

проєкті «Простір для вільного володіння державною мовою», метою якого було підвищення 

мовно-комунікативної компетентності керівників та заступників директорів закладів загальної 

середньої освіти м. Запоріжжя, формування професійного рівня володіння державною мовою. 

Педагогічний колектив продовжив роботу щодо конкурсного відбору підручників. На 

каналі «КУРС:Освіта» керівники кафедр та методичних об’єднань брали участь у вебінарі 

«Конкурсний відбір підручників для 9 класу», «Конкурсний відбір підручників для 5 класу». 

На YouTube-каналі УОВЦ «Оріон» учителі знайомилися з презентаціями підручників для 9 

класу. 

Відбулася презентація конкурсного підручника «Всесвітня історія» 9 клас, до когорти 

авторів якого увійшов учитель історії Секиринський Д.О. 

Учителі хімії Остапенко Г.М. та Зіброва С.М. були учасниками творчих груп 

«Апробація підручників «Хімія – 9 клас»» та «Розробка електронних ресурсів «Хімія – 9 

клас»» в рамках регіонального освітнього проєкту «Школа сучасних знань». 

Учителі хімії, біологіі та географіі брали участь у виборі підручника з природознавства 

для 5-го класу за Новою програмою НУШ. 

Секиринський Д.О., учитель історії, – один з авторів програми «Історія: Україна і світ. 

Вступ до історії та громадянської освіти (інтегрований курс) для 5-6 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» під грифом МОН, яка пілотувалася у 2021/2022 н.р. Дмитро 

Олександрович продовжував працювати над підручником до цієї програми. 

Учителі-предметники, практичний психолог, шкільні бібліотекарі у 2021/2022 н.р. 

брали участь у засіданнях районних методичних центрів. Основне змістовне наповнення 

полягало у підготовці вчителів базової школи до роботи в умовах НУШ (розгляд модельних 

програм; основні підходи до вибору програм, підручників для роботи в 5-их класах НУШ). 

На виконання «Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР у січні-

лютому 2022 року проводив дистанційні тренінги для керівників закладів загальної середньої 

освіти Запорізької області щодо впровадження нового Державного стандарту базової 

середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа». У цих тренінгах брала 

участь заступниця директора з навчально-виховної роботи Остапенко Г.М., яка отримала 

Сертифікат. 

На підтримку реформи «Нова українська школа» Міністерство освіти і науки України 

спільно з Британською Радою продовжили у 2022 році реалізацію проєкту «Професійний 

розвиток вчителя іноземної мови». В рамках проєкту відбулося навчання вчителів англійської 

мови на тренінгах щодо впровадження нового Державного стандарту в 5 класах відповідно до 

Концепції «Нова українська школа». Учителі іноземної філології: Калієвська О.Л., Бондарец 

О.О., Прокопенко І.В. пройшли навчання та отримали Сертифікати. 
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Отримала сертифікат ЗНУ для вчителів іноземної філології Калієвська О.Л. «Навчання 

англійської мови у новому контексті у 5-9 класах» відповідно до концепції «Нова українська 

школа». 

З 11 жовтня по 29 листопада 2021 р. на онлайн-платформах КЗ «ЗОІППО» ЗОР  

проходили дистанційні тренінги «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової 

середньої освіти» вчителі-предметники, які викладатимуть предмет у 2022/2023 н.р. за 

концепцією НУШ. Під час заходу педагоги розглянули актуальні теми щодо різних аспектів 

роботи вчителя Нової української школи: державні стандарти, освітні програми та модельні 

навчальні програми, практичні поради щодо створення оптимального навчального 

середовища. Розбиралися з питаннями щодо планування та організації уроку, особливостей 

оцінювання (формувального та підсумкового), наскрізних умінь учнів, організації 

навчального процесу за допомогою сучасних матеріалів та інтерактивних методик. 

З метою організації роботи з підготовки вчителів базової школи до роботи в 5-6 класах 

НУШ з 2022-2023 н.р. пройшли навчання як тренери НУШ з предметів інваріантної складової 

5-6 клас і в подальшому будуть навчати/проводити тренінги для вчителів свого району базової 

школи НУШ. Тренери: Зозуль С.В., Зубко І.В., Міняйленко С.В.   

Учителі української філології приєдналися до Вайбер-групи «Українська мова 

(авт.Заболотний) 5 клас”. 

Зозуль С.В., учитель математики, дистанційно підвищила кваліфікацію під час 

інтернет-конференції «Предметний інтенсив: Математика в 5 класі НУШ» освітнього проєкту 

«На Урок» та отримала Свідоцтво. 

Кречетова І.В, Кононенко Н.О. на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР проходили курси підвищення 

кваліфікаціі «Нова Українська школа: Адаптаційний цикл базової середньої освіти».  

Скопінова-Моторна О.Г. підвищила кваліфікацію на тему «Сучасне та цікаве 

викладання мистецтва. 5 класи НУШ.» на платформі ГО «ІППО». 

Усі вчителі української мови отримали практичні та теоретичні знання та навички 

згідно з темою Всеукраїнського вебінару «НУШ у базовій школі: особливості організації 

навчання на уроках української мови в 5-ому класі відповідно до нової модельної програми» 

від видавництва «Генеза» у лютому 2022 року. 

Учителі української мови Кушнаренко В.О., Кравчук О.Г. брали участь у 

Всеукраїнській онлайн-конференції «Пілотування НУШ у 5 класі:запитання та відповіді» з 

метою розвитку інтелектуальних та методичних компетентностей від видавництва «Ранок» та 

ДЗВО «Університету менеджменту освіти» НАПН України. 

У жовтні 2021 року Кушнаренко В.О. пройшла семінар «Сучасний український 

правопис» в рамках національного проєкту з тестування та вивчення української мови (ГО 

«Асоціація інноваційної та цифрової освіти»). 

Учитель ОБЖ та фізичної культури Столяр А.Ю. був слухачем курсів КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР спецкурсу «Здоров’я, безпека та добробут» ( 5-9 класи). 

Відповідно до плану роботи КУ «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» ЗМР: 

- учителі зарубіжної літератури: Паскевич Г.В., Кальф Т.П., Усенко В.І. брали участь у 

презентації модельної програми «Зарубіжна література.5-6 класи» для закладів загальної 

середньої освіти, з метою якісного впровадження навчально-методичного забезпечення для 

реалізації Стандарту базової освіти НУШ; 

- учителі української мови ліцею брали участь в онлайн-зустрічі авторів модельної 

програми «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Голуб 

Н.Б., Горошкіна О.М.)», з метою якісного впровадження навчально-методичного забезпечення 

для реалізації Стандарту базової освіти НУШ, навчальних матеріалів для модельних 

навчальних програм, організаційно-методичного інструментарію для педагогів базової школи 

на засадах концепції НУШ. 

Казакова О.М., психолог ліцею, проводила для педколективу онлайн-конференції на 

теми: «Хвилинка для себе», для учнів «Зробимо разом», для батьків «Група підтримки для 
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батьків». Психологиня проводила діагностику психологічного клімату в 6-11 класах; експрес-

вивчення соціально-психологічного клімату колективу. 

Когорта вчителів-предметників входили до складу районного, обласного журі з 

предметних олімпіад. Хінєва А.Д. – член журі III (обласного) етапу ХХІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, який проходив під гаслом «Об’єднаймось ж, брати мої» в 

номінації «Історія України та державотворення». 

Ємельянова О.В. - член журі III (обласного) етапу ХХІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, який проходив під гаслом «Об’єднаймось ж, брати мої» в номінації 

«Література». 

Михайленко А.І. – член журі обласного етапу Міжнародного Конкурсу імені П.Яцика. 

Педагогічні працівники та ліцеїсти впродовж 2021/2022 навчального року виконували 

норми Положення про академічну доброчесність. 

Аналіз стану методичної роботи у 2021/2022 навчальному році в академічному ліцеї  

дає підставу вважати, що процес реалізації педагогічним колективом загальноліцейської  

методичної проблеми здійснювався на належному науково-теоретичному та методичному 

рівні. Проте є ще важливі питання, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля 

педагогічного колективу в наступному навчальному році. 

Підводячи підсумки методичної роботи в ліцеї, слід зазначити, що вона сприяла 

реалізації проблемної теми  і поставлених завдань перед колективом на 2021/2022 навчальний 

рік, професійному зростанню педагогів, підвищенню якості знань, умінь та навичок учнів, 

активізації роботи з обдарованими дітьми. 

 

 

ЧАСТИНА 3.  

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В ЛІЦЕЇ 

Відповідно до Указу Президента України від 30.10.2010 № 927 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», до 

наказу МОН від 22.09.2011 № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, 

Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням сесії 

Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 54 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки 

України від 23.04.2014 № 259 «Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 407/25184 та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання» (зі змінами від 08.09.2020 № 1115), враховуючи, що у 2021 році буде 

проведено конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  в заочно-

дистанційній формі, згідно Стратегії перспективного розвитку ЗБЛ «Перспектива» на 

2019/2024 роки (проєкт «Обдарована дитина»), річного плану роботи ліцею, наказу по ЗБЛ 

«Перспектива» від 06.09.2021 № 144 ОД «Про  організацію роботи з обдарованими та здібними 

учнями в багатопрофільному ліцеї «Перспектива» у 2021/2022 навчальному році»,  з метою 

пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу, створення належних умов для виявлення 

та підтримки талановитої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань 

у академічному ліцеї була спланована та проведена значна робота та налагоджена система 

роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської 

молоді у І (шкільному) та у II (районному) етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, у ІІ-

ІІІ  етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у конкурсах 

різноманітного спрямування як на шкільному, так і на обласному та загальнодержавному 

рівнях. 



37 

 

Відповідно до Стратегії перспективного розвитку ЗБЛ «Перспектива» на 2019/2024 

роки (проєкт №5   «Обдарована дитина») роботи з обдарованими дітьми була спрямована на 

створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей 

обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному; 

створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих учнів. 

Педагогічний колектив ліцею упродовж 2021/2022 навчального року  здійснював 

належну роботу  для забезпечення результативності навчально-виховного процесу,  

оволодіння учнями базовими знаннями, вміннями і навичками, які були спрямовані на 

розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та створення умов для самореалізації. 

Про якісні показники навчання учнів з української мови та літератури свідчить 

наступне. Упродовж 2021/2022 н. р. було проведено: 

-  у І (шкільному) етапі всеукраїнської олімпіади з української філології серед учнів 8-

11 класів посіли призові місця (всього 9 учнів) та запрошені на II (районний) етап. Дев’ять  

учасників посіли призові місця, а саме: учень 7 класу Чайка Іван ІІ місце (учитель Михайленко 

А.І.), учениці 8 класу: Лаврік Антоніна посіла ІІ місце (запрошена на область), Кабанова 

Анастасія посіла ІІІ місце; учениця 9 класу Шпильова Ірина посіла ІІ місце (запрошена на 

область) - учитель Ємельянова О.В.;  учениця 9 класу Петрова Софія посіла ІІІ місце (учитель 

Кушнаренко В. О.), учениці 10 класу: Капінос Альона посіла ІІ місце, Скринник Мар’яна 

посіла І місце (запрошена на область) - учитель Пожарська С.М.; учениці 11 класу: Пшенична 

Валерія ІІ місце, Жарікова Дарина ІІ місце (учитель Михайленко А.І.). Три переможця 

запрошені на обласний етап всеукраїнської олімпіади з української філології; де Скринник М. 

посіла 2 місце (учитель Пожарська С.М.). 

-  у І (шкільному) етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка для учнів 5-11 класів. У Конкурсі брали участь 22 учня 5-11 класів,  всі посіли 

призові місця. Учителі-філологи пропонують учням спробувати свої творчі здібності. 

Переможці шкільного етапу посіли призові місця у районному етапі мовно-літературного 

конкурсу: ІІІ місце виборов учень 5-В класу Лобанок Андрій (учитель Кушнаренко В. О.), 

учениця 9Б класу Єгорова Вікторія посіла ІІІ місце (учитель Ємельянова О.В.); учениця 11-В 

класу Жарікова Дарина посіла ІІІ місце (учитель Михайленко А.І.); 

-  у листопаді І (шкільний) етап ХХII Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика в межах заходів до Дня української писемності та мови. 75 учнів 5-11 класів 

брали участь у конкурсі, переможців - 23. Переможці шкільного етапу серед учнів 5-8 класів 

– 1 місце - Міков Міхаель Сергійович, учень 6-А класу (учитель Кравчук О.Г.); серед учнів 9-

11 класів –   1 місце – Капінос Альона Олександрівна, учениця 10-В класу (учитель Пожарська 

С.М.).Учні були запрошені на районний етап конкурсу, де посіли: Капінос Альона  – 3-тє 

місце, Міков Міхаель  – 4-те  місце; 

- 24 учня ліцею працюють над підготовкою науково-дослідницьких робіт для участі у 

захисті Всеукраїнського  конкурсу-захисту робіт МАН (українська мова, хімія, біологія, 

історія України, економіка, екологія, правознавство, фізика). Під керівництвом наукових 

керівників науково-дослідницькі роботи учні пишуть українською мовою. 

Троє учнів-манівців від ліцею «Перспектива» брали участь у Міжнародному конкурсі 

дослідницьких проєктів «Я пізнаю світ» разом з представниками Білорусії, Казахстана. 

Педагоги та ліцеїсти були представниками від України. У конкурсі брали участь 386 учасників 

у 11 напрямках дослідження. У кожному напрямку роботи було лише по три призових місця. 

Оцінювали співпрацю учня з науковим керівником. Кононенко Надія Олегівна, учитель 

біології, та Олійник Олександр Миколайович, учитель економіки, коментували роботи своїх 

дослідників. Переможець! Шмарін Олексій, учень 11 Б класу, посів перше місце з біології, 

нагороджений Дипломом I ступеня від Міністерства освіти та науки Республіки Казахстан. 

Позняк Поліна, учениця 11 Б класу, нагороджена Сертифікатом учасника. Ганицький Іван, 

учень 9Б класу, нагороджений Сертифікатом учасника. Нагороди від Міністерства освіти та 

науки Республіки Казахстан. 
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Учителі - предметники: хімії Остапенко Г.М., біології та хімії Кононенко Н.О., біології 

Кречетова І.В., історії Секиринський Д.О., правознавства Саміло Г.О., української мови та 

літератури Пожарська С.М., економіки: Олійник О.М., Маркова С.В., фізики: Кравцова В.Т., 

Усатенко Я.Л. підготували роботи до Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2021/2022 н. р.». У I та II етапах Конкурсу 

брало участь 24 учня. 

Список ліцеїстів – ПЕРЕМОЖЦІВ обласного етапу МАН та керівників, які 

направляються для участі у ІІI етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт  Малої академії наук України у 2021-2022 н. р. 

№ 
з/п 

П.І. учасника Місце Клас Наукове 
відділення 

Керівник 

1. Корольова Кристина 
Артурівна 

III 10В Історія України 
  

Секиринський Д.О., 
учитель історії 

2 Корольова Кристина 
Артурівна 

I 
Київ 

10В Правознавство 
  

Саміло Г.О., учитель 
правознавства 

3 Джердж Віталій 
Віталійович 

II 
Київ 

10В Правознавство 
  

Саміло Г.О., учитель 
правознавства 

4 Кравченко Володимир 
Павлович 

I 
Київ 

9Б Екологія Кононенко Н.О., 
учитель біології 

5 Мрихіна Аліна 
Олександрівна 

II 
Київ 

9Б Екологія 
  

Кононенко Н.О., 
учитель біології 

6 Яворська Катерина 
Сергіївна 

III 
Київ 

10Б Екологія 
  

Кречетова І.В., 
учитель біології 

7 Пушкашов Станіслав 
Володимирович 

I 
Київ 

10Б Хімія 
  

Остапенко Г.М., 
учитель хімії 

8 Лаврик Антоніна 
Олексіївна 

I 
Київ 

8Б Економіка 
  

Олійник О.М., 
учитель економіки 

9 Шевчук Іван Дмитрович I 
Київ 

9Б Економіка Олійник О.М., 
учитель економіки 

10 Шевчук Наталія Дмитрівна I 
Київ 

8Б Економіка 
  

Олійник О.М., 
учитель економіки 

11 Ганіцький Іван 
Костянтинович 

I 
Київ 

9Б Економіка Олійник О.М., 
учитель економіки 

12 Дячко Іван Андрійович I 
Київ 

10А Фізика Усатенко Я.Л., 
учитель фізики 

13 Чакмазова Катерина 
Вадимівна 

I 
Київ 

9А Технічні науки 
  

Усатенко Я.Л., 
учитель фізики 

14 Капінос Альона 
Олександрівна 

I 
Київ 

10В Мовознавство, 
українська 

мова  

Пожарська С.М., 
учитель української 
мови та літератури 

15 Овчаренко Прасков’я 
Олександрівна 

I 
Київ 

10Б Економіка 
  

Маркова С.В., 
учитель економіки 
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Список ліцеїстів – ПЕРЕМОЖЦІВ та керівників, які посіли призові місця  

       у ІІI (державному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України у 2021-2022 н.р. 

№ 
з/п 

П.І. учасника Місце Клас Наукове 
відділення 

Керівник 

1. Кравченко Володимир 
Павлович 

3 9Б Екологія Кононенко Н.О., учитель 
біології 

2 Лаврик Антоніна 
Олексіївна 

2 8Б   Економіка  Олійник О.М., учитель 
економіки 

Згідно з річним планом роботи КЗ «Центр туризму» ЗОР на 2021 рік» протягом грудня 

2021 – лютого 2022 року була проведена Зимова школа МАН (історико-географічний 

профіль). До участі у Школі була запрошена Корольова Кристина, учениця 10-В класу та 

учитель історії Секиринський Д.О., який займався науково-дослідницькою діяльністю у 

рамках історико-географічного профілю МАН в академічному ліцеї «Перспектива». 

Мрихіна Аліна Олександрівна, учениця 9-Б класу, під керівництвом учителя біології 

Кононенко Н.О. брала участь у Всеукраїнському  конкурсі «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 

(Олімпіада геніїв України) від Національного центру  «Мала академія наук України» та 

нагороджена Дипломом за визначні досягнення у підготовці проєкту на тему «Біоіндикація 

грунтів Запоріжжя» (наказ НЦ «МАНУ» №120 від 27.04.2022). 

Учитель біології Кононенко Н.О. отримала звання: Тренерка «Олімпіади геніїв 

України» в категорії «Наука» у Всеукраїнському  конкурсі «GENIUS Olympiad Ukraine» 2022 

(Олімпіада геніїв України) від Національного центру  «Мала академія наук України» та 

нагороджена Сертифікатом (наказ НЦ «МАНУ» №120 від 27.04.2022). 

Учитель англійської мови Зайцева М.В. організовала участь учнів 10 класів в інтернет-

олімпіаді «На урок»; 1 учениця (Морозова К., 10 кл) посіла ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської 

учнівської предметної  олімпіади. 

Учитель англійської мови Житник С.Л. організовала участь учнів 10 класів в інтернет-

олімпіаді «На урок»; 1 учениця (Чакмазова К., 9 клас) посіла ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської 

учнівської предметної  олімпіади. 

Учитель польської мови Халаши П.А. організував участь ліцеїстів у грантовом конкурсі 

для шкіл з розповсюдження польської мови та культури від организації Kto ty jesteś. 

Петросян А.А., учитель англійської мови, організувала участь ліцеїстів 9А, 10А класів 

у конкурсі на кращого перекладача поезії з іноземних мов рідною мовою, організований 

факультетом іноземних мов ЗНУ. 

Переможці : 

9А - Штапура А., Кузнєцова С., Волторнист А.;  

10А -  Нестеренко Є. 

Участь учнів 5Б, 6В класів у Всеукраїнському  конкурсі з англійської мови «Гринвіч».  

5Б клас: Свєт Софія посіла 1-ше місце; Сьомаш Данило – 2-ге місце; Орловський 

Микита – 3-тє місце серед 15 учасників ліцею. 

6В клас: Семерікова Марія посіла 1-ше місце; Чиванов Кирило – 3-тє місце серед 15 

учасників ліцею. 

             Участь учнів 5Б класу в онлайн-олімпіаді «НА Урок» з англійської мови. 

№ ПІБ учня Диплом 

1 Свєт Софія Олександрівна Диплом I ступеня 

2 Боровітінов Яким Дмитрович Диплом II ступеня 

3 Жирнов Артем Сергійович Диплом II ступеня 

4 Сьомаш Данило Андрійович Диплом II ступеня 

5 Соломонов Дамір Артемович Диплом III ступеня 
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№ ПІБ учня Диплом 

6 Стоячко Євгенія Олександрівна Диплом III ступеня 

7 Орловський Микита Костянтинович Диплом III ступеня 

8 Турок Роман Віталійович Диплом III ступеня 

9 Гайдюк Анастасія Сергіївна Сертифікат учасника 

10 Лапін Михайло Андрійович Сертифікат учасника 

11 Решетило Аліана Олексіївна Сертифікат учасника 

12 Шохалевич Микита Денисович Сертифікат учасника 

13 Бащеванжи Софія Владиславівна Сертифікат учасника 

      Участь учнів 6В класу в онлайн-олімпіаді «НА Урок» з англійської мови. 

1 Карченко Максим Андрійович Диплом I ступеня 

2 Барабаш Вероніка Артемівна Диплом II ступеня 

3 Шадрін Макар Сергійович Диплом II ступеня 

4 Артюх Кирило Олександрович Диплом III ступеня 

5 Воронін Артем Романович Сертифікат учасника 

6 Усманов Іван Олександрович Сертифікат учасника 

7 Євстаф'єва Дарина Романівна Сертифікат учасника 

8 Станицька Аделіна Миколаївна Сертифікат учасника 

Учителька біології Кречетова І. В., учителька географії Гавриш Р. В. брали участь у 

Всеукраїнському заочному конкурсі «Гуманне ставлення до тварин»:  5-7 клас «10 правил 

відповідального господаря собаки, або кота», 8-11 клас «10 причин взяти тварину з притулку». 

 Учителька біології Кречетова І. В. з ученицею 10 класу Верещакою Я. брали участь у 

Всеукраїнському конкурсі винахідництва і реалізаторських проєктів еколого- 

натуралістичного напряму «Міський ботанічний сад, як рекреаційна складова урбоекосистеми 

Запорізького регіону». Проводилась наукова конференція, де вчителька разом з ученицею 

увійшли в десятку найкращих, були нагороджені Дипломом учасника та призами. 

Учителі біології: Кречетова І. В. та Кононенко Н. О. готували команду учнів 

природничого профілю до участі у Форумі соціальних ініціатив. 

Стабільно високими залишаються показники участі ліцеїстів ХБ профілю в предметних 

олімпіадах та конкурсі МАН. 

Учнівські результати II – го туру  олімпіади з біології: 

1. Мішок Кирило, 8БХБ, 2місце           

2. Кравченко Володимир, 9БХ, 2 місце 

3. Розладська Ольга, 10БХБ, 2 місце   

4. Яворська Катерина, 10БХБ, 3 місце 

5.  Шмарін Олексій 11БХБ, 2 місце 

Ці діти були запрошені до III туру обласної олімпіади з біології. 

 Учнівські результати III-го туру олімпіади з біології: 

 1.Розладська Ольга 10БХБ, 3 місце. 

 Учнівські результати II-го туру олімпіади з екології: 

1.Розладська Ольга  10БХБ, 1 місце – запрошена на III тур 

2.Яворська Катерина 10БХБ, 2 місце – запрошена на III тур 

3. Шмарін Олексій 11БХБ, 1 місце - запрошений на III тур 

 Учнівські результати III-го туру олімпіади з екології: 
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1. Розладська Ольга 10БХБ, 3 місце 

2. Шмарін Олексій 11БХБ,  1 місце 

 Учнівські результати II-го туру олімпіади з хімії: 

1. Мішок Кирило, 8БХБ, 1 місце          

2. Тимченко Марія, 8БХБ, 3 місце 

3. Шпильова Ірина, 9БХБ, 1 місце         

4. Кравченко Владислав, 9БХБ, 2 місце 

5. Разладська Ольга, 10БХБ, 1 місце       

6. Пушкашов Стас, 10БХБ, 2 місце 

7. Стоячко Діана, 10БХБ, 3 місце       

8. Візнюк Андрій, 11А,  1 місце 

9. Тагієв Максим, 11БХБ, 2 місце         

10. Горгуленко Артем, 11БХБ, 4 місце 

 Учнівські результати III –го туру олімпіади з хімії:    

1. Шпильова Ірина, 9БХБ, 2 місце 

2. Разладська Ольга, 10БХБ, 3 місце         

3. Пушкашов Стас, 10БХБ, 3 місце 

4. Візнюк Андрій 11А, 3 місце              

5. Тагієв Максим 11БХБ, 3 місце 

 Стали призерами II (районного)  етапу Всеукраїнських предметних олімпіад - 91 

учень: перші місця посіли 21 учень; другі – 44 учня; треті – 26 учнів. 

 Результати участі у II етапі Всеукраїнських олімпіад з інформаційних технологій: 

переможців - 8;  географії переможців - 2; української мови та літератури - 9; екології - 3; 

правознавства - 7; фізики - 6; хімії - 9; економіки - 5; астрономії - 2; біології - 8; 

інформаційних технологій - 7; англійської мови - 8;  історії - 9; математики - 8. 

Стали призерами III (обласного)  етапу Всеукраїнських предметних олімпіад - 27 учнів:  

перші місця посіли 2 учня; другі – 12 учнів; треті – 13 учнів. 

Ліцейська олімпіада для учнів 5 – 7 класів – 225 учасників, посіли призові місця у 1 турі 

76 учнів. 

Участь учнів в онлайн-олімпіаді з математики «Зима 2022» на платформі «НА Урок» 

(учитель Горобець І.В.): 

-  9-А клас брали участь 10 учнів, отримали Сертифікат учасника; 

-  8-А клас брало участь 4 учня, отримали Сертифікат учасника; Данильченко Дмитро - 

Диплом II ступеня; Хоренко Катерина - Диплом III ступеня; 

- 5-В клас брали участь 8 учнів, отримали Сертифікат учасника; Диплом I ступеня: 

Герасименко Гліб, Панченко Кароліна, Душечкіна Аріна, Афоніна Ксенія, Бондаренко Давид, 

Лобанок Андрій, Кулінок Матвій. Диплом II ступеня: Рожко Данило, Марокко Дарина, 

Потапчук Марія. Диплом III ступеня: Степанюк Олександр, Івченко Михайло. 

Міжнародний етап 2022 «Кенгуру» онлайн (учитель Горобець І.В.): 

Клас Відмінно Добре Учасник 

8-А (4) 0 2 2 

5-В (18) 3 5 10 

9-А (1) 0 1 (Могілін Владислав) 0 

  5-В клас: Зякун Ганна – добре,  Берлізов Іван – добре,  Титов Богдан – добре,  

Душечкіна Аріна – відмінно, Райцина Софія – відмінно, Пледжиян Катерина – добре, 

Писаренко Іван – добре, Лобанок Андрій – відмінно. 
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Брали участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» 220 учнів, але 

результати не змогли отримати внаслідок режиму воєнного стану. 

Упродовж навчального року в ліцеї створювались умови для реалізації творчих 

здібностей учнів. Основою роботи з обдарованими дітьми стало реальне знання їхніх 

потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості, створення 

чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого 

розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, 

спорту. 

У ліцеї склалась належна система роботи з обдарованими та здібними учнями. 

Відстежується позитивна динаміка результативності роботи педагогічного колективу у цьому 

напрямку навіть під час воєнного стану. 

Враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком,  слід 

звернути увагу на проблеми, що потребують вирішення: 

- незначний відсоток учнів, які беруть участь у різноманітних конкурсах; 

- відсутність учасників конкурсів-захистів МАН з іноземних мов, інформатики, 

математики, психології. 

  

ЧАСТИНА 4.  

ВИХОВНА РОБОТА 

  Педагогічний колектив ЗАЛ «Перспектива» протягом 2021-2022 навчального року 

продовжував працювати над головною метою виховання в ліцеї – створити умови для 

розвитку і самореалізації компетентної особистості, як громадянина України. 

 Тема виховної роботи: «Використання сучасних виховних технологій для виховання 

компетентної особистості» 

 Виховна робота в ліцеї була спрямована на рішення завдань, а саме: 

− формування суспільно активної компетентної особистості шляхом вивчення 

індивідуальних особливостей кожного ліцеїста; 

− формування компетентної особистості шляхом впровадження  інноваційних та 

інтерактивних технологій; 

− виховання потреби ЗСЖ (здорового способу життя); 

− розвиток творчих та організаторських здібностей учнів через структуру учнівського 

самоврядування 

− формування національно-патріотичної свідомості ліцеїстів через волонтерську 

діяльність. 

 Підвищенню результативності виховної роботи в ліцеї  сприяло вдосконалення вже 

існуючих форм роботи та пошук і впровадження нових.  Виховна робота в ліцеї ведеться за 

основними пріоритетними напрямками: 

− Ціннісне ставлення до себе (виховання ЗСЖ, превентивне виховання); 

− Ціннісне ставлення до мистецтва та природи (створення рівних умов до отримання 

високоякісної освіти, культурний та духовний розвиток дитини); 

− Ціннісне ставлення до держави і суспільства, до сім’ї, родини, людей (захист прав 

дітей різних категорій, участь ліцеїстів в благодійних акціях). 

 Планування виховної роботи на навчальний рік  здійснено на основі нормативно-

правової бази відповідно до державних документів : Конвенція про права дитини, Закон 

України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про освіту», Закон України «Про 

молодіжні та дитячі громадські організації», Закон України «Про охорону дитинства», Закон 

України «Про попередження насильства в сім’ї», Закон України «Про фізичну культуру і 

спорт», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», 

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в 

суспільстві та утвердження здорового способу життя», Указ Президента України «Про 
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першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки 

молодіжних організацій», Національна доктрина розвитку освіти, Порядок розгляду звернень 

та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його 

вчинення, Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», 

Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей, Концепція державної політики у сфері 

здійснення контролю над тютюном, Конституція України, Лист Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530. 

 Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами 

позакласної роботи., Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.12 

№ 1/9-595 Деякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 н. р., Наказ ГУОН № 162 

Про затвердження Плану організаційно-практичної роботи Головного управління освіти і 

науки на виконання Основних заходів Міжгалузевої програми "Пізнай свою країну",  Наказ 

МОН № 434 від 06.09.2000 року Про затвердження Положення про класного керівника 

навчального закладу системи загальної середньої освіти., Основні орієнтири виховання учнів 

1 - 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма., Наказ Міністерства 

освіти і науки України Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії 

"Стоп насильству!" на період до 2015 року, 

  Цивільний кодекс України,, зокрема, на одному із основних документів сфери виховної 

роботи - Державної програми  «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України»  за напрямами: 

− ціннісне ставлення до себе; 

− ціннісне ставлення до сім’ї ,родини, людей; 

− ціннісне ставлення до праці; 

− ціннісне ставлення до природи; 

− ціннісне ставлення до мистецтва; 

− ціннісне ставлення до суспільства і держави. 

 Нове українське суспільство спонукає педагогічний колектив ліцею до пошуків 

способів розв’язання актуальних проблем через розкриття резервів творчого та духовного 

потенціалу особистості навіть в умовах пандемії. Сьогодні більшість вчителів ліцею творчо 

реалізують свої педагогічні здібності, впроваджують нестандартні прийоми активізації 

діяльності учнів  через різноманітні форми та методи виховної роботи в умовах дистанційного 

навчання, тому що успішна реалізація завдань виховання залежить від педагогічних 

працівників, що здійснюють виховну роботу в школі, їх національної свідомості, 

переконаності, професійної майстерності, широти кругозору, культурно – інтелектуальної 

ерудиції і інших чинників. 

З метою підвищення, теоретичного, науково - методичного рівня підготовки класних 

керівників з питань психології та педагогіки, забезпечення виконання єдиних принципових 

підходів до виховання учнів, координації виховання, планування роботи, організації аналізу 

виховних заходів, вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду класних 

керівників в ліцеї діє методичне об’єднання класних керівників. МО класних керівників  є 

структурним підрозділом внутрішкільної системи керування виховним процесом, якій 

координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. 

В минулому році в методичній роботі використовувались дистанційні форми 

методичної роботи: 

1. Педагогічні ради на тему: 

− «Робота з формування особистості учня шляхом розвитку середовища класного 

колективу в період дистанційного навчання». Розглядалася робота з класними колективами 

середньої ланки 5-8 класи. Класні керівники плідно працюють над згуртуванням дитячих 

колективів, використовуючи різноманітні форми роботи з дітьми: віртуальні екскурсії, 

виховні години, участь у волонтерських акціях, підготовка ліцейських заходів ( створення 

відеоматеріалів) 

− «Шляхи подолання всіх видів насильства в шкільному середовищі» 

http://school156.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20595.doc
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− «Перевірка стану роботи з питань профілактики захворювань учнів (грип та інші 

інфекційні захворювання), дорожньо-транспортного травматизму, порушень з ТБ серед 

учасників навчально-виховного процесу.» ; 

2. Індивідуальні форми роботи методичної роботи 

− наставництво; 

− консультації; 

− самоосвіта; 

 Психолог ліцею  Козакова О.М постійно надавала консультації класним керівникам 

орієнтуючись на новітні методики діагностики в виховному процесі  та проведенню  

соціометрії в  класних колективах. 

На  нарадах при директорі були розглянуті такі питання: 

− якість календарно-тематичного планування класних керівників; 

− моніторинг вихованості учнів 5 класів (первинна діагностика); 

− моніторинг вихованості учнів 5 класів (підсумкова діагностика); 

− дотримання чинного законодавства з виховної роботи 

− що таке «Булінг», шляхи його попередження та подолання в ліцейському 

середовищі. 

 Ефективне керівництво виховною роботою неможливе без системного 

цілеспрямованого, об‘єктивного контролю. В процесі контролю в минулому році в школі 

використовувались методи наукових досліджень: 

− метод спостереження , який передбачав визначення рівня педагогічної кваліфікації 

класних керівників в умовах дистанційного навчання; 

− вивчення характеру взаємин вчителів і учнів (професійна підтримка психологів); 

− перевірку стану гурткової роботи (участь ліцеїстів в гуртках за межами ліцею); 

− відвідування (перегляд) позакласних заходів з послідуючим аналізом; 

− перевірка ведення документації класними керівниками; 

  Формами контролю за станом виховної роботи в школі були ; 

− взаємоконтроль, до якого залучались класні керівники (наставництво, 

взаємовідвідування виховних заходів); 

− самоконтроль  та самоаналіз  класних керівників; 

− класно узагальнюючий контроль ( контроль за рівнем вихованості учнів  7-А кл. 

(класний керівник Зозуль С.В.), 10-Б кл. (кл. Калієвська О.Л..); 

− фронтальний контроль ( стан роботи класних керівників 5 класів протягом  року) 

− тематичний контроль (дотримання чинного законодавства з виховної роботи ) 

 Сьогодні школа - це передусім простір життя дитини, де вона здійснює перші кроки 

життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності. Учнівське 

самоврядування сприяє формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства, 

держави, розвиває якості лідера, формує життєтворчі компетентності школярів. Останнім 

часом умови життя вимагають пошуку нових форм роботи з дітьми з приводу організації 

самоврядування , але і цей виклик часу було опановано. 

Однією з ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах школи 

є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду 

діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. Але ліцей, в силу 

об’єктивних умов, не може задовольнити потребу учнів в повному обсязі гуртковою 

діяльністю, особливо під час пандемії. Проаналізувавши інформацію про участь ліцеїстів в 

гуртках за межами ліцею, можна певно стверджувати що з 657 учнів 400 відвідують гуртки 

різного спрямування, а деякі учні навіть не один. 

Всі виховні заходи в школі проводяться за участю батьків. Робота всіх працівників 

школи з батьками будується за принципами взаєморозуміння та взаємодопомоги. 

Представники батьківської громадськості увійшли у склад Ради школи.  

Робота з батьками мала такі форми: 

− участь батьків у роботі Ради школи; 
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− проведення класних батьківських зборів; 

− надання психологічних рекомендацій практичним психологом школи; 

− участь батьків у класних та шкільних заходах; 

− індивідуальна робота класних керівників, вчителів - предметників з сім’ями щодо 

навчання та виховання дітей; 

− участь в благодійних заходах. 

 Виховна робота ліцею продовжила вирішувати проблему розвитку індивідуальних 

нахилів, інтересів, здібностей кожного ліцеїста. Для проведення аналізу щодо розвитку кожної 

дитини за її нахилами та  інтересами педагоги  школи продовжували вести певний аналіз 

досягнень учнів в межах виховної роботи з класом. 

Протягом  навчального року  робота з кожною дитиною планувалась з урахуванням її 

стану здоров’я, темпераменту, психологічних та індивідуальних особливостей. 

Супроводжувала цю роботу соціально-психологічна служба, яка допомогла класним 

керівникам виявити рівень пізнавальних процесів, особливостей темпераменту, вихованості 

кожного учня та класного колективу в  цілому. 

Досвід використання оцінки вихованості та процедура її визначення переконує в тому, 

що це стимулює у підлітків процеси самопізнання, пробуджує бажання та прагнення до 

саморозвитку та самовихованню, що добре відбивається на формування особистості. За 

результатами досліджень серед учнів 5 класів переважає достатній та середній рівень 

вихованості. Залучаючи учнів до різноманітних видів діяльності, класні керівники мотивують 

дітей до саморозвитку та самовихованості. Вони проводять різноманітні виховні заходи, 

тематичні класні години, де діти можуть розкрити свої здібності, підняти свій статус. В 

процесі такої діяльності значно підвищується рівень моральної вихованості учнів.  

Аналіз структури та змісту виховної діяльності за напрямками продемонстрував 

наступне: 

1. Ціннісне ставлення до себе: 

− Заплановано та проведено (в дистанційному режимі) виховні годині на теми: «Дбай 

про інших», «Для чого живе людина», «Здоров’я - головне багатство », «Мої життєві 

принципи», «Як подолати конфлікт» та ще багато чого, виходячи з вікової категорії дітей; 

2.  Дистанційна виставка робіт обдарованих дітей (під час традиційних заходів 

«Презентація 5 класів», «Ярмарок талантів»,  День вишиванки 

3. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей: 

− велику увагу в ліцеї приділяють родинному вихованню. Неодмінною умовою 

розвитку ліцею є співпраця педагогічного колективу з батьківською громадою. Досвід роботи 

переконує нас в тому, що домогтися ефективних результатів у навчанні і вихованні дитини 

можна тільки на основі толерантності, тісної взаємодії батьків та педагогів, а також єдності їх 

поглядів на розвиток особистості. Адже саме батьки найкраще знають потреби, інтереси і 

можливості своїх дітей, тож можуть допомогти вчителям не тільки побачити перспективу 

розвитку дитини, але і реалізувати її. Педагогічний колектив прагне до створення комфортних 

умов у школі для кожної дитини. Дійсно сімейними для ліцею стали всі загально ліцейські 

свята. У ліцеї є гарна традиція – відмічати подяками батьків, які беруть безпосередню участь 

у житті класу та ліцею. 

4. .Ціннісне ставлення до природи: 

− екологічне виховання є пріоритетним напрямком у виховній роботі школи 

− осінні свята проведено в усіх ланках школи. Було також організовано традиційні 

конкурси дитячих робіт ( виставка малюнків).  

− Ціннісне ставлення до мистецтва . Класні керівники широко впроваджують 

інтерактивні методи і форми роботи для формування у дітей ціннісного ставлення до 

прекрасного. Різноманітні свята, заочні подорожі, рольові ігри, туристичні мандрівки по 

мальовничих місцях України розвивають у школярів естетичний смак, поглиблюють їх знання 

про культурну спадщину рідного народу, пробуджують творчі бажання. 

− презентації  5-х класів. 
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5. Ціннісне ставлення до суспільства і держави. Одним з напрямків виховної роботи є 

громадянське виховання. В рамках цього напрямку протягом року проводилися тематичні 

виховні години до Дня незалежності, дня міста Запоріжжя, національних свят. Серед форм 

роботи з даного напрямку: конкурси малюнку («Моя держава – Україна», «Україна у 

майбутньому»), дитячих проектів «Чим пишається Україна»,   «Моя Україна». Формування 

громадянина здійснювалося у межах органів учнівського самоврядування ( всі заходи 

проводилися з урахуванням карантинних обмежень). 

− відзначення Дня українського козацтва 

− проведений тиждень пам’яті до 70-ої річниці визволення України від німецько-

фашистських   загарбників ( жовтень) 

− ознайомлення з книгою Пам’яті Запоріжжя (7 - 8 кл.) 

− розпочато створення ліцейської книги Пам'яті ; 

− ознайомлення з книгою « Їх іменами названі вулиці Запоріжжя» (5 - 8 кл.) 

− Фотопривітання з приводу Дня вишиванки 

6. В рамках Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій( листопад)  

проведені : 

− тематичні години « Пробач нас пам’яте, пробач» 5-11 кл.; 

7. До Дня збройних сил України (грудень) проведені: 

− тематичні уроки «Є такий почесний обов’язок - Батьківщину захищати»; 

8. В грудні місяці проведений тиждень правової культури, присвячений Дню прав 

людини (5-11 кл.) 

− бесіди з представниками Дніпровського державного університету з приводу 

правового виховання (10-11 класи) 

− бесіди  за участю представників патрульної поліції (протягом року 5-9 класи) 

− бесіди з прав людини згідно державних документів «Декларація прав людини» 

− «Конвенція про права дитини» (5-11 кл.) 

− Заходи до дня Перемоги, відеоформат: 

− пошукова робота щодо виявлення учасників Великої Вітчизняної війни серед бабусь 

та дідусів ліцеїстів; 

9. Традиційні загальноосвітні та шкільні заходи. Протягом навчального року 

проведені традиційні шкільні свята: 

− Свято Першого Дзвоника; 

− Свято працівників освіти «Нашим вчителям»; 

− Святкування річниці визволення м. Запоріжжя від фашистських загарбників; 

−  «Презентація 5-х класів», відеоформат; 

− Свято Перемоги «Слава тобі, солдате!», відеоформат; 

− Свято останнього Дзвоника, відеоформат; 

− Випускні вечори (11 кл.), відеоформат. 

 Протягом року в ліцеї проведені всі заплановані виховні заходи.  План виховної роботи 

на 2021/2022 навчальний рік виконаний в повному обсязі з урахуванням всіх карантинних 

обмежень в умовах карантину з приводу COVID-19 та військового стану. 

 

 

ЧАСТИНА 5  

СТВОРЕННЯ УМОВ БЕЗПЕЧНОГО І КОМФОРТНОГО  

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 

 На підставі Законів України  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»; постанов Кабінету Міністрів 

України від 23.03.2001 №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, 
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порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»,  від 08.12.2009 

№1318 «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів»; наказів Міністерства охорони здоров’я України від 11.03.1998 № 66 «Про  

затвердження форми первинного обліку №1-ОМК та інструкції щодо порядку її ведення», від 

23.06.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних 

оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 

21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій», від 16.08.2010 №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів», на виконання розпорядчих документів ДОН ЗОДА, 

департаменту освіти міської ради м. Запоріжжя та ТВО Шевченківського району м. Запоріжжя 

у 2019/2020 навчальному році проводилися робота щодо охорони здоров’я учнів та 

медпрацівників ліцею. 

Медичне обслуговування учнів у закладі освіти здійснювалося медичними сестрами 

Дмитренко Л. О. та Янічкіною А. П.. Учні ліцею  проходили медичні огляди на базі медичних 

закладів у супроводі батьків. 

За результатами медичних оглядів вносилися відповідні записи до медичних карток 

ліцеїстів та складалися листки здоров‘я і проводився розподіл учнів на групи для занять 

фізичною культурою. 

У ліцеї під час очного режиму роботи здійснювався щоденний обов’язковий контроль 

за дотриманням правил особистої гігієни учнями і персоналом в ліцейській їдальні та буфеті, 

за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю 

приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості (в буфеті, в 

їдальні – кип’яченою водою). 

Адміністрація та працівники ліцею забезпечували відповідні умови навчання, 

дотримувалися режимних моментів організації роботи, створювали  умови для фізичного 

розвитку та зміцнення здоров'я, формували гігієнічні вміння та навички здорового способу 

життя всіх сторін освітнього простору з урахуванням усіх вимог карантинних обмежень. 

У ліцеї проводилася організаційна та практична робота щодо виконання вимог 

санітарного законодавства: 

− дотримувалася нормативна наповнюваність груп та класів; 

− забезпечено освітленість приміщень відповідно до гігієнічних нормативів: природне 

– падає на робочі місця ліворуч, штучне - забезпечувалося за допомогою люмінесцентних 

ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон; 

− обов’язковим було дотримання повітряно-теплового режиму, особливо враховуючи 

вимоги щодо роботи в умовах епідемії; 

− -створювалися умови по недопуску або максимально швидкої ізоляції від 

перебування у класах хворих дітей та працівників; 

− забезпечувалося дотримання ліцеїстами та персоналом правил особистої гігієни, 

маскового режиму та безпечного перебування в приміщеннях ліцею; 

− вживалися заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням, забезпечувалося 

виконання норм харчування; 

− проводилося щоденне вологе прибирання приміщень із використанням миючих та 

дезінфекційних засобів; 

− приміщення та території використовувалися тільки за призначенням; 

− організовано роботу щодо профілактики різних видів захворювань, зокрема ОРЗ, 

сезонного травматизму та Сovid-19; 

− з 1 січня 2021 року забезпечуються умови для переходу на новий Санітарний 

регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства 

охорони здоров’я від 25.09.2020  № 2205. 
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 Адміністрація створювала умови для здійснення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про 

забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах». 

Основними формами медико-педагогічного контролю є: 

− медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання; 

− диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в 

− підготовчій та спеціальній групах; 

− оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм 

фізичного виховання; 

− профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; 

− санітарно-просвітницька робота. 

 За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводилася 

корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.  

 Важливим напрямком діяльності з охорони здоров'я ліцеїстів була робота з організації 

харчування. У ліцеї під час навчання в режимі оффлайн було організовано повноцінне, якісне 

та різноманітне харчування учнів й персоналу відповідно їх потреб та можливостей: 

− гаряче харчування за кошти батьків в їдальні; 

− буфетна продукція (з суворим дотриманням всіх відповідних вимог до асортименту); 

− для учнів 5-11-х класів пільгового контингенту, у тому числі дітей учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), дітей з малозабезпечених родин та 

дітей тимчасово переміщених осіб. 

 Загальна кількість учнів 5-11-х класів, що отримували гаряче харчування в шкільній 

їдальні, в середньому становила 180 (33%). 

 На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% учнів, які 

належать до пільгового контингенту, були забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок 

коштів, виділених з міського бюджету. 

 На початку 1-го семестру 2021/2022 навчального року виданий наказ по ліцею про 

організацію харчування, дані стосовно дітей, які віднесено до пільгового контингенту і 

забезпечено безкоштовним харчуванням, постійно оновлювалися відповідно наданим 

документам.  

 Даним наказом призначено відповідальних за організацію харчування, розподілено 

обов’язки, затверджено списки дітей на безкоштовне харчування, затверджено режими і 

графіки харчування ліцеїстів у їдальні і буфеті. 

 Харчування в ліцеї забезпечується згідно договору працівниками ФОП, які 

відповідають за належний рівень якості наданої послуги (форма надання послуги - 

аутсорсинг). Харчоблок має достатній рівень матеріально–технічного забезпечення, достатню 

кількість столового посуду та кухонного інвентарю, забезпечений проточною холодною та 

гарячою водою. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними 

документами, які свідчать про їхні походження та якість (накладні, сертифікати відповідності). 

У їдальні та буфеті наявні затверджені графіки постачання продуктів харчування та 

продовольчої сировини на харчоблок. 

 Працівники ФОП, які організовують надання послуг з харчування, обізнані з 

санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією 

приготування їжі, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни.  
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 Про це свідчить відповідна документація (медичні книжки, журнали огляду 

працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з 

інструкціями). 

 Відповідно до діючих вимог заповнювався журнал бракеражу сирої та готової 

продукції.  

 Добові проби лишаються щоденно.  

 Питний режим в школі виконувався за рахунок споживання кип’яченої води. 

 У щоденному меню відображено страви для харчування школярів 5-11-х класів. 

Щоденне меню було оновлено в грудні 2021 року згідно нових вимог до організації 

харчування дітей. На підставі розробленого та затвердженого у відповідному порядку 

двотижневого меню було складено базу даних технологічних страв згідно сучасних вимог. На 

поточний момент система організації харчування повністю побудована у відповідності до 

оновлених норм харчування та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку затвердженого Постановою КМУ від 24.03.2021 № 305. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що для організації харчування ліцеїстів та 

працівників були створені всі необхідні умови: працювали шкільна їдальня та буфет, 

забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в 

меню включені тільки дозволені страви.  

 Технологічне обладнання харчоблоку перебуває в робочому стані.  

 Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей,  

затвердженого МОН України від 24.03.21 р. №305. 

 З ліцеїстами та їхніми батьками постійно проводилася роз'яснювальна робота з питань 

необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у школі, що створювало умови 

для покращення стану здоров‘я учнів та сприяло запобіганню захворювань у дітей органів 

шлунково-кишкового тракту. 

 У їдальні працювала комісія громадського контролю за якістю харчування. 

 

 

ЧАСТИНА 5. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ 

 Психологічна служба ліцею у 2020-2021 навчальному році брала участь у Школі 

досвіду психологічної служби , школі молодого вчителя з темою”Психолог як інструмент” 

тренінгу «Вирішення конфліктів у шкільному середовищі»; реалізували план дій щодо  

Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини”. Проходили виступи: 

− перед учнями: групове заняття для  учнів 11 класу з основ ефективної підготовки  до 

ЗНО та емоційні стани;   

− перед  батьками на батьківських зборах: «Проблеми адаптації  і умови її успішності» 

(5,8) онлайн; «Проблеми вибору і як підтримати дитину з питання профілізації» 7 клас онлайн; 

«Труднощі під час дистанційного навчання». 

− для вчителів: «Емоційні стани  у дітей  і підлітків.»; «Труднощі навчання дітей 

середньої ланки», «Хвилинки для себе» під час дистанційного навчання «Розвиток 

теоретичного мислення», «Чиники психологічного клімату ліцея». 

 Проводилася діагностика та анкетування: 

− діагностування 7-х класів з питань профілізації (карта інтересів  А. Е  

Голомштока, Йовайши); 

− діагностика психологічних станів за Айзенком 6-10 класи; 
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− анкетування учнів 5-х класів та  їх батьків у період нестійкої адаптації; 

− діагностування психологічної готовності учнів до навчання у середній ланці 

(діагностування сформованості теоретичного мислення, орієнтація на систему вимог, 

індивідуальна бесіда, стан у класі) - 5 клас; 

− анкетування з труднощів дистанційного навчання. 

  Консультування (індивідуальне та групове консультування в рамках годин психолога 

та за запитом; всього проведено та охоплено осіб: 

− індивідуальні: батьки - 47, педагоги - 55, учні – 72 осіб; 

− групові: батьки - 191, педагоги - 34, учні – 552 осіб. 

− кризове консультування на початку війни. 

  Профілактична робота: 

− «Хвилинка  – розминка» групові зустрічі 5,6 -х класів - 1 раз на тиждень;  

−  «Вибір профілю» години психолога в 7 класі з питань профілізації; 

−   «Вибір пріоритетів» 10-11 класи, година спілкування; 

− «Розмови з психологом» за запитом 5-9 кл.(конфлікти з дорослими, тайменеджмент, 

як встигнути на профілі, стреси під час навчання); 

−  «З повагою до себе» майнфулдес з вчителями; 

−  «Перерви – руханки» 5-7 класи під час дистанційного навчання(щоденно); 

− групове заняття для учнів 11 класів з основ ефективної підготовки  до ЗНО та 

емоційні стани; 

− ігрові перерви щоденно для учнів (соціальні ігри, психологічні). 

− профілактика емоційних станів під час війни -онлайн заннятя 

 Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота: заняття з підтримки обдарованості 

«Літературна зустріч»  та «Перша сходинка»; створення проекту «Сторітелінг» 6-10 класів; 

супровід науково-дослідницької роботи учнів середньої ланки (Перша сходинка); проведення 

конкурсу «перша сходинка» серед 5 - 7 класів. 

 Розроблені програми по виявленню, реагуванню та запобіганню булінгу та інших форм 

насильства; по створенню безпечного середовища. 

 

 

ЧАСТИНА 6.  

РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 

Робота бібліотеки у 2021 – 2022 навчальному році була спрямована на: 

−  стати навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким 

структурним підрозділом ЗАЛ“ Перспектива"; 

− розвивати творчі здібності, пізнавальні інтереси й сприяти успішному засвоєнню 

учнями навчальних програм; 

− підвищенню педагогічної і методичної майстерності вчителів через різноманітність 

методів та форм обслуговування; 

− на реалізацію основних орієнтирів виховання ліцеїстів: ціннісне ставлення до себе , 

до родини, держави, природи, культури, мистецтва; 

− використання інноваційних технологій та методів проектної діяльності у роботі 

бібліотеки;  

− оновлення електронної бази  даних книжкового фонду бібліотеки; 

− залучення батьків до виховання у дітей  любові  до книги, культури читання; в 

тісному контакті з педагогічним колективом; 

− на задоволення читацьких потреб, удосконалення учбово-виховного процесу, 

вихованню культури читання і бібліотечно - бібліографічної грамотності;   

− створення медіатеки. 
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Для досягнення накресленої мети   використовувались індивідуальні і колективні 

методи роботи згідно інтересам читачів та шкільних програм, зроблено істотний крок в 

оновленні підручників і навчальних посібників; 100% ліцеїстів були забезпечені 

підручниками. 

Протягом року бібліотека проводила: 

−  бібліотечні уроки; навчаючи читачів орієнтуватись у світі інформації,  були 

проведені бібліотечні уроки по історії книги, бібліотек, довідково-бібліографічний апарат 

книги;  

− брейн - ринг з предметів навчального плану 5 - 6 класів; 

− було проведено ряд заходів  з пропаганди книги;  

− тиждень Дитячої книги; 

− створено блог бібліотеки на сайті ліцею; 

− брали участь в більшості мережевих акцій ЗапоВікі бібліотекарів; 

− проводили тематичні бібліотечні уроки в 5 - 6 класах; 

− спільно з кафедрою суспільних наук (з вчителями історії) проводило бібліотечні 

уроки в обласному краєзнавчому музеї; 

− створено інтерактивну дошку для обміну відгуками учнів та їх батьків на художню 

літературу, вивчення якої передбачено шкільною програмою; 

− продовжено роботу з поповнення книжкового фонду за рахунок коштів, отриманих 

від здачі макулатури. 

 У 2021/2022 навчальному році було проведено значну роботу з трансформації 

бібліотеки ліцею в сучасну медіатеку: 

− розроблено проект реконструкції приміщення бібліотеки ліцею під вимоги до 

приміщення медіатеки, відповідно до цього проекту проведено реконструкцію приміщення 

бібліотеки та виконані оздоблювальні роботи; 

− здійснено заміну обладнання та меблів на такі, які відповідають вимогам до сучасної 

медіатеки; 

− встановлено мультимедійний комплекс ПК + LED панель + БФП з 

високошвидкісним підключенням до мережі Інтернет; 

− встановлено 3 робочі місця, обладнані ноутбуками із високошвидкісним 

підключенням до мережі Інтернет; 

− розпочато наповнення БД медіатеки електронними матеріалами для учнів, вчителів, 

батьків; 

Недоліком в роботі  бібліотеки був низький кількісний  рівень комплектування  фонду 

художньої та методичної літератури, відсутня сучасна література  для середнього шкільного 

віку, в наступному навчальному році активізувати роботу масових заходів по пропаганді 

книги. 

У своїй роботі бібліотека керується нормативно-правовими документами: 

Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

Положенням «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» тощо. 

Бібліотека ліцею  свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, 

відповідно до плану роботи, який є складовою частиною плану освітньої роботи в ліцеї.  

 

 

ПРОБЛЕМИ: 

Як свідчать наслідки внутрішкільного контролю, в роботі ліцею мали місце такі 

проблеми: 

1. Має місце недостатній рівень якості навчальних досягнень учнів 11Г класу (у 

нумерації 2022 - 2023 н. р.). 

2. Потребує постійного контролю ведення вчителями ліцею обов’язкової документації. 
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ЦІЛІ: 

Забезпечення відповідності освітніх послуг вимогам суспільства та освітнім потребам 

учнів, реалізації права дітей на доступність загальної середньої освіти у межах державних 

вимог до її змісту, рівня й обсягу, надання їм якісних освітніх послуг шляхом створення 

необхідних організаційно-педагогічних умов для впровадження індивідуального робочого 

навчального плану ліцею. 

ЗАВДАННЯ: 

Відповідно до  «Стратегії розвитку Запорізького багатопрофільного ліцею 

«Перспектива» ЗМР Запорізької області на 2019 - 2024 роки», виходячи з наслідків аналізу 

результатів внутрішкільного контролю, визначити в якості пріоритетних напрямків роботи 

педагогічного колективу ліцею на 2022/2023 н. р. вирішення таких завдань: 

1. Створення організаційно - педагогічних умов для реалізації Державного стандарту 

загальної середньої освіти (в 2022 – 2023 навчальному році - в паралелі 5 - 11 класів) та 

Освітньої програми ліцею на  2022/2023 навчальний рік, зокрема впровадженню нових 

профілів навчання  «Дизайн» та «Географія та іноземна мова» (в 2022/2023 н. р. в паралелі 11 

– х класів). 

2. Подальше вдосконалення  навчально-методичних комплексів для підготовки учнів 

9  та 11 класів до ЗНО з предметів навчального плану, з яких чинними нормативними 

документами передбачено ЗНО. Забезпечення ефективного використання в цих комплексах 

сучасних інформаційних технологій. 

3. Розробка, апробація та створення організаційно – педагогічних умов для 

ефективного використання навчальних матеріалів, адаптованих для дистанційного навчання. 

4. Розробка та реалізація системи заходів щодо поліпшення стану успішності учнів 

11Г класу (у нумерації 2022 – 2023 н. р.). 

5. Подальший розвиток створеної в ліцеї системи забезпечення безперервності освіти 

(початкові школи «Мрія, «Прогрес», «Світанок» - ЗАЛ «Перспектива» - базові вищі навчальні 

заклади ЗНУ, ЗДМУ, НУ «Запорізька політехніка», КПУ); розгляд нових форм взаємодії з 

вищими навчальними закладами з урахуванням змінених правил вступу до них. 

6. Сприяти втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, 

оволодівати інструментами дистанційного навчання. 

7. Працювати в напрямку підвищення рівня професійної майстерності та мобільності 

педагогічних працівників в умовах неперервної освіти. 

8. Підвищувати рівень цифрових компетентностей учасників освітнього процесу. 

9. Формувати складники ключових і предметних компетентностей у ліцеїстів на 

кінець кожного циклу навчання.  

10. Розробляти освітні траєкторії здобувачів загальної середньої освіти на основі 

загальних результатів навчання випускників ліцею. 

11. Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та 

виховання учнів (в аспекті створення безпечного та комфортного освітнього середовища); 

12. Продовжити створення належних умов освітнього процесу в ліцеї, забезпечивши 

дотримання вимог адаптивного карантину в умовах поширення інфекції COVID – 19 та 

військовому стану. 

13. Вдосконалювати  і надалі систему роботи учнівського самоврядування; 

14. Впроваджувати  моніторинг духовного, фізичного, психічного і соціального  

розвитку дітей; 

15. Створити умови для формування компетентної соціально-активної особистості  як 

необхідний фактор для вибору професії. 

16. Продовження роботи щодо створення у ліцеї здоров'язберігаючого середовища, 

оптимальних умов навчання, виховання , фізичного розвитку дітей; збереження і зміцнення їх 

здоров'я; запобігання всім видам травматизму; соціальний захист всіх учасників навчально-

виховного процесу; 
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17. Впровадження та удосконалення дієвих форм патріотичного виховання, 

формування у дітей позитивного та ціннісного ставлення до Батьківщини, мови, національної 

культури, традицій свого народу та толерантного ставлення до традицій інших народів, їх 

культури.   
18. Забезпечити всіх учасників освітнього процесу якісним бібліотечно -

інформаційним обслуговуванням, надати допомогу у всебічному розвитку, в орієнтації у 

сучасному інформаційному просторі, в опануванні сучасними інформаційно - 

комунікаційними технологіями. 
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РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ЗАПОРІЗЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ «ПЕРСПЕКТИВА» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

НА 2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

РОЗДІЛИ 2 - 15 
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2.  Професійна 
майстерність 
педагога 
 

Підготовка та 
підвищення рівня 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удосконалення організаційної структури управління на 
основі стратегічного, тактичного, оперативного, 
мотиваційного управління 

Саміло К.М.,  
Свет О. Н.,  
Остапенко Г. М., 
Кушнаренко В. О., 
Паскевич Г. В. 

01.09.2022 31.08.2023 План роботи   

Аналізування ефективності роботи ліцею щодо підвищення 
професіоналізму вчителів 

Адміністрація ліцею 01.09.2022 31.08.2023 Звіт   

Складання робочого портфоліо педагогів з урахуванням 
результатів діагностики творчого потенціалу, створення 
атестаційного портфоліо з метою узагальнення педагогічного 
досвіду роботи вчителя 

Педагоги ліцею 01.09.2022 31.08.2023 Портфоліо   

За результатами діяльності представлення педпрацівників до 
нагородження відповідними заохочувальними преміями 

Адміністрація ліцею 
Профспілковий комітет 

01.09.2022 31.08.2023 Клопотання   

Забезпечення умов для своєчасного підвищення кваліфікації 
та професійного зростання в міжатестаційний період 

Адміністрація ліцею  01.09.2022 31.08.2023 План  
атестаційної 
перепідготовки 
вчителів 

  

Забезпечення умов для участі педагогів у конкурсах 
професійної майстерності, здійснення дослідно-
експериментальної та інноваційної діяльності 

Адміністрація ліцею  01.09.2022 31.08.2023 Наказ   

Здійснення передплати періодичних та фахових видань у 
онлайн форматі 

Адміністрація ліцею  
Бібліотекар, педагоги 

01.09.2022 31.08.2023 Передплата   

Забезпечення виплати винагород учителям, учні яких зайняли 
призові місці на ІІІ, ІУ етапах Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах, у конкурсах-захистах за програмою МАНУ, у 
спортивних змаганнях, фестивалях тощо 

Адміністрація ліцею  01.09.2022 31.08.2023 Клопотання   

Дистанційне 
навчання:  
1.Володіння 
сучасними ІКТ. 2. 
Проведення 

Діджиталізація, застосування в освітньому процесі 
інформаційно-комунікаційних технологій 

Адміністрація,  
засновник ЗЗСО, 
ініціативні групи 
громади та органів 
самоврядування 

01.09.2022 31.08.2023 План 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
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онлайн-навчання 
для педагогічного 
колективу: - 
Планування 
навчання на 
основі 
констатуючого 
дослідження - 
Вивчення 
можливостей 
системних 
вдосконалень - 
Створення 
культури 
інноваційного 
розвитку - Обмін 
ідеями та 
досвідом - 
Впровадження 
проєкту - Аналіз 
поточних 
результатів - 
Стратегія 
постійного 
розвитку 

Засідання наради при директорі, що схвалить використання 
конкретних інформаційно-комунікативних та хмарних 
технологій в освітньому процесі  (електронних освітніх 
платформ), сервісів, інструментів, за допомогою яких 
організовується освітній процес під час дистанційного 
навчання 

Адміністрація  23.09.2022 23.09.2022 Виступ на нараді 
при директорі 

  

Активне використання інформаційних систем підтримки 
освітнього процесу: «Всеукраїнський онлайн-розклад» - 
цифрова платформа, «Всеукраїнська школа онлайн»,  
освітньої платформи School_Z, портал про навчання під час 
війни «Освіторія»  

Педагогічні працівники  01.09.2022 31.08.2023 Розробки уроків   

Проведення навчальних (у тому числі практичних, 
лабораторних) занять, вебінарів, онлайн форумів та 
конференцій, навчальних ігор, консультацій та інші форми 
організації освітнього процесу, визначені освітньою 
програмою закладу освіти (навчальними програмами з 
окремих предметів (інтегрованих курсів) 

Адміністрація, 
педколектив 

01.09.2022 31.08.2023 Освітня 
програма 

  

Організація різних форм індивідуальної та колективної 
навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення 
ними самоконтролю під час навчання 

Педагогічний колектив 01.09.2022 31.08.2023 Освітня 
програма 

  

Проведення уроків-практикумів з метою навчання,   
передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в 
синхронному або асинхронному режимі 

Учителі інформатики, 
педколектив 

01.09.2022 31.08.2023 Розклад 
проведення 
уроків у 
дистанційному 
форматі 

  

Проходження курсів, що забезпечать уміння працювати з 
електронним розкладом занять, електронним класним 
журналом/щоденником 

Курси підвищення 
кваліфікації при 
ЗОІППО, КПУ, 
онлайн-курси, освітні 
платформи 

01.09.2022 31.08.2023 План атестації    

Створення умов для організації дистанційного навчання: 
апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве 
обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, 
обладнання для відеоконференцій-зв’язку тощо), що 
забезпечують розроблення, накопичення та ефективне 
використання електронних освітніх ресурсів, управління 
освітнім процесом та навчальну взаємодію між суб’єктами 
дистанційного навчання у синхронному та асинхронному 
режимах 

Адміністрація , 
засновник ЗЗСО  

01.09.2022 31.08.2023 План 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
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Підвищення своєї кваліфікації щодо використання 
інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в 
освітньому процесі шляхом формальної, неформальної або 
інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством 

Курси підвищення 
кваліфікації при 
ЗОІППО, КПУ, ЗНУ, 
онлайн-курси, освітні 
платформи 

01.09.2022 31.08.2023 План курсів 
підвищення 
кваліфікації 

  

Стимулювання педагогів до створення/використання 
електронного НМК викладання навчального предмету 
(дисципліни) з використанням інтернет-сервісів та платформ 
дистанційного навчання 

Адміністрація ліцею 01.09.2022 31.08.2023 Сертифікати 
Свідоцтва 

  

Формування в здобувачів освіти навичок оптимального 
використання ІКТ в навчальній діяльності 

Педагогічні працівники 01.09.2022 31.08.2023 Розробки уроків   

Формування в здобувачів освіти ключових компетентностей. Педагогічні працівники 01.09.2022 31.08.2023 Розробки уроків, 
годин 
спілкування 

  

Проведення 
методичних 
заходів  

Проведення методичних заходів з метою розвитку 
комунікаційної культури та навичок ефективної комунікації 
педагогів 

Свет О. Н.,  
Остапенко Г. М., 
Кушнаренко В. О. 

01.09.2022 31.08.2023 Протоколи 
засідань 
педагогічної 
ради, методичної 
ради, наради, 
засідання МО, 
кафедр 

  

Проведення 
інструктивно – 
методичних 
заходів  

Проведення інструктивно – методичних заходів з метою 
розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності 
педагогів 

Адміністрація 01.09.2022 31.08.2023 Протоколи 
засідань 
педагогічної 
ради, методичної 
ради, наради, 
засідання МО, 
кафедр  

  

Самоосвіта  Самоосвіта педагогічних працівників Педагогічні працівники  01.09.2022 31.08.2023 Сертифікати 
Свідоцтва 

  

Використання 
інтерактивних 
технологій 
навчання  

Використання інтерактивних технологій навчання Педагогічні працівники  01.09.2022 31.08.2023 Книга контролю   

Проведення 
уроків, виховних 
заходів із 
впровадженням 
ІКТ 

Проведення уроків, виховних заходів із впровадженням ІКТ Педагогічні 
працівники,  
класні керівники 

01.09.2022 31.08.2023 Розробки уроків, 
виховних заходів 
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 Участь педагогічних працівників у фахових та тематичних 
конкурсах, підготовка здобувачів освіти до участі у 
конкурсах 

Адміністрація, 
педагогічні працівники 

01.09.2022 31.08.2023 Наказ   

Фронтальне 
відвідування 
уроків  

Фронтальне відвідування уроків із наступним аналізом з 
метою визначення рівня практичного розв’язання проблеми 
вчителями закладу освіти 

Адміністрація 01.09.2022 31.08.2023 Книга контролю, 
наради, засідання 
МО, кафедр 

  

Взаємовідвідуван
ня уроків, 
виховних заходів  

Взаємовідвідування уроків із метою запозичення кращого 
досвіду реалізації проблеми  

Вчителі-предметники, 
Кушнаренко В. О. 

01.09.2022 31.08.2023 Журнал 
взаємовідвідуван
ня уроків 

  

Взаємовідвідування виховних заходів із метою запозичення 
кращого досвіду реалізації проблеми  

Класні керівники, 
Паскевич Г. В. 

01.09.2022 31.08.2023 Журнал 
взаємовідвідуван
ня виховних 
заходів 

  

Накопичення 
інформаційних 
ресурсів  

Накопичення інформаційних ресурсів (розробки уроків, 
виховних заходів, методична література, мультимедійні 
проєкти) 

Керівники кафедр, МО,  
Кушнаренко В. О. 

01.09.2022 31.08.2023 Розробки уроків, 
виховних 
заходів, проєктів 

  

3.  Організація 
інклюзивного 
навчання 

Організація 
співробітництва з 
ЦРЛ 

Організація інклюзивного навчання. (Бесіди, класні години, 
семінари-практикуми тощо) 

Вчителі,  
класні керівники,  
Казакова О. М., 
соціальний педагог 

01.09.2022 31.08.2023 Сертифікати, 
плани уроків, 
розробки 
позакласних 
заходів (за 
необхідністю) 
 

  

4.  Профільна 
середня освіта 
 

Реалізація заходів 
проєкту  
«Профільна 
середня освіта» 
Інформаційно-
організаційні 
заходи 
 

Вивчення нормативно-правової бази організації профільної 
середньої освіти 

Свет О. Н., 
Остапенко Г. М. 

01.09.2022 31.08.2023 Оперативне 
висвітлення 
відповідних 
документів через 
канали 
комунікації 

  

Проведення моніторингового дослідження готовності 
педагогів до роботи в профільних класах 

Свет О. Н., 
Остапенко Г. М., 
Кушнаренко В. О. 

Впродовж  
І семестру 

 Анкетування 
Довідка 

  

На основі аналізу удосконалення позакласної роботи, 
направлену на розвиток ключових компетенцій здобувачів 
освіти 

Свет О. Н., 
Остапенко Г. М. 

01.09.2022 30.12.2022 Освітня 
програма 

  

Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного 
наповнення компоненту державного стандарту освіти на 
профільному рівні 

Адміністрація ліцею,  
Ясенкова В. Ю., 
відповідальні за 
кабінети 

01.09.2022 31.08.2023 Паспорти 
кабінетів 
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Розміщення інформації з питань змісту й напрямів 
профілізації на веб-сайті закладу 

Свет О. Н., 
Остапенко Г. М. 

01.09.2022 31.08.2023 Надання 
оперативної 
інформації через 
всі доступні 
канали 
комунікації в 
освітньому 
середовищі  

  

Здійснення моніторингу щодо відстеження ефективності 
системи профільної освіти 

Свет О. Н. 
 

01.09.2022 31.08.2023 Довідка   

Проведення системного моніторингу щодо вивчення думки 
здобувачів освіти, батьків, педагогів із питань організації 
профільної середньої освіти 

Остапенко Г. М., класні 
керівники, психологи 

01.09.2022 31.08.2023 Анкетування 
Довідка 

  

Забезпечення комп’ютерною підтримкою викладання 
профільних дисциплін 

Лінгур І. В.,  
Марфенко С. Г., 
Манжос І. О.,  
Полюга В. О. 

01.09.2022 31.08.2023    

Проведення аналізу працевлаштування випускників з 
урахуванням обирання профілю з метою корекції профілізації 

Свет О. Н., 
класні керівники 

01.08.2023 29.08.2023 Звіт   

Створення освітньо - матеріальної бази забезпечення 
профільної середньої освіти в закладі з урахуванням різних 
механізмів фінансування 

Адміністрація ліцею 01.09.2022 31.08.2023    

Реалізація заходів 
проєкту  
«Профільна 
середня освіта» - 
організаційно – 
педагогічні 
заходи 

Розподіл    педагогічного    навантаження    серед    вчителів.     Адміністрація  16.08.2023 21.08.2023 Наказ   
Закріплення  класних  керівників  в  т. ч.  за  5  та  8  класами.   Адміністрація 16.08.2021 21.08.2023 Наказ   
Закріплення завідуючих за навчальними кабінетами. Адміністрація 16.08.2021 21.08.2023 Наказ   
Закріплення класів за кабінетами та за ділянками для 
чергування 

Паскевич Г. В. 16.08.2021 21.08.2023 Наказ   

Підготовка документів  до  тарифікації педпрацівників ліцею. Свет О. Н. 16.08.2021 21.08.2023 Пакет 
документів 

  

Підготовка розкладу навчальних занять та відповідних 
графіків 

Остапенко Г. М. 
Свет О. Н. 

16.08.2021 21.08.2023 Розклад, графіки   

Підготовка вчителями та погодження на засіданнях 
кафедр/МО календарно – тематичного планування 
викладання предметів навчального плану 

Вчителі 23.08.2023 28.08.2023 Календарно – 
тематичне 
планування 

  

Аналіз перевірки щоденників учнів 5-7 класів 2 рази на рік. Остапенко  Г. М. 01.09.2022 31.05.2023 Звіт   
Проведення додаткових інструктажів з ведення класних 
журналів 

Остапенко  Г. М. 01.09.2022 31.05.2023 Інструктажі   
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Проведення  перевірки  класних  журналів  5-11     класів  4  
рази  на  рік (жовтень, січень, квітень, червень - підсумкова) 

Остапенко  Г. М. 01.09.2022 31.05.2023 Довідка   

Перевірка особистих журналів реєстрації проведення 
індивідуальних занять з учнями (відпрацювання часу, що 
вивільняється за рахунок скорочення тривалості уроків до 40 
хв.) 

Остапенко  Г. М. 01.09.2022 31.05.2023 Журнали   

Проведення перевірки табелів успішності учнів 1 раз на 
півріччя (січень, травень) та особових справ учнів 1 раз на рік 
(червень) 

Остапенко  Г. М. 01.09.2022 31.05.2023 Звіт   

Участь ліцею  у Всеукраїнському рейді «Урок» (за 
відповідним  наказом ДОНМС ЗМР) 

Свет О. Н., 
Паскевич Г. В. 

01.09.2022 31.10.2022 Звіт   

Здійснення заходів щодо реалізації вимог Конституції 
України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту» в частині забезпечення обов'язкової повної 
загальної середньої освіти, здійснення обліку руху 
контингенту учнів. 

Свет О. Н. 01.09.2022 31.08.2023    

Контроль за продовженням навчання та (або) 
працевлаштуванням учнів, що вибули з ліцею 

Свет О. Н. 01.09.2022 31.08.2023 Звіт   

Підтримка  даних  про  учнів  у  актуальному  стані,  
відстеження  руху контингенту учнів, підготовка відповідної 
звітності (з використанням АРМ «Учні» та ПЗ 
«КУРС:Школа») 

Свет О. Н. 01.09.2022 31.08.2023    

Своєчасне виявлення та залучення до навчального процесу 
неповнолітніх, які не приступили чи залишили навчання 

Свет О. Н. 01.09.2022 31.08.2023    

Проведення заходів щодо відбору до 5 класу ЗАЛ 
«Перспектива» випускників шкіл початкових класів ЗЗСО, 
зокрема шкіл початкової ланки «Прогрес», «Мрія», 
«Світанок» (за окремим планом співпраці ЗАЛ 
«Перспектива» зі вказаними школами початкових класів). 

Остапенко  Г. М. 01.09.2022 31.05.2023    

Реалізація робочого навчального плану ліцею, зокрема 
впровадження нових профілів навчання в паралелі 11-х класів 
(«Дизайн» та «Географія та іноземна мова») 

Адміністрація 
(відповідно до 
розподілу обов’язків),  
Керівники МО/ кафедр, 
вчителі 

01.09.2022 30.06.2023    

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 5-11 класів за 
підсумками семестрового (І, ІІ семестри), річного 
оцінювання. 

Свет О. Н., 
Остапенко Г. М. 

01.09.2022 30.06.2023 Довідка   

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів проблемних 
11Г  класу за підсумками семестрового (І, ІІ семестри), 

Свет О. Н., 
Остапенко Г. М. 

01.09.2022 30.06.2023 Довідка   
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річного оцінювання, проблемного 11В класу за підсумками 
семестрового (І, ІІ семестри), річного оцінювання, ДПА (в 
формі ЗНО). 
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 9 та 11 класів 
за підсумками семестрового (І, ІІ семестри), річного 
оцінювання, ДПА (11-х класів - у формі ЗНО). 

Свет О. Н., 
Остапенко Г. М. 

01.09.2022 30.06.2023 Довідка   

Моніторинг виконання навчального плану та навчальних 
програм, зокрема їх практичної частини, за підсумками І 
семестру та навчального року. 

Свет О. Н., 
Остапенко Г. М. 
Кушнаренко В. О, 
Керівники МО/ кафедр 

01.09.2022 30.12.2022 Довідка   

Проведення осінніх канікул Педагогічний колектив 24.10.2022 30.10.2022    
Проведення комплексу заходів  по  підготовці  учнів  7  
класів  до  свідомого вибору  напрямку навчання при 
переведенні до 8 класу (за окремим планом). 

Остапенко Г. М., 
Класні керівники 7-х 
класів, 
Керівники МО/ кафедр, 
Казакова О. М. 

01.11.2022 30.04.2023 Наказ   

Забезпечення проведення своєчасного та об’єктивного 
семестрового (І, ІІ семестр), річного оцінювання навчальних 
досягнень учнів, ДПА  

Адміністрація 
(відповідно до 
розподілу обов’язків), 
вчителі 

01.12.2022 30.06.2023    

Проведення комплексу заходів щодо забезпечення участі 
учнів 11-х класів у ЗНО-2023.. 

Свет О. Н. 01.12.2022 30.06.2023 Наказ   

Проведення зимових канікул Педагогічний колектив 26.12.2022 08.01.2023    
Проведення педагогічних, організаційних, інформаційних, 
методичних, управлінських заходів, спрямованих на 
забезпечення організованого завершення 2022/2023 
навчального року, успішного проходження учнями 9 та 11 
класів ДПА/ЗНО-2022 (за окремими планами, розробленими 
на підставі нормативних документів МОНУ, ДОН ЗОДА, 
ДОН  ЗМР, ТВО Шевченківського району) 

Адміністрація 
(відповідно до 
розподілу обов’язків), 
педагогічний колектив 

01.02.2023 30.06.2023 Наказ   

Проведення комплексу заходів щодо оформлення та видачі 
документів про освіту. 

Свет О. Н. 01.02.2023 30.06.2023 Звіт по докумен-
тах про освіту 

  

Проведення весняних канікул Педагогічний колектив 20.03.2023 26.03.2023    
Реалізація заходів 
проєкту  
«Профільна 
середня освіта» 

Забезпечення координації інформаційних та ресурсних 
потоків між ліцеєм та вищими навчальними закладами 
шляхом участі: · у сумісних заходах і проектах; · 
конференціях і семінарах; · рекламних акціях вузів (День 
відкритих дверей, зустріч із студентами факультетів) 

Адміністрація ліцею,  
учителі-предметники,  
класні керівники 

01.09.2022 30.06.2023 Розміщення 
наданої 
інформації, 
сертифікати, 
накази 
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Психолого-
педагогічні 
заходи 

Залучення іноземних спеціалістів-носіїв мови (волонтерів) 
для удосконалення мовних компетенцій учнів 

Адміністрація ліцею,  
керівник МО іноземних мов 

01.09.2022 30.06.2023 Фотозвіти із 
заходів 

  

Налагодження співпраці із пілотними закладами освіти з 
метою обміну досвідом, встановлення партнерських відносин 
(семінари, тренінги, круглі столи) 

Адміністрація ліцею 01.09.2022 30.06.2023    

Забезпечення умов для розвитку творчих здібностей 
здобувачів освіти, реалізації їхніх природних задатків, 
нахилів шляхом: · включення до варіативної складової 
навчальних планів спецкурсів та факультативів; · 
удосконалення навчальних планів спецкурсів та 
факультативів; · залучення до проектної діяльності (різних 
рівнів); · залучення до участі у предметних конкурсах, 
олімпіадах, МАН тощо 

Адміністрація ліцею  01.09.2022 30.06.2023 Освітня 
програма 
Типовий 
навчальний план 

  

Поширення альтернативного вивчення німецької мови як 
другої іноземної з 5-го класу та польської мови 

Адміністрація ліцею 01.09.2022 30.05.2023 Типовий 
навчальний план 

  

Поповнення бібліотечного фонду освітньо - методичною, 
сучасною довідковою літературою відповідно до обраних 
профілів 

Адміністрація ліцею, 
Розумчук С. Т. 

01.09.2022 31.08.2023 Документація 
бібліотеки 

  

Забезпечення психолого-педагогічний супровід допрофільної 
підготовки та профільної середньої освіти 

Остапенко Г. М., 
Казакова О. М. 

01.09.2022 30.05.2023 План роботи   

Поповнення банку науково-методичних матеріалів із 
профільної середньої освіти 

Кушнаренко В. О. 01.09.2022 31.08.2023 Банк матеріалів   

5.  Обдарована 
дитина 

Реалізація заходів 
проєкту 
«Обдарована 
дитина»  
Організаційно-
педагогічні 
заходи 

Систематичне поповнення ліцейського інформаційного банку 
даних про обдарованих дітей. Моніторинг якості розвитку 
особистості учнів у процесі навчання та виховання  

Кушнаренко В. О.,  
Паскевич Г. В., 
класні керівники 

01.09.2022 31.08.2023 Список учнів 
(банк даних) 

  

Оформлення і поповнення портфоліо для роботи з 
обдарованими дітьми з метою визначення творчо 
обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки 

Кушнаренко В. О., 
Паскевич Г. В., класні 
керівники 

01.09.2022 
 

30.05.2023 Портфоліо   

Здійснення  інформаційно-педагогічного супроводу 
обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо 
створення особистих портфоліо у межах педагогічних 
консультацій «Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху»   

Кушнаренко В. О., 
Паскевич Г. В.,  
Лінгур І. В.,  
Марфенко С. Г., 
Манжос І. О. 
Класні керівники 

01.09.2022 30.05.2023 Консультації   

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до здобувачів 
освіти шляхом впровадження цифрових  технологій в 
освітній процес 

Педагоги, класні 
керівники 

01.09.2022 30.05.2023    

Координація дій з культурно-просвітницькими закладами 
Запорізького регіону (онлайн-формат) 

Саміло К. М.,  
Паскевич Г. В.  

01.09.2022 30.05.2023    
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Залучення обдарованих учнів до участі в олімпіадному русі, у 
наукових конференціях, у різноманітних учнівських 
конкурсах. Удосконалення роботи шкільного наукового 
товариства «Перша сходинка» та залучення учнів до захисту 
науково-дослідницьких робіт в системі МАН.  

Саміло К. М., 
Свет О. Н.,  
Кушнаренко В. О.,  
Казакова О. М. 

01.09.2022 30.05.2023 Звіт 
Накази 

  

Розробка гнучкої системи форм заохочення досягнень учнів. Адміністрація ліцею 
Рада ліцею 

01.09.2022 30.05.2023 Клопотання   

Створення системи профільного навчання з метою розвитку 
пізнавальних компетентностей щодо розвитку 
конкурентоспроможної особистості випускника 

Саміло К.М.,  
Свет О. Н.,  
Остапенко Г. М. 

01.09.2022 30.05.2023    

Проведення моніторингу стану здоров’я обдарованих дітей Медична сестра: 
Дмитренко Л. А. 

01.09.2022 30.05.2023 Листи про стан 
здоров’я 

  

Реалізація заходів 
проєкту 
«Обдарована 
дитина»  
Соціально-
психологічне 
забезпечення  

Здійснення  психологічного моніторингу з метою виявлення 
обдарованих учнів 

Казакова О. М. 01.12.2022  Банк  даних    

Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики 
емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів у 
обдарованих дітей 

Казакова О. М. 01.09.2022 30.05.2023 Рекомендації   

Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, 
способів проведення самостійної науково-практичної діяльності. 

Казакова О. М. 01.09.2022 30.05.2023 Пам’ятки   

Організація консультування батьків здобувачів освіти щодо 
роботи з обдарованими дітьми 

Казакова О. М. 01.09.2022 30.05.2023 Рекомендації   

Реалізація заходів 
проєкту 
«Обдарована 
дитина»  
Педагогічний 
супровід  

Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовки 
здобувачів освіти до участі у І, ІІ, ІІІ, ІV етапах предметних 
олімпіад з базових дисциплін, конкурсі-захисті  науково-
дослідницьких робіт МАН 

Свет О. Н.,  
Кушнаренко В.О., 
керівники кафедр, МО 

01.09.2021 30.05.2023 Наказ   

Організація і проведення предметних олімпіад Свет О. Н. 01.09.2022 30.05.2023 Наказ   
Організація і проведення ліцейської  олімпіади Кушнаренко В. О., 

керівники кафедр, МО  
01.09.2022 30.05.2023 Наказ   

Організація та участь у МАНУ  Заступник з НВР 
Кушнаренко В.О., 
керівники кафедр, МО, 
педагоги  

01.09.2022 30.05.2023 Наказ   

Організація щодо участі в міжнародних інтерактивних 
конкурсах з предметів природничо-математичного циклу 
(«Кенгуру», «Геліантус» та інші), суспільно-гуманітарного 
циклу («Соняшник», «Лелека» та інші) 

Свет О. Н.,  
Кушнаренко В.О., 
керівники кафедр, МО, 
педагоги 

01.09.2022 30.05.2023 Звіти   

Відзначення переможців та призерів олімпіад:  
a) у наказі;  
b) у відповідній рубриці на сайті ліцею;  

Адміністрація ліцею  
Педагоги 

Травень 
2023 

 

 Наказ, сценарій, 
інформація 
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c) нагородженням призами на Толоці для обдарованих. 
Залучення учнів до міжнародних дослідницьких проєктів  Адміністрація ліцею, 

педагоги ліцею  
01.09.2022 30.05.2023 Сертифікати, 

дипломи 
призерів та 
учасників 

  

Оформлення інформаційно-аналітичного документа: 
«Моніторинг результативності роботи з обдарованими 
дітьми» 

Свет О. Н.,  
Кушнаренко В.О., 
Паскевич Г.В.,   
керівники МО, кафедр 

Травень 
2023 

 

 Довідка   

6.  Соціально-
психологічний 
супровід 

Психолого-
педагогічна 
підтримка 
процесу 
впровадження 
загальношкільної 
проблеми 

Підвищення компетентності педагогічних працівників у 
напрямку надання першої психологічної допомоги та 
оволодіння  сучасними технологіями  такої допомоги. 

Практичний психолог 
Казакова О. М. 

01.09.2022 30.05.2023 Програми, план 
роботи 
психолога та 
педагогів  

  

Просвітницька робота щодо формування чинників 
стресостійкості (резилиенс)  в умовах навчання в період 
війни та впровадження їх в роботі закладу 

Адміністрація, 
педагоги, практичний 
психолог  
Казакова О.М. 

01.09.2022 30.05.2023 Рекомендації    

Сприяння створенню умов щодо підтримки  психічного стану 
здоров’я  усіх учасників НВП. на основі  корекційно -
розвиваючої програми “Безпечний простір” 

Адміністрація, 
педагогоги, практичний 
психолог 
Казакова О,М, 

01.09.2022 30.05.2023 план роботи 
психолога та 
педагогів 
 

  

Впровадження програми “ Діти та війна. Навчання технік 
зцілення” щодо профілактики впливу травмуючих подій на 
дітей і батьків. 

Адміністрація, батьки , 
діти. практичний 
психолог 
Казакова О.М 

01.09.2022 30.05.2023 Програма,план 
роботи 
психолога 

  

Консультативна і профілактична робота з батьками дітей з 
особливими потребами 

практичний психолог. 
Казакова О.М. 

01.09.2022 30.05.2023 План роботи   

Просвітницька робота з питань профілізації 7 класів та 
професійного самовизначення старших підлітків  

практичний психолог, 
Казакова О.М. 

01.09.2022 30.05.2023 Інформування . 
план роботи 
психолога  

  

Виявлення учнів і дітей, в яких виникають труднощі у 
навчанні  в різні періоди навчання(адаптації, олімпіади. ЗНО, 
кризові ситуації) 

Практичний психолог 
Казакова О. М. 

01.09.2022 30.05.2023 план роботи 
психолога  

  

Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, 
формування здоров’язберігаючої та соціальної 
компетентності 

практичний психолог 
Казакова О.М. 

01.09.2022 30.05.2023 план роботи 
психолога 

  

Впровадження в роботі закладу нових форм підтримки 
педагогів ,як супервізія і інтервізія, щодо впровадження 
НУШ. 

Практичний психолог  
Казакова О. М, 

01.09.2022 30.05.2023 Рекомендації   
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Просвітницька робота щодо допомоги та  підтримки в 
ситуаціях насильства, торгівлі людьми, складних життевих 
обставин, кібербулінгу та сімей які за кордоном 

Практичний психолог 
Казакова О.М. 

01.09.2022 30.05.2023 Інформація   

Сприяння взаємодії закладу освіти та сім’ї, служб у справах 
дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
правоохоронних органів, наркологічного кабінету та інших 
державних підрозділів ,а також 

Адміністрація, служби , 
практичний психолог 
Казакова О. М. 

01.09.2022 30.05.2023 Ін2формація   

Систематичне відстеження динаміки розвитку учнів на всіх 
етапах шкільного навчання 

Практичний психолог 
Казакова О.М. 

01.09.2022 30.05.2023 План роботи   

7.  Здорова 
особистість 

Забезпечення 
педагогічних 
працівників 
матеріалами з 
проблем 
здорового 
способу життя і 
здоров’язбережув
альних 
технологій 

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 

Адміністрація, учителі, 
класні керівники, 
медична сестра, 
психолог,  соціальний 
педагог 

01.09.2022 30.05.2023 Бесіди та 
позакласні 
заходи 

  

Робота щодо 
пропаганди 
здорового 
способу життя 

Контролювання за станом здоров’я учнів. Моніторинг 
поглибленого медичного огляду учнів 

Адміністрація, медична 
сестра 
Дмитренко Л. А., класні 
керівники 

01.09.2022 30.05.2023 Лист здоров’я   

Організація режиму дня з урахуванням санітарно-гігієнічних 
норм 

Адміністрація,  
медична сестри 
Дмитренко Л. А. 

01.09.2022 30.05.2023 Графік роботи 
ліцею 

  

Підвищення якості проведення організованих занять 
фізкультурою і спортом учнів із урахуванням індивідуальних 
фізичних можливостей і особливостей та режиму роботи 
(онлайн або оффлайн) 

Адміністрація , вчителі 
фізичної культури 

01.09.2022 30.05.2023 Лист здоров’я, 
плани уроків 

  

Впровадження в практику роботи нетрадиційних методів, 
методик, альтернативних технологій, освітніх програм щодо 
формування здорового способу життя здобувачів освіти 

Адміністрація , 
медична сестра, вчителі 
фізичної культури та 
основ здоров’я 

01.09.2022 30.05.2023    

Проведення індивідуальних, групових, медико-
психологічних консультацій з проблем здоров’я. 

Адміністрація, 
Дмитренко Л. А. 
Казакова О.М. 

01.09.2022 30.05.2023 Сценарії, плани 
заходів 
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Організація та проведення медичними працівниками 
виховних годин, брейн-рингів, дискусій, предметних 
вікторин, годин спілкування, тренінгів 
Забезпечення контролю за порядком, якістю та дотриманням 
норм харчування дітей в закладі освіти 

Саміло К. М., 
Остапенко Г. М.,  
медична сестра 
Дмитренко Л. А. 

01.09.2022 30.05.2023 Звіт, наказ   

Організація профілактичної роботи зі збереження здоров’я 
учнів. Проведення шкільних змагань з окремих видів спорту 
та спортивних свят (за можливістю) 

Адміністрація , вчителі 
фізичної культури, 
класні керівники 

01.09.2022 30.05.2023 Інформація   

Залучення учнів до занять спортом у спортивних секціях та 
гуртках 

Свет О. Н.,  
Паскевич Г. В.  

01.09.2022 30.05.2023 Звіт   

Проведення виховних заходів, спрямованих на розвиток 
комунікативних компетенцій здобувачів освіти 

Паскевич Г.В., 
Казакова О.М., 
класні керівники 

01.09.2022 30.05.2023 Інформація   

Проведення та залучення до участі здобувачів освіти у 
тренінгових заняттях з розвитку особистісних складових: • 
толерантність; • висока комунікативність; • творча 
активність; • рефлективність; • емпативність; • сенситивність 

Казакова О.М.,  
класні керівники 

01.09.2021 30.05.2022 Інформація   

8.  Ліцейська 
бібліотека - 
медіатека 

Робота шкільної 
бібліотеки - 
медіатеки, 
створення 
єдиного 
інформаційно - 
комунікаційного  
середовища 

Продовження оптимізації роботи шкільної бібліотеки - 
медіатеки, створення єдиного інформаційного середовища 

Саміло К. М., 
бібліотекари:  
Розумчук С.Т.,  
Свєт Є. В. 

01.09.2022 31.08.2023 План роботи 
медіа 
теки/бібліотеки 

  

Накопичення інформаційних ресурсів медіатеки (підручники, 
зокрема електронні версії підручників, навчальні посібники, 
зокрема електронні версії навчальних посібників, база даних 
навчальних інтернет – ресурсів, виховних заходів, методична 
література, зокрема електронні версії методичної літератури, 
мультимедійні проекти, тощо) 

Бібліотекари:  
Розумчук С.Т.,  
Свєт Є. В. 

01.09.2022 31.08.2023 Розробки 
виховних 
заходів, проєктів 

  

   Створення простору навчання (отримання інформації з 
книжкового фонду шкільної бібліотеки та видача книг для 
користування; інформаційне обслуговування; отримання 
бібліотечно-бібліографічних та інформаційних  навичок; 
участь в заходах, що проводяться шкільною бібліотекою) 

Бібліотекари:  
Розумчук С.Т.,  
Свєт Є. В. 

01.09.2022 31.08.2023 Розробки 
виховних 
заходів, проєктів 

  

   Формування простору для творчості  та спілкування (знайти 
друзів, втілити в життя творчі задуми, використовуючи для 
цього всі інформаційні ресурси, перегляд фільмів, 
проведення тренінгів для учасників процесу здобування 
освіти, зустрічі з сучасниками) 

Бібліотекари:  
Розумчук С.Т.,  
Свєт Є. В. 

01.09.2022 31.08.2023 Розробки 
виховних 
заходів, проєктів 
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   Формування простору для подій в інформаційному 
середовищі (за допомогою постійних  та змінних локацій 
книжкових виставок  дізнавання про події , які відбувались 
раніше,  про визначні дати). 

Бібліотекари:  
Розумчук С.Т.,  
Свєт Є. В. 

01.09.2022 31.08.2023 Розробки 
виховних 
заходів, проєктів 

  

   Проведення інтегрованих уроків, інформаційно - 
просвітницьких заходів, неформального спілкування тощо. 

Бібліотекари:  
Розумчук С.Т.,  
Свєт Є. В. 

01.09.2022 31.08.2023 Розробки 
виховних 
заходів, проєктів 

  

9.  Батьківська 
громадськість 

Робота з 
батьківською 
громадськістю  

Інформування батьківської громадськості про хід реалізації 
проблеми багатопрофільного ліцею 

Адміністрація 01.09.2022 30.05.2023 Звіт директора    

Організація 
просвітницької 
роботи з 
батьківською 
громадськістю 
щодо вирішення 
проблем 

Організація просвітницької роботи з батьківською 
громадськістю щодо вирішення проблем 

Класні керівники 01.09.2022 30.05.2023 Виступи на 
батьківських 
зборах, 
оперативних 
зустрічах, 
спілкування в 
групах в 
соцмережах 

  

Організація 
валеологічної 
освіти батьків 

Удосконалення системи валеологічної освіти батьків 
(лекційні заняття, тренінги, практичні заняття) 

Паскевич Г. В.,  
класні керівники 

01.09.2022 30.05.2023 Виступи на 
батьківських 
зборах, 
оперативних 
зустрічах, 
спілкування в 
групах в 
соцмережах 

  

10.  Співробітницт
во 

Співробітництво 
з закладами 
вищої освіти 

Співробітництво з вищими закладами освіти: ЗНУ, КПУ, 
ЗНТУ. 

Адміністрація 01.09.2022 30.05.2023 Договори про 
співробітництво, 
наказ 

  

Взаємовідвідуван
ня заходів з 
представниками 
інших закладів 
освіти, які 
працюють за 
аналогічною 
проблематикою 

Взаємовідвідування заходів з представниками інших закладів 
освіти, які працюють за аналогічною проблематикою 

Адміністрація ліцею, 
педагоги,  
класні керівники 

01.09.2022 30.05.2023    
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11.  Створення 
безпечного 
толерантного 
середовища 
 

 Реалізація 
заходів проєкту 
«Заклад освіти – 
толерантне 
середовище, 
СТОП БУЛІНГ» 
  
  

Ознайомлення вчителів із завданням розвитку компетенцій 
здобувачів освіти в умовах особистісно зорієнтованого і 
діяльнісного підходів у виховній роботі 

Паскевич Г. В.  01.09.2022 30.05.2023 Виступ на нараді 
при директорі 

  

«Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок 
забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній 
ситуації» 

Паскевич Г. В.  30.09.2022 30.09.2023 Виступ на МО 
класних 
керівників 

  

Розгляд стану роботи з профілактики правопорушень в 
учнівському середовищі 

Паскевич Г. В. 01.09.2022 30.05.2023 Інформація   

«Запровадження в освітній процес здоров’язберігаючих 
технологій, створення безпечних умов».  Семінар 

Адміністрація 01.09.2022 30.05.2023 Виступ   

Продовження вивчення на уроках  правознавства Законів 
України, статей Конвенції ООН. Інших документів щодо 
даного проекту 

Вчителі правознавства 01.09.2022 30.05.2023 Розробки уроків   

Аналізування результатів педагогічного процесу з метою 
виявлення загальних та окремих проблем у виховній роботі 

Паскевич Г. В. 01.09.2022 30.05.2023 Довідки, накази 
по  ліцею 

  

Взаємовідвідування уроків, виховних заходів з метою 
запозичення кращого досвіду реалізації проблеми та 
наступним аналізом з урахуванням дистанційної форми 
навчання 

Класні керівники, 
Паскевич Г. В. 

01.09.2022 30.05.2023 Журнал 
взаємовідвідуван
ня виховних 
годин 

  

Брати участь у щорічних конкурсах дружин юних 
пожежників та юних інспекторів руху 

Паскевич Г. В.,  
класні керівники  

01.09.2022 30.05.2023 Сценарій   

Розроблення заходів щодо профілактики дитячої 
бездоглядності та безпритульності, правової та психологічної 
підтримки дітей та підлітків, які потрапили в складні 
соціальні умови 

Соціально-
психологічна служба   
Казакова О. М., 
Паскевич Г. В. 

01.09.2022 30.05.2023 План заходів   

Підготовка банку розробок виховних заходів із 
правознавства, з проблем профілактики злочинності, 
наркоманії, алкоголізму серед дітей та підлітків, з питань 
запобігання транспортного травматизму серед дітей та 
пожежної безпеки 

Казакова О.М.,  
Паскевич Г.В.  

01.09.2022 30.05.2023 Створення банку 
матеріалів з 
виховної роботи 

  

Проведення зустрічей з підлітками з метою профілактики 
правопорушень та навчання правильної поведінки в кризових 
ситуаціях 

Соціально-
психологічна служба, 
Казакова О. М. 

01.09.2022 30.05.2023 Протоколи 
засідань  

  

Проведення моніторингів щодо проявів насилля над дітьми, 
бездоглядності, правопорушень серед неповнолітніх і рівня 
обізнаності дітей та учнівської молоді з питань негативного 
впливу на життя й здоров'я алкоголю, тютюну, наркотиків 

Соціально-
психологічна служба. 
Казакова О. М. 

01.09.2022 30.05.2023 Наради при 
заступнику 
директора з 
виховної роботи 

  

Залучення здобувачів освіти до активного громадського 
життя й запобігання антисоціальній поведінці та організувати 

Соціально-
психологічна служба. 

01.09.2022 30.05.2023 Розробка заходів   
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проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам 
у молодіжному середовищі. Участь у Всеукраїнських акціях 
«Життя без тютюнопаління», «Стоп наркотикам!» тощо 

Казакова О. М., 
Паскевич Г. В.   

«Формування культури спілкування, безпечного 
толерантного середовища та інформаційної культури 
учасників освітнього процесу». Конференція 

Паскевич Г. В. 
 

01.09.2022 30.05.2023 Виступ   

Переглянути й доповнити Правила внутрішнього розпорядку 
з метою максимального гарантування безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу.  Проведення 
Тижнів безпеки життєдіяльності 

Адміністрація  01.09.2022 30.05.2023 Розробка заходів   

Активізувати діяльність педагогічного колективу з органами 
самоврядування з формування в дітей і молоді духовності, 
моральної культури, толерантності, уміння жити в 
громадянському суспільстві. Проведення батьківських 
лекторіїв, спільних виховних заходів 

Адміністрація, 
Паскевич Г. В. 
 

01.09.2022 30.05.2023 Виступ на 
батьківських 
зборах 

  

Забезпечення розвитку гурткової роботи, організованого 
дозвілля; сприяти участі кожного педагогічного працівника у 
виховній, гуртковій та позакласній роботі 

Адміністрація, 
педагоги 

01.09.2022 30.05.2023 Банк даних 
гурткової 
зайнятості 

  

Проведення семінарів-тренінгів за участю адміністрації, 
практичного психолога, соціального педагога та класних 
керівників із питань профілактики насильства, жорстокості та 
впливу сучасних телекомунікаційних технологій на психіку 
дітей, організації дієвої антитютюнової, антиалкогольної та 
антинаркотичної пропаганди, тактики поведінки з дітьми, які 
підозрюються у вживанні алкогольних, наркотичних та 
психотропних речовин 

Адміністрація, 
соціально-психологічна 
служба 

01.09.2022 30.05.2023    

Продовження впровадження в практику роботи школи 
комплексної програми щодо формування навичок здорового 
способу життя 

Адміністрація, 
Паскевич Г. В.,  
учителі фізичної 
культури, «Основи 
здоров’я» 

01.09.2022 30.05.2023 Розробки уроків 
та позакласних 
заходів, банк 
даних по 
тематиці 

  

Організування зустрічей дітей та підлітків із представниками 
поліції, інспекторами служби у справах неповнолітніх 

Паскевич Г. В.,  
соціальний педагог 

01.09.2022 30.05.2023 Довідка,запис у 
журналі 
контролю  

  

Проведення виховних заходів на правову тематику, круглі 
столи, конференції 

Паскевич Г. В.,  
соціальний педагог 

01.09.2022 30.05.2023 Розробки 
виховних заходів 

  

Медичній сестрі під час медичного огляду виявляти дітей і 
підлітків, схильних до вживання алкоголю та наркотичних 
речовин 

Медична сестри: 
Дмитренко Л. А. 

01.09.2022 30.05.2023 Інформація   
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Із метою превентивного виховання школярів сприяти 
використанню в просвітницькій роботі наочності, навчальних 
відеофільмів, які сприяють здоровому способу життя 

Паскевич Г. В.,  
учителі - предметники 

01.09.2022 30.05.2023 Банк матеріалів   

Оформлення  в бібліотеці виставку літератури про здоровий 
спосіб життя  

Бібліотекар   
Розумчук С.Т.  

01.09.2021 30.05.2023 Інформаційні 
матеріали 

  

Сприяння розвитку особистості дитини, формування її 
інтелектуального та творчого потенціалу, формування 
патріота України 

Адміністрація,  
педагоги  ліцею  

01.09.2022 30.05.2023 Інформація, 
розробки заходів 

  

Продовження роботи над підвищенням психологічної і 
професійної компетентностей, опанування інноваційними 
методами й технологіями надання психологічних послуг. 
Тренінги, семінари 

Соціально-
психологічна служба, 
Казакова О. М.   

01.09.2022 30.05.2023    

12.  Матеріально-
технічне 
забезпечення 
освітнього 
процесу 

Реалізація заходів 
проекту 
«Матеріально-
технічне 
забезпечення 
освітнього 
процесу» 

Проведення моніторингу та аналізу технічного  стану 
приміщень школи 

Саміло К. М.,   

Ясенкова В. Ю. 
01.09.2022 31.08.2023    

Проведення поточного ремонту:   
- навчальних кабінетів,   
- спортивного залу,   
- бібліотеки,  
- їдальні,  
- допоміжних приміщень,  
- ремонт полів, заміна покриття,  
- туалетів,  
- коридорів, сходових клітин; 
- тротуарної доріжки; 
-  цоколю та відмостки будівлі шкільного корпусу 

Саміло К. М.,   

Ясенкова В. Ю. 
01.06.2023 31.08.2023    

Розвиток матеріальної бази медіатеки. Саміло К. М., 
бібліотекари ліцею 

01.09.2022 31.08.2023    

Благоустрій шкільного подвір’я: поточний ремонт 
допоміжних приміщень, фарбування вуличного спортивного 
нестандартного обладнання, улаштування клумб 

Саміло К.М.,   
Ясенкова В. Ю. 

01.06.2023 31.08.2023    

Закупівля на кожний кабінет документ-камер Саміло К. М.,   
Ясенкова В. Ю. 

01.09.2022 31.08.2023    

Проведення  ревізії та поточного ремонту освітлення (заміна 
ламп, вимикачів, розеток, плафонів) (за потребою) 

Саміло К. М.,   

Ясенкова В. Ю. 
01.06.2023 31.08.2023    

Проведення  ревізії та реконструкції теплопостачання Саміло К. М.,   

Ясенкова В. Ю. 
01.06.2023 30.06.2023    

Проведення інвентаризації шкільного майна Саміло К. М.,   01.07.2023 31.07,2023     
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Ясенкова В. Ю. 
Придбання:  
-  шкільні меблі; 
- мультимедійний комплекс; 
- комп’ютерна техніка  
- БФП 
- кондиціонери 

Саміло К. М.,   
Ясенкова В. Ю. 

01.09.2022 31.08.2023    

Придбання обладнання та інвентарю для господарчих робіт 
(за потребою) 
- кущеріз (коса); 
- мотокоса; 
- електроінструменти; 
- бензопила 

Саміло К. М.,   
Ясенкова В. Ю. 

01.06.2023 31.08.2023    

Здійснення ремонту комп’ютерної техніки (за необхідності) Саміло К. М.,   
Ясенкова В. Ю., 
Полюга В. О. 

01.09.2022 31.08.2023 Паспорти 
кабінетів 

  

Придбання спортивного інвентарю (за потреою) Саміло К. М.,   
Ясенкова В. Ю., 
учителі фізичної 
культури 

01.09.2022 31.08.2023 Паспорт 
спортивного залу 

  

Забезпечення необхідними засобами  для прибирання 
(халати, дезінфікуючі та миючі засоби) (за потребою) 

Ясенкова В. Ю. 01.06.2023 31.08.2023    

Забезпечення прибиральним інвентарем (лопати, граблі, 
віники, відра тощо) 

Ясенкова В. Ю. 01.06.2023 31.08.2023    

Забезпечення медикаментами та канцтоварам Саміло К. М., 
Дмитренко Л. А.  

01.09.2022 31.08.2023    

Забезпечення медикаментами та канцтоварам Саміло К. М.,  
Ясенкова В. Ю.  

01.09.2022 31.08.2023    

Забезпечення дотримання техніки безпеки і протипожежної 
безпеки учасниками освітнього процесу (створення 
безпечного середовища) 

Співробітники ліцею,  
Тетеріна О. В. 

01.09.2022 31.08.2023 Звіт, журнали з 
ОП, електронні 
журнали 

  

13.  Забезпечення 
реалізації 
принципу 
колегіальності 
в управлінні 
НВП 

Забезпечення 
реалізації 
принципу 
колегіальності в 
управлінні НВП 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА з питань: 
1. «Підсумки 2021-2022 н. р.  та завдання педагогічного 
колективу на 2022- 2023 н. р. з навчального процесу» (Свет 
О. Н.). 
2. «Підсумки 2021- 2022 н. р.  та завдання педагогічного 
колективу на 2022-2023 н. р. з науково-методичної роботи та 
науково - практичної підготовки учнів. Інформація про нові 

Доповідачі на 
педагогічній раді 

30.08.2022 30.08.2022 Протокол 
педради 

ПР  
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інструктивно-методичні документи МОН України, ДОН 
ЗОДА, ДОН ЗМР, КУ «ЦПРПП» ЗМР» (Кушнаренко В.О.). 
3. «Формувальне оцінювання учнів у системі впровадження 
концептуальних засад НУШ» (Кушнаренко В.О.). 
4.«Підсумки 2021-2022 н. р.  та завдання педагогічного 
колективу на 2022-2023 н. р. з виховної роботи» (Паскевич Г. 
В.). 
5. Затвердження  «Річного  плану  роботи  на  2022 -  2023 н.  
р.»  ЗАЛ «Перспектива» (Саміло К. М.)  
6. Затвердження річного плану роботи бібліотеки на 2022 - 
2023 н. р. (Розумчук С. Т.)                                                                                    
Нарада при директорові з питань: 
1. Наслідки перевірки  якості календарно-тематичного 
планування викладання предметів навчального плану 
вчителями ліцею на підставі інструктивних документів МОН 
України про оцінювання досягнень учнів та тематичний облік 
знань (Свет О. Н., Кушнаренко В.О., Остапенко Г. М., 
Паскевич Г. В.). 
2. Наслідки календарно-тематичного планування виховної 
роботи з учнями класними керівниками (Паскевич Г. В.). 
3.Про стан організації харчування учнів ліцею (Остапенко Г. 
М.). 
4.Про необхідність організації дієтичного та пільгового 
харчування учнів у ліцеї у 2022-2023 н. р. (Остапенко Г. М.). 
5.Про результати проведення вступного інструктажу з 
ведення  класних журналів та журналів з охорони праці 
учасників навчально-виховного процесу (Остапенко Г. М.). 
6. Про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
ліцею, варіативної складової навчального плану (курсів за 
вибором, факультативів). (Свет О. Н., Остапенко Г. М., 
Кушнаренко В.О.) 
7. Про подальше впровадження сучасних форм та методів 
використання інформаційно-комунікативних та хмарних 
технологій в освітньому процесі. (Кушнаренко В.О.). 
8. Про стан роботи з підготовки бази даних для подання 
замовлення на документи про освіту для учнів 9 та 11 класів 
у 2022/2023 навчальному році (Свет О. Н.) 

Доповідачі на нараді 23.09.2022 23.09.2022 Протокол наради НД  
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Нарада при директорові з питань: 
1. Про результати вивчення роботи МО та кафедр з 
планування роботи на 2022-2023 н. р. (Кушнаренко В.О.). 
2. Шляхи реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання у практиці педагогічного колективу ліцею. 
(Паскевич Г. В.). 
3. «Діяльність педагогів ліцею щодо створення сприятливих 
умов для формування творчо обдарованої особистості 
(підготовка до ліцейської олімпіади, МАН, конкурсів 
ім.Шевченка Т.Г., ім. П.Яцика)» (Кушнаренко В.О.). 
4. «Складання робочого портфоліо педагогів  з метою 
узагальнення педагогічного досвіду роботи вчителя» 
(Кушнаренко В.О.). 
5. “Про застосування інноваційних форм та засобів STEM-
освіти на уроках природничо-математичного 
циклу”(Кушнаренко В.О.). 
  
6. Про підсумки І (ліцейського) етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад та підготовки учнів до участі у ІІ – ІІІ 
етапах ВУО. (Свет О. Н.) 
7. Про стан роботи з атестації педагогічних працівників 
ліцею у 2022/2023 навчальному році (Свет О. Н.). 
8. Про стан роботи з підготовки учнів 11-х класів до ЗНО-
2023 та ДПА-2023 у формі ЗНО-2023 (Свет О. Н.) 

Доповідачі на нараді 21.10.2022 21.10.2022 Протокол наради НД  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА з питань: 
1. Компоненти формування резільенс в роботі закладу для 
ефективності навчання  (психолог Казакова О.М.) 
2. Про наслідки вивчення стану роботи з формування 
особистості учня шляхом розвитку середовища класного 
колективу. На основі роботи класних керівників 5,6,8 класів 
(Паскевич Г. В.). 
3. Вивчення стану роботи з питання вдосконалення та 
впровадження системи заходів щодо підготовки учнів 7 
класів до обрання відповідного профілю навчання при 
переході до 8 класу (Остапенко Г. М.).                                                                                                                                                    

Доповідачі на 
педагогічній раді 

28.10.2022 28.10.2022 Протокол 
педради 

ПР  

Нарада при директорі з питань: 
1. Про стан виховної роботи класних керівників згідно з 
річним планом роботи протидії булінгу.  (Паскевич Г. В.). 

Доповідачі на нараді 25.11.2022 25.11.2022 Протокол наради НД  
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2. Створення портфоліо здобувача ліцею – крок до успіху. 
(Кушнаренко В.О., Паскевич Г. В.).  
3. Про залучення учнів до написання та захисту науково-
дослідницьких робіт в системі МАН. (Кушнаренко В.О.). 
4. Про організацію щодо участі в міжнародних інтерактивних 
конкурсах з предметів природничо - математичного циклу 
(«Кенгуру», «Геліантус» та інші), суспільно-гуманітарного 
циклу («Соняшник», «Лелека» тощо), участі в онлайн-
олімпіадах з різних предметів. (Кушнаренко В.О.). 
Нарада при директорі з питань: 
1. Вивчення науково - методичного рівня нових вчителів, в 
тому числі в плані виконання вчителями санітарно-
гігієнічних вимог. (Кушнаренко В.О.). 
2.Про стан роботи класних керівників та вчителів щодо 
життєзабезпечення учнів, ведення класних журналів з цього 
питання (Паскевич Г. В., Тетеріна О. В.). 
3.Аналіз результатів контролю за станом виконання наказів 
директора щодо проведення бесід з профілактики дорожньо-
транспортного й побутового травматизму, наркоманії та 
тютюнопаління, з протипожежної безпеки (за 1 семестр 2022-
2023 н. р.) (Паскевич Г. В., Тетеріна О. В.). 
4.Про виконання вимог ОП у класних кімнатах та кабінетах 
(Паскевич Г. В., Тетеріна О. В.). 
5.Аналіз стану роботи з виконання вимог ОП та 
життєзабезпечення учнів і вчителів ліцею за І семестр 2022-
2023 н. р. (Паскевич Г. В., Тетеріна О. В.). 

Доповідачі на нараді 23.12.2022 23.12.2022 Протокол наради НД  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА з питань: 
1. Стан роботи зі створення необхідних умов для 
функціонування української мови як державної. (Кушнаренко 
В. О.). 
2. Про діяльність педколективу ліцею з впровадження НУШ 
та  стану навчальних досягнень учнів 5-х класів у рамках 
впровадження Держстандарту базової та повної загальної 
середньої освіти.(за окремими напрямками – завідувачі 
кафедрами та голови МО) (Остапенко Г. М.).   
3. Аналіз результатів перевірки стану роботи з питань 
профілактики булінгу в ліцеї. (Паскевич Г. В.) 
4. Стан викладання фізичної культури (фронтальний 
контроль)  (Остапенко Г. М.) 

Доповідачі на 
педагогічній раді 

05.01.2023 05.01.2023 Протокол 
педради 

ПР  
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5. Вивчення результативності заходів щодо збереження 
фізичного та психічного здоров’я учнів у ліцеї (тематичний 
контроль) 
6. Стан викладання курсу «Мистецтво» (фронтальний 
контроль) (Свет О. Н.) 
7. Стан викладання української мови та літератури у 9 та 11 
класах (тематичний контроль) (Кушнаренко В. О.) 
8. Стан викладання курсу «Основи здоров’я» у 9 класах  
(тематичний контроль)  (Остапенко Г. М.) 
9. Стан викладання курсів історія України та всесвітня історія 
в випускних (11-х) класах (тематичний контроль)  (Свет О. 
Н.) 
Оцінка стану історичної освіти у ліцеї (тематичний контроль) 
(Свет О. Н.) 
10. Стан викладання курсу «Економіка» (фронтальний 
контроль) (Остапенко Г. М.)  
11. Стан роботи з кадрами, зокрема з питань атестації та 
курсової перепідготовки педагогічних кадрів (тематичний 
контроль) (Свет О. Н.) 
12. Рівень організації методичної роботи у ліцеї (тематичний 
контроль) (Кушнаренко В. О.). 
13. Про визначення учнів 11 – х класів – претендентів на 
нагородження золотою медаллю «За особливі успіхи у 
навчанні» та срібною медаллю «За успіхи у навчанні». (Свет 
О. Н.) 
Нарада при директорі з питань: 
1. Наслідки вивчення системи та результативності роботи 
вчителів, що атестуються (в т. ч. як класних керівників) (Свет 
О. Н., Кушнаренко В.О., Паскевич Г. В.). 
2. Аналіз стану харчування в ліцеї в 1 семестрі 2022-2023 н. р. 
(Остапенко Г. М.)  
3. Про стан виконання вчителями санітарно - гігієнічних 
вимог (Паскевич Г. В., Тетеріна О. В.). 

Доповідачі на нараді 27.01.2023 27.01.2023 Протокол наради НД  

Виробнича нарада 
1.  Про стан ведення електронної документації з навчального 
процесу (Остапенко Г. М.). 
2. Результати моніторингу рівня вихованості учнів 5-11 
класів (підсумкова діагностика) (Паскевич Г. В.)  

Доповідачі на нараді 03.02.2023 03.02.2023 Протокол наради ВН  
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Нарада при директорі з питань: 
1. Стан профілактичної роботи з питань дитячого 
травматизму та інших нещасних випадків з учнями у ЗАЛ 
"Перспектива" у 2022-2023 н. р. (Паскевич Г. В., Тетеріна О. 
В.). 

Доповідачі на нараді 24.02.2023 24.02.2023 Протокол наради НД  

Нарада при директорі з питань: 
1. Про результати роботи з атестації педагогічних 
працівників ліцею у 2022/2023 навчальному році (Свет О. Н.) 
2. Про виконання вчителями-предметниками та класними 
керівниками рекомендацій психолого-педагогічного 
консиліуму з проблеми адаптації учнів нових (5, 8) класів 
(Остапенко Г. М., Казакова О.М.). 
3. Про підсумки контролю за станом виконання Наказів 
директора щодо проведення бесід з профілактики дорожньо-
транспортного й побутового травматизму, наркоманії та 
тютюнопаління, з протипожежної безпеки. (Паскевич Г. В., 
Тетеріна О. В.). 

Доповідачі на нараді 17.03.2023 17.03.2023 Протокол наради НД  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА з питань: 
1. Результати контролю виконання рекомендацій тематичної 
перевірки «Аналіз роботи з питань профілактики 
правопорушень серед учасників навчально-виховного 
процесу та проявів булінгу» (Паскевич Г. В.) 

Доповідачі на 
педагогічній раді 

24.03.2023 24.03.2023 Протокол 
педради 

ПР  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА з питань: 
1. Результати вивчення стану організації ЦЗ у ліцеї (за 
підсумками місячника ЦЗ у квітні 2023 р.)  
(Паскевич Г. В.). 
2. Про стан роботи з організованого закінчення 2022/2023 
навчального року, підготовки учнів 9 та 11 класів до ДПА, 11 
класів до ЗНО (Свет О. Н.) 

Доповідачі на 
педагогічній раді 

07.04.2023 07.04.2023 Протокол 
педради 

ПР  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА з питань: 
1. Аналіз роботи з питань профілактики правопорушень та 
ефективності заходів протидії булінгу в 2023 році. (Паскевич 
Г. В.) 
2. Стан виконання рекомендацій фронтального контролю 
«Контроль стану викладання інформатики та трудового 
навчання у ліцеї» (проводилась 01.10.2021-31.10.2021) 
(Остапенко Г. М.) 

Доповідачі на 
педагогічній раді 

21.04.2023 21.04.2023 Протокол 
педради 

ПР  
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3. Стан виконання рекомендацій тематичного контролю  
«Стан естетичної освіти та естетичного виховання у ліцеї» 
(проводилась 01.10.2021-31.10.2021)  (Паскевич Г. В.) 
4. Стан виконання рекомендацій тематичного контролю  
«Стан  роботи з підвищення ефективності використання 
сучасних інформаційних технологій в організації навчально-
виховного процесу та в управлінні ним» (проводилась 
01.11.2021-30.11.2021) (Свет О. Н.) 
5. Стан виконання рекомендацій тематичного контролю  
«Стан національно-патріотичного виховання у ліцеї» 
(проводилась 01.11.2021-30.11.2021) (Паскевич Г. В.) 
6. Стан виконання рекомендацій тематичного контролю  
«Стан роботи з забезпечення виконання вимог законодавства 
щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти. 
Охоплення  дітей і підлітків шкільного віку навчанням» 
(проводилась 01.12.2021-24.12.2021) (Свет О. Н.) 
7. Стан виконання рекомендацій тематичного контролю  
«Вивчення рівня виховної роботи у ліцеї» (проводилась 
01.12.2021-24.12.2021) (Паскевич Г. В.) 
Нарада при директорі з питань: 
1. Стан ведення документації з навчально-виховного процесу 
(Остапенко Г. М.). 
2. Про стан роботи щодо збереження підручників та 
навчальних посібників у 2022 - 2023 н. р. та заходи щодо 
забезпечення учнів ліцею підручниками й навчальними 
посібниками на наступний навчальний рік (Розумчук С.Т.). 
3. Про підсумки контролю за станом виконання Наказів 
директора щодо проведення бесід з профілактики дорожньо-
транспортного й побутового травматизму, наркоманії та 
тютюнопаління, з протипожежної безпеки. (Паскевич Г. В., 
Тетеріна О. В..).  
4. Стан виконання вимог щодо дотримання норм обсягу 
домашніх завдань (Остапенко Г. М.).                                                                                                                      

Доповідачі на нараді 28.04.2023 28.04.2023 Протокол наради НД  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА з питань: 
1. Аналіз роботи педколективу в ліцеї з обдарованими 
учнями у 2022-2023 навчальному році (Кушнаренко В.О., 
Свет О.Н.). 
2. Про звільнення учнів 9 та 11 класів від ДПА у 2022/2023 
навчальному році 

Доповідачі на 
педагогічній раді 

19.05.2023 19.05.2023 Протокол 
педради 

ПР  
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Нарада при директорі з питань: 
1. Аналіз ефективності роботи за  основними напрямами  
кафедр і МО. (Кушнаренко В.О.). 
2. Про виконання річного плану роботи ліцею. Пропозиції 
щодо удосконалення системи планування. Коригування 
СТРАТЕГІЇ розвитку ліцею. (Свет О. Н., Кушнаренко В.О., 
Остапенко Г. М., Паскевич Г. В., Казакова О.М., Ясенкова 
В.Ю.). 

Доповідачі на нараді 26.05.2023 26.05.2023 Протокол наради НД  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА з питань:  

1. Про переведення учнів 5, 6, 7, 8, 10 класів до наступного 

класу та про їх нагородження (Свет О. Н.) 

2. Про затвердження Робочого навчального плану ліцею на 

2023/2024 навчальний рік. 

Доповідачі на 
педагогічній раді 

08.06.2023 08.06.2023 Протокол 
педради 

ПР  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА з питань: 
1. Про переведення учнів 9 класів до наступного класу та про 
їх нагородження (Свет О. Н.) 
2. Про підсумки перевірки класних журналів та журналів з 
охорони праці учасників навчально-виховного процесу 
(Остапенко Г. М.). 

Доповідачі на 
педагогічній раді 

09.06.2023 09.06.2023 Протокол 
педради 

ПР  

Нарада при директорі з питань: 
1.Попередні результати роботи з організованого закінчення 
навчального року (Свет О. Н.) 
2. Попередні результати 2022/2023 н. р. з навчально – 
виховного процесу (Свет О. Н.) 

Доповідачі на нараді 23.06.2023 23.06.2023 Протокол наради НД  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА з питань: 
1. Про випуск учнів 11 класів із врученням  документів про 
освіту звичайного зразку (Свет О. Н.) 
2. Про нагородження учнів 11 класів Похвальними грамотами 
«За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 
(Свет О. Н.) 
3. Про випуск учнів 11 класів із врученням документів про 
освіту з Золотою медаллю  «За високі досягнення  у 
навчанні» та Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» 
(Саміло К. М.) 

Доповідачі на 
педагогічній раді 

30.06.2023 30.06.2023 Протокол 
педради 

ПР  

14.  Управління 
закладом та 
контроль 

Реалізація заходів 
проекту 

Організація освітнього процесу;  
виконання нормативних документів;  
вдосконалення внутрішньошкільного контролю 

Адміністрація  01.09.2022 30.06.2023 Виступи   



78 
 

№ 
р
о
з
д
і
л
у 

Назва розділу Вид роботи Зміст заходу Виконавець заходу 

Д
а

т
а
 п

о
ч

а
т
к

у
 

в
и

к
о

н
а
н

н
я

 

Д
а

т
а
 з

а
в

е
р

ш
е
н

н
я

 
в

и
к

о
н

а
н

н
я

 

Форма 
узагальнення 

Д
е
 с

л
у

х
а

єт
ь

ся
 

В
ід

м
іт

к
а
 п

р
о

 в
и

к
о
н

а
н

н
я

 

«Управління 
закладом» 

Управління освітнім процесом закладу. Проведення 
педагогічних рад 

Адміністрація  01.09.2022 30.06.2023 Виступи ПР  

Впровадження моделі громадсько-державного управління на 
засадах рівноправної участі усіх учасників у забезпеченні 
ефективності освітнього процесу 

Адміністрація  01.09.2022 30.06.2023 Виступи, 
довідки, накази 

  

Створення цілісної системи управління, забезпечення 
якісного рівня контрольно-аналітичної діяльності відповідно 
до сучасних вимог 

Адміністрація  01.09.2022 30.06.2023 Довідки, накази   

Забезпечення ефективної роботи Ради ліцею Адміністрація  01.09.2022 30.06.2023 Протоколи   
Раціональний та доцільний розподіл функціональних 
обов’язків між адміністрацією, педагогічними працівниками 

Адміністрація  01.09.2022 30.06.2023 Посадові 
інструкції 

  

Забезпечення життєдіяльності закладу освіти Саміло К.М.,   
Ясенкова В.Ю.  

01.09.2022 30.06.2023 Звіт директора   

Здійснення адміністративно-господарської роботи Саміло К.М.,  
Ясенкова В.Ю.  

01.09.2022 30.06.2023 Звіт директора   

Звітування директора перед громадськістю, колективом Адміністрація  01.09.2022 30.06.2023 Звіт директора   
Забезпечення систематичного інформаційного супроводу 
освітнього процесу на шкільних стендах, сторінці у 
соцмережі 

Адміністрація  01.09.2022 30.06.2023 Інформація   

Стан викладання фізичної культури (фронтальний контроль)   Саміло К. М., 

Остапенко Г. М. 
01.10.2022 31.10.2022 Довідка на 

педагогічну раду 
05.01.2023, наказ 

ПР  

Вивчення результативності заходів щодо збереження 
фізичного та психічного здоров’я учнів у ліцеї (тематичний 
контроль) 

Остапенко Г. М. 01.10.2022 31.10.2022 Довідка на 
педагогічну раду 
05.01.2023, наказ 

ПР  

Стан викладання курсу «Мистецтво» (фронтальний контроль) Свет О. Н. 01.10.2022 31.10.2022 Довідка на 
педагогічну раду 
05.01.2023, наказ 

ПР  

Стан викладання української мови та літератури у 9 та 11 
класах (тематичний контроль) 

Кушнаренко В. О. 01.10.2022 31.10.2022 Довідка на 
педагогічну раду 
05.01.2023, наказ 

ПР  

Стан викладання курсу «Основи здоров’я» у 9 класах  
(тематичний контроль)   

Остапенко Г. М. 01.11.2022 30.11.2022 Довідка на 
педагогічну раду 
05.01.2023, наказ 

ПР  

Стан викладання курсів історія України та всесвітня історія в 
випускних (11-х) класах (тематичний контроль)  

Свет О. Н. 01.11.2022 30.11.2022 Довідка на 

педагогічну раду 

05.01.2023, наказ 

ПР  
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Оцінка стану історичної освіти у ліцеї (тематичний контроль) Свет О. Н. 01.11.2022 30.11.2022 Довідка на 

педагогічну раду 

05.01.2023, наказ 

ПР  

Стан викладання курсу «Економіка» (фронтальний контроль) Остапенко Г. М. 01.12.2022 23.12.2022 Довідка на 

педагогічну раду 

05.01.2023, наказ 

ПР  

Стан роботи з кадрами, зокрема з питань атестації та курсової 
перепідготовки педагогічних кадрів (тематичний контроль) 

Свет О. Н. 01.12.2022 23.12.2022 Довідка на 

педагогічну раду 

05.01.2023, наказ 

ПР  

Рівень організації методичної роботи у ліцеї (тематичний 
контроль) 

Кушнаренко В. О. 01.12.2022 23.12.2022 Довідка на 
педагогічну раду 
05.01.2022, наказ 

ПР  

Стан виконання рекомендацій фронтального контролю 
«Контроль стану викладання інформатики та трудового 
навчання у ліцеї» (проводилась 01.10.2021-31.10.2021) 

Остапенко Г. М. 01.02.2023 28.02.2023 Довідка на 

педагогічну раду 

21.04.2023, наказ 

ПР  

Стан виконання рекомендацій тематичного контролю  «Стан 
естетичної освіти та естетичного виховання у ліцеї» 
(проводилась 01.10.2021-31.10.2021)  

Паскевич Г. В. 01.02.2023 28.02.2023 Довідка на 
педагогічну раду 

21.04.2023, наказ 

ПР  

Стан виконання рекомендацій тематичного контролю  «Стан  
роботи з підвищення ефективності використання сучасних 
інформаційних технологій в організації навчально-виховного 
процесу та в управлінні ним» (проводилась 01.11.2021-
30.11.2021) 

Свет О. Н. 01.02.2023 28.02.2023 Довідка на 

педагогічну раду 

21.04.2023, наказ 

ПР  

Стан виконання рекомендацій фронтального контролю 
«Контроль стану викладання курсу «Захист України» у ліцеї» 
(проводилась 01.10.2021-31.10.2021) 

Саміло К. М. 
Остапенко Г. М. 

01.03.2023 31.03.2023 Довідка на 

педагогічну раду 

21.04.2023, наказ 

ПР  

Стан виконання рекомендацій тематичного контролю  «Стан 
національно-патріотичного виховання у ліцеї» (проводилась 
01.11.2021-30.11.2021) 

Паскевич Г. В. 01.03.2023 31.03.2023 Довідка на 

педагогічну раду 

21.04.2023, наказ 

ПР  

Стан виконання рекомендацій тематичного контролю  «Стан 
роботи з забезпечення виконання вимог законодавства щодо 
обов’язкової повної загальної середньої освіти. Охоплення  
дітей і підлітків шкільного віку навчанням» (проводилась 
01.12.2021-24.12.2021) 

Свет О. Н. 01.03.2022 31.03.2022 Довідка на 
педагогічну раду 
21.04.2023, наказ 

ПР  
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Стан виконання рекомендацій тематичного контролю  
«Вивчення рівня виховної роботи у ліцеї» (проводилась 
01.12.2021-24.12.2021) 

Паскевич Г. В. 01.04.2023 14.04.2023 Довідка на 

педагогічну раду 

21.04.2023, наказ 

ПР  

Інформаційне 
наповнення сайту 

Інформаційне наповнення сайту Адміністрація ліцею 01.09.2022 31.08.2023 Інформація на 
сайті 

  

15.  Підсумки 
роботи 

Аналіз 
результатів, 
проміжне 
коректування 
планів 

Аналіз результатів, проміжне коректування планів Адміністрація За 
графіком 

ТВО 

За 
графіком 
ТВО 

Звіт директора ВН  
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