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Розділ І. Аналіз освітньої діяльності у Харківському ліцеї № 89
за підсумками 2016/2017 навчального року
Робота Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Харківської області (далі –
ХЛ № 89) у 2016/2017 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань
загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,
Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки та інших законодавчих
та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі
«Освіта».
Пріоритетними підходами до навчання та виховання учнівської молоді у ХЛ № 89
протягом 2016/2017 навчального року були особистісно орієнтований та компетентнісний
підходи, які виховували особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати,
самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягати життєвого успіху.
І.1. Управління освітнім процесом
І.1.1. Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття
повної загальної середньої освіти
І.1.1.1. Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту»,
ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»
Першочерговим завданням ліцею було задоволення освітніх потреб населення, їх
національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольнялись
охопленням дітей навчанням російською та українською мовами, організацією поглибленого
навчання окремим предметам, організацією профільного навчання тощо.
ХЛ № 89 здійснює набір учнів на конкурсній основі відповідно до чинного
законодавства України та власного Статуту. З нижче наведеної таблиці випливає, що попит
на освітні послуги ХЛ № 89 кожного року збільшується. Кількість учнів на одне місце в 1-ому
класи підвищується щороку (у 2016/2017 навчальному році – 2,97 у 2017/2018 навчальному
році – 3,57).
Інформація щодо конкурсного набору
Кількість
поданих заяв
до 10-х класів

Кількість
учнів, які
зараховані

59
64
62
68

60
63
68
85

31
41
47
76

38
48
36
60
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40
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36

Кількість
учнів, які
зараховані

Кількість
учнів, які
зараховані

97
123
184
243

Кількість
поданих заяв
під час
навчального
року

Кількість
поданих заяв
до 5-х класів

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Кількість
учнів, які
зараховані

Навчальний
рік

Додатковий набір

Кількість
поданих заяв
до 1-х класів

Основний набір

23
25
34

12
19
24

Навчальний рік

Кількість класів

З російською
мовою навчання

З українською
мовою навчання

Середня
наповнюваність

Кількість учнів
на 05.09

ГПД (кількість
груп /
в них учнів)

Протягом 2016/2017 навчального року в ХЛ № 89 функціонувало 19 класів, в яких
навчалось 543 учні, що на 4 класи та 114 учнів більше ніж минулого навчального року.
Мережа ХЛ № 89 (станом на 05.09)

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

14
14
14
14

12
12
13
14

2
2
1
-

23,29
22,43
25,50
27,29

326
314
357
382

1/30
1/30

Навчальний рік
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Кількість учнів
на 05.09

ГПД (кількість
груп /
в них учнів)

5

2015/2016
2016/2017

15
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13
15

2
4

28,60
28,58

429
543

2/60
3/90

Кількість учнів у ХЛ № 89
2016/2017

Середня наповнюваність класів
543
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429

2014/2015

382

2013/2014

357

2012/2013

28,58
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Як можна бачити з діаграм, кількість учнів за останні п‟ять років збільшується. Середня
наповнюваність учнів у класі в 2016/2017 навчальному році в порівнянні з минулим
навчальним роком не змінилася.
Відповідно до законодавства України у 2016/2017 навчальному році двом учням було
організовано навчання за індивідуальною формою (за станом здоров‟я). Кількість годин для
організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016
№ 8.
Навчання за індивідуальною формою
ПІБ дитини, клас
Золотарьова Анастасія Денисівна, 10-А
Норманія Шота Гіглайович, 11-Б
Сікачина Ігорь Олегович, 11-А
Золотарьова Анастасія Денисівна, 11-А
Аксьонов Ярослав Олексійович, 3-А
Самарський Микита Олександрович, 3-Б
Кислицин микола Михайлович, 4-А

Термін
2014/2015 навчальний рік
з 01.09.2014 до кінця 2014/2015
навчального року
з 01.09.2014 до 31.12.2015
з 01.10.2014 до 31.12.2015
2015/2016 навчальний рік
з 01.09.2015 до кінця 2015/2016
навчального року
з 10.02.2016 до кінця 2015/2016
навчального року
2016/2017 навчальний рік
З 10.01.2017 по 26.05.2017
з 31.10.2016 по 18.01.2017

Збільшення годин
(+ / )
+

+

Аналізуючи мережу ХЛ № 89, враховуючи конкурсне приймання, за останні 5 років,
слід відзначити позитивну динаміку зростання кількості учнів, що є результатом ефективної
іміджевої політики закладу; ефективної діяльності закладу щодо навчання та виховання учнів;
статусу навчального закладу як закладу нового типу; покращення матеріально-технічної бази
ХЛ № 89; покращення демографічної ситуації в країні.
Не зважаючи на зростання мережі та середню наповнюваність класів, слід зазначити,
що у 2017/2018 навчальному році зусилля колективу ХЛ № 89 необхідно направити
на підвищення якості конкурсного набору, на формування в кожного члена педагогічного
колективу розуміння персональної відповідальності за якість освітніх послуг, підтримку
позитивного іміджу навчального закладу, його конкурентоспроможність.
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І.1.1.2. Облік відвідувань навчальних занять та облік руху учнів

Навчальний
рік

Кількість
учнів за
мережею
на 05.09

Усього
прибуло
учнів

Усього
вибуло
учнів

Випущено
з 9-х, 11-х
класів

У межах району

По м. Харкову

По Україні

За межі України
(у межах СНД)

Інше

Місце вибуття

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

326
316
357
382
429
543

13
12
9
12
17
24

91
107
108
115
68
92

77
97
97
99
58
76

6
7
8
3
4
8

4
3
1
1
5

2
7
3
2

4
4
3
-

1
1
1

Кількість учнів
за мережею на
кінець
навчального року

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. ст. 14, 35 Закону України «Про освіту»,
ст. ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту» та інших нормативноправових документів ХЛ № 89 здійснюється щомісячний облік руху учнів.
У 2016/2017 навчальному році до ХЛ № 89 прибуло 24 учні, вибуло – 16 учнів.
Позитивна динаміка прибуття учнів протягом навчального року спостерігається останні два
роки. Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність
зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення
обов‟язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів з ХЛ № 89 відбувається
з об‟єктивних причин (зміна місця проживання (географічна віддаленість), бажання змінити
направленість допрофільної та профільної підготовки, повернення на постійне місце
проживання (на тимчасово окуповану територію та в зону проведення АТО) тощо).
Інформація щодо руху учнів за навчальні роки

249
221
258
279
403
551

За результатами аналізу руху учнів протягом вересня за останні три роки відмічається,
що контингент учнів збільшується або не змінюється порівняно з 05.09.
Інформація щодо руху учнів протягом вересня
Навчальний рік
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Кількість
учнів на 05.09
382
429
543

Прибуло учнів
протягом вересня
5
3
8

Віибуло учнів
протягом вересня
3
3
3

Кількість
учнів на 01.10
384
459
548

Різниця
+2
0
+5

З метою забезпечення реалізації ст.19 Закону України «Про охорону дитинства»
стосовно гарантованого права дітей на освіту, запобігання дитячій бездоглядності
та безпритульності в ХЛ № 89 протягом кількох років діє єдина загальношкільна система
обліку відвідування учнями занять. Заклад брав участь у Всеукраїнській акції «Рейд «Урок».
У 2016/2017 навчальному році адміністрацією закладу продовжувався контроль з даного
питання. Протягом навчального року адміністрація школи систематично перевіряла класні
журнали та журнал обліку відвідування учнями школи.
Таблиця відвідування уроків учнями ХЛ № 89

2983
1170
1570
1500
1039

89,66
97,74
88,20
84,13
73,01

10,34
2,26
11,80
15,87
26,99

90,66
98,53
88,98
94,92
93,11

2063
343
2910
1340
2008

З них по
хворобі
уроків

у%
відношенні

Відсоток
уроків
пропущених з
інших причин

у%
відношенні

Пропущено
уроків

3327
1197
1780
1783
1423

уроків

Відсоток
відвідування

85,99
94,96
92,48
92,47
94,66

З них по хворобі

2016/2017 навчальний рік
Відсоток
уроків
пропущених з
інших причин

1-А
1-Б
2-А
2-Б
3-А

Пропущено
уроків

Клас

Відсоток
відвідування

2015/2016 навчальний рік

1734
214
2200
1125
1555

84,05
62,39
75,60
83,96
77,44

15,95
37,61
24,40
16,04
22,56
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1107
1105
3110
1790
1830
2408
3730
1483
478
2273
-

43,01
53,90
74,42
46,77
47,46
48,97
59,23
35,99
11,15
39,17
-

56,99
46,10
25,58
53,23
52,54
51,03
40,77
64,01
88,85
60,83
-

90,43
94,00
89,96
87,14
87,89
85,15
90,60
85,27
86,01
88,74
84,04
79,26
81,68
80,94

2709
1697
2850
2455
3807
4014
3005
3367
5232
4371
6000
7111
4378
4716

59,52

40,48

88,28

З них по
хворобі
уроків

у%
відношенні

Відсоток
уроків
пропущених з
інших причин

87,98

у%
відношенні

Пропущено
уроків

2574
2050
4179
3827
3856
4917
6298
4121
4286
5803
-

уроків

Відсоток
відвідування

87,66
89,69
88,20
88,29
88,96
85,55
83,55
81,65
81,07
84,53
-

З них по хворобі

2016/2017 навчальний рік
Відсоток
уроків
пропущених з
інших причин

3-Б
4-А
5-А
5-Б
6-А
6-Б
7-А
7-Б
8-А
8-Б
9-А
10-А
10-Б
11-А
11-Б
По ХЛ
№ 89

Пропущено
уроків

Клас

Відсоток
відвідування

2015/2016 навчальний рік

1958
1375
1536
1219
1941
2183
1446
2506
2610
2998
2731
4592
1194
572

72,28
81,03
53,89
49,65
50,99
54,38
48,12
74,43
49,89
68,59
45,52
64,58
27,27
12,13

27,72
18,97
46,11
50,35
49,01
45,62
51,88
25,57
50,11
31,41
54,48
35,42
72,73
87,87

59,80

40,20

Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників
та адміністрації в ХЛ № 89 немає учнів, які пропускають навчальні заняття без поважних
причин. Відсоток відвідування уроків у порівнянні з минулим навчальних роком збільшився
(на 0,3%). Відношення пропущенних уроків через хворобу та з інших причин залишається
приблизно однаковим. Спостерігається відносно велика кількість пропусків уроків в 10-11-х
класах.
Відсутність учнів підтверджується довідками від лікаря (через хворобу), заявами
та записками від батьків (через поважні причини та сімейні обставини), довідками
зі спортивних закладів (участь у спортивних змаганнях). У ході перевірок було встановлено,
що всі документи, які підтверджують відсутність дітей, в наявності та зберігаються відповідно
до чинного законодавства (в особовій справі учня).
Проблемним залишається питання зарахування (відрахування) дітей на підставі заяви
обох батьків або осіб, які їх замінюють, а не одного з них. Також потребує контролю питання
щодо своєчасного надання підтверджень про відсутність учнів.
І.1.1.3. Організація профільного навчання
Протягом 2016/2017 навчального року в ХЛ № 89 продовжувалась робота щодо
створення сприятливих умов для забезпечення права громадян на отримання якісної повної
загальної середньої освіти. Для задоволення навчальних потреб учнів, їх здібностей
та інтересів була проведена відповідна робота щодо організації допрофільної та профільної
підготовки.
Протягом останніх трьох років допрофільною підготовкою були охоплені 100 % учнів
8-9-х класів.
Охоплення учнів допрофільною підготовкою
Класи
2014/2015
8 класи
9 класи
Усього:

2 (39)
2 (47)
4 (86)

Навчальні роки
2015/2016
Кількість класів (учнів)
1 (30)
1 (35)
2 (65)

2016/2017
2 (65)
1 (32)
3 (97)

Основні завдання Концепції профільного навчання у старшій школі протягом 2016/2017
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навчального року реалізовувались організацією профільного навчання під час навчальновиховного процесу та завдяки організації додаткових освітніх послуг.
Охоплення учнів профільним навчанням
Навчальний рік

2014/2015
Природничий (біологофізичний),
філологічний (іноземної
філології)
1 (32)
2 (52)
3 (84)

Назва профілю
10 класи
11 класи
Усього:

2015/2016

2016/2017

Природничий (фізикоматематичний, біологофізичний, екологічний)

Природничий (фізикоматематичний,
екологічний)

2 (41)
1 (33)
3 (74)

1 (30)
2 (43)
3 (73)

Відслідковуються такі напрямки профілізації навчання в ХЛ № 89: біолого-фізичний,
екологічний та фізико-математичний.
Учні 1-9-х класів поглиблено вивчають іноземну мову (англійська, французька),
математику, алгебру, фізику, хімію та біологію. Аналіз показує, що учні віддають перевагу
вивченню іноземної мови.
Навчальний
рік
Предмет,
який
вивчається
поглиблено

математика

алгебра та
фізика

хімія та
біологія

іноземна мова
(англійська)

математика

алгебра та
фізика

іноземна мова
(англійська)

математика

алгебра та
фізика

2016/2017

друга іноземна
мова
(французька)

2015/2016

іноземна мова
(англійська)

2014/2015

Кількість
класів, які
вивчають
предмет
поглиблено

5

1

3

2

1

7

3

2

11

4

1

1А–29
1Б–28
2А–32
6Б–30
8Б–13

8Б–13

5А–32
6А–28
8А–23

8А–23
9Б–21

9А–26

1А–31
1Б–31
2А–32
2Б–32
3А–33
5Б–17
7Б–32

5А–26
6А–33
7А–30

9А–35
8А–30

1А–33
1Б–34
2А–32
2Б–33
3А–34
3Б–33
4А–32
5Б–20
6Б–26
7Б–25
8Б–31

5А–23
6А–27
7А–27
8А–33

9А–33

Кількість
учнів (по
класам)

Профільне навчання в 2016/2017 навчальному році в ХЛ № 89 здійснювали 12 учителів
вищої кваліфікаційної категорії, 5 учителів першої кваліфікаційної категорії, 1 учитель другої
кваліфікаційної категорії та 2 учителі-спеціалісти. Матеріально-технічне забезпечення
профільного навчання реалізовано на 90 %.
З метою якісного здійснення профільного навчання протягом 2016/2017 навчального
року в закладі здійснювався організований поділ класів на підгрупи при вивченні математики,
української мови, фізики, іноземної мови (англійської); функціонувала мережа факультативів:
«Орфографічний практикум», «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції»; були
організовані індивідуальні та групові заняття з математики, алгебри, геометрії, економіки,
інформатики, фізики, хімії, географії, літератури,
української поезії, історії України, французької
Продовження навчання 11-х класів
мови, іноземної мови (англійської). У цілому
факультативні, індивідуальні і групові заняття
Вступ до ВНЗ за
18,6
профілем нав чання
виконали поставлені перед ними завдання,
вчителі виявили себе фахівцями справи,
Вступ до ВНЗ не за
використовували
особистісно-орієнтований
81,4
профілем нав чання
підхід до викладання, враховуючи нахили учнів
та особливості обраних для вступу учнями ВНЗ.
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За підсумками 2016/2017 навчального року 15 з 20 випускників (75%) 11-А класу
екологічного профілю та 20 з 23 випускників (87%) 11-Б класу фізико-математичного профілю
вступили до ВНЗ, де обрали спеціальність відповідно до профілю навчання в ХЛ № 89.
27 з 33 випускників (82%) 9-го класу (з поглибленим вивченням алгебри та фізики)
обрали для навчання в 10-му класі фізико-математичний профіль, який відповідає
допрофільному навчанню в 8-9-х класах, 3 учня вступили до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
на факультет, який відповідає допрофільній підготовці в ХЛ № 89.
У 2017/2018 навчальному році педагогічному колективу ХЛ № 89 необхідно
продовжувати роботу щодо дотримання наступності у поглибленому вивченні окремих
предметів, допрофільній та профільній підготовці; спільно з представниками вищих
навчальних закладів та міського центру зайнятості проводити серед учнів роботу щодо вибору
ними професії.
І.1.2. Облік продовження навчання та працевлаштування випускників
У 2017 році з ХЛ № 89 було випущено 76 випускників, з них 43 одинадцятикласника
та 33 дев‟ятикласника. Динаміка випуску за останні 5 років має наступний вигляд (див.
діаграму).
80

59

60

38

40

46 51

41

52
35 33

33

43

20

9-класники
11-класники

0
2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.

За підсумками роботи педагогічного колективу 98 % випускників 11-х класів вступили
до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Результати подальшого працевлаштування випускників 11-х класів
Навчальний рік

Кількість
випускників

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

38
51
52
33
43

% учнів, які вступили до
ВНЗ III-IV рівнів
акредитації
95 %
92 %
98 %
94 %
98 %

% учнів, які вступили
до навчальних закладів
ІІ-ІІІ рівнів акредитації
3
7
1
-

Статистичний аналіз даних показав, що з 33 учнів 9-х класів 28 (85%) продовжили
навчання в 10-ому класі, випускників, які не працюють і не навчаються, немає. Один учень
продовжує навчання в ПТНЗ, чотири учні –у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Результати подальшого працевлаштування випускників 9-х класів ліцею
Навчальний рік
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Кількість
випускників
59
46
47
35
33

10-й клас
53
41
37
28
28

Інші
заклади
-

ПТНЗ
1
1

ВНЗ
I-II рівнів
6
5
9
6
4

% учнів,
які навчаються
100
100
100
100
100

Протягом наступного року необхідно продовжувати роботу щодо залучення
випускників 9-х класів до навчання для здобуття ними повної загальної середньої освіти,
а також посилити контроль за профорієнтаційною роботою серед дев`ятикласників щодо
продовження навчання в 10-х класах денних шкіл та проводити відповідну роботу щодо
забезпечення наступності у навчанні.
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І.1.3. Виконання мовного законодавства
На виконання мовного законодавства усі ділові папери, шкільна документація протягом
2016/2017 навчального року велись українською мовою. У ХЛ № 89 оформлено куточок
з державною символікою. Усі навчальні кабінети, вестибюль, вчительська, їдальня, бібліотека,
спортивна зала містять наочність, яка виконана з дотриманням мовного режиму.
Протягом навчального року питання щодо виконання мовного законодавства
систематично розглядались на засіданнях педагогічної ради, Ради ліцею, нарадах
при директорові, на засіданнях навчально-методичних кафедр. Для вчителів ХЛ № 89 з метою
підвищення рівня оволодіння діловою українською мовою проводились заняття постійно
діючого семінару «Ділова українська мова», на яких учителі ознайомлювались з правилами
правопису, орфографії, пунктуації, які найчастіше треба пам‟ятати
при роботі з діловими паперами, та інше.
На сайті ліцею створено окрему сторінку «Мовна освіта»,
інформація на якій постійно оновлюється.
У 2016/2017 навчальному році в ХЛ № 89 функціонувало
19 класів, 7 (37%) з яких були з українською мовою навчання.
У класах з російською мовою навчання предмети «Історія
України», «Географія України», «Захист Вітчизни», «Фізична
культура» викладались державною мовою. Для підвищення
та вдосконалення якості мовної освіти для учнів 10-А класу за рахунок годин варіативної
складової робочого навчального плану була запроваджена 1 додаткова година на вивчення
української мови, для учнів 11-го класу було організовано факультатив «Орфографічний
практикум».
Учителі навчально-методичної кафедри «Україна і світ» проводили наступні заходи:
- святкування Дня рідної мови;
- святкування Дня слов‟янської писемності та культури;
- відзначення 120 річниці від дня народження Євгена Маланюка
(1897-1968),
українського
поета,
мистецтвознавця,
літературознавця;
- відзначення 135 річниці від дня народження Леся Курбаса
(1882-1942), українського режисера, актора;
- заходи до Всесвітнього дня поезії;
- інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?», 7-11 кл.;
- заходи, присвячені Національному Шевченківському дню;
- урочисте святкування Дня української писемності та мови.
У початковій школі ХЛ № 89 національне виховання відбувалося засобами
використання можливостей навчального матеріалу з літературного читання, природознавства,
музичного мистецтва, трудового навчання, української мови шляхом проведення інтегрованих
уроків, а саме:
- вивчення розділів програми «Усна народна творчість», «З чистого джерела народної
мудрості», «Обряди і звичаї» (знайомство учнів з духовною спадщиною народу: народною
піснею, казкою, обрядом як втіленням багатовікової культури й мудрості наших предків);
- подання навчального матеріалу за розділами «На світі є одним-одна Вкраїна», «Давно
те діялось», «Видатні письменники» (знайомство учнів з історією України, її минулим,
виховання почуття патріотизму, національної свідомості та самосвідомості);
- використання на уроках української мови та українського читання збірників диктантів
«З барвінкового лугу», «Покуть» В. Скуратівського, «Українське народознавство», в яких
зібрано вправи народознавчого та українознавчого характеру.
Протягом навчального року проводилась позаурочна робота щодо співпраці
з просвітницькими організаціями, національно-культурними товариствами, фахівцями
української словесності вищих навчальних закладів (ХНУ імені В. Н. Каразіна, філологічний
факультет, кафедра журналістики) тощо, підсумками якої стала участь учнів ХЛ № 89
у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у секціях
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«Українська мова та література», «Історичне краєзнавство».
Крім того учні ХЛ № 89 були учасниками конференцій та конкурсів різних рівнів:
- ліцейської науково-практичної конференції «Крок в майбутнє»;
- районного етапу Всеукраїнського літературного конкурсу імені Д.А. Кононенка «Ми – діти
твої, Україна»;
- обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого
Шевченківським Дням;
- районного етапу Всеукраїнського конкурсу виразного читання для учнів 10-11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів «Шукай краси, добра шукай! Вони є все, вони
є всюди»;
- фестивалю ораторського мистецтва за темою «Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша
з нами (І. Багряний)»;
- конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським Дням;
- мовно-літературногоконкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка
(для учнів 5-11-х класів);
- Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник –2016»;
- Всеукраїнського конкурсу з українознавства «Патріот».
Протягом навчального року у ХЛ № 89 відзначались знаменні дати та свята України,
зокрема День української писемності та мови, проводились Шевченківські дні, під час яких
було організовано перегляд відеофільмів про життя та творчість Т.Г. Шевченка; проведено
конкурс виразного читання поезій Т.Г. Шевченка; відвідування театру імені Т.Г. Шевченка;
покладання квітів до пам‟ятника Т.Г. Шевченка; тематичні екскурсії по місцях, пов‟язаних
із життям та творчістю Кобзаря.
Протягом навчального року у бібліотеці ліцею функціонували виставки: віртуальна –
до дня народження Т. Г. Шевченка («Тарас Шевченко – визначний живописець ХІХ століття –
гордість української культури»), виставка-презентація до дня народження В. Стуса («В. Стус –
людина, поет, легенда»), тематичні – до дня Соборності України («День Соборності
та Свободи України») та до Міжнародного дня рідної мови («Мови слов‟янські – єдина
родина»); проведено бесіду до дня тижня української мови на тему «Мова – духовний скарб
нації».
У ХЛ № 89 у 2016/2017 навчальному році було
проведено безліч свят з метою розвитку мовленнєвої культури
учнів, вихованню в них поваги до українських традицій,
найбільш яскравими святами були свято-ярмарок до Дня
Святого Миколая, свято-ярмарок з нагоди Масляної, свято
до міжнародного Дня вишиванки.
Реалізацію мовного законодавства здійснювалось через
роботу клубу-лекторію для батьків «Батьківські турботи»,
де розглядались такі питання: «Українська мова – невід‟ємна складова фахової підготовки
педагогічних працівників усіх категорій», «Культура мовлення», «Ділова українська мова»,
«Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови», «Діловодство. Вимоги до документів».
У 2017/2018 навчальному році колективу ХЛ № 89 необхідно сприяти розширенню
суспільно-комунікативної функції української мови у сфері освітньої, наукової та виховної
діяльності, використовувати українську мову у професійному спілкуванні, дотримуватись
мовних норм у різних професійних сферах.
І.1.4. Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та
військово-патріотичного виховання
Згідно з навчальним планом викладання предмета «Захист Вітчизни» і основ
медичних знань проводилося по 1,5 години на тиждень. Стан навчально-матеріальної бази
задовільний і дозволив якісно виконати програму з предмета «Захист Вітчизни».
Протягом навчального року були вивчені основні положення Конституції України,
Закону України «Про військовий обов‟язок та військову службу», Військової присяги та інші
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правові документи. Юнаки придбали добрі навички та вміння у виконанні нормативів
з вогневої підготовки, цивільної оборони, стройових прийомів. Дівчата придбали навички
та вміння у виконанні нормативів з основ медичних знань і цивільного захисту (ЦЗ).
Протягом навчального року для учнів ХЛ № 89 функціонував гурток «Захист Вітчизни»
(2 години на тиждень). Між ХЛ № 89 та Військовою частиною А-1451 164-ої радіотехнічної
бригади ПВО було заключено угоду про організацію взаємодії, у межах здійснення якої
зазначена вище військова частина:
- сприяла закладу у військовій підготовці учнів шляхом організації спільного проведення
лекційних занять, семінарів, ознайомлення з військовою технікою, обладнанням тощо;
- здійснювала роботу з психологічної підготовки учнів до служби у Збройних Силах України,
допомагала у вихованні в учнів стійких морально-політичних якостей майбутніх захисників
Вітчизни;
- організовувала та проводила спільні заходи (заняття, конкурси, вікторини тощо), спрямовані
на підвищення престижу служби у ЗСУ, вшанування захисників Вітчизни, ветеранів АТО,
воїнів-інтернаціоналістів.
З метою удосконалення практичних умінь та навичок учнів 11-го
класу були проведені навчально-польові заняття. Підсумки з навчальнопольових занять зафіксовані у класних журналах.
На виконання плану роботи у квітні 2017 року була проведена
військово-спортивна гра «Патріот», присвячена закінченню вивчення
предмета «Захист Вітчизни», під час якої було підведено підсумки
вивчення предмета за 2016/2017 навчальний рік.
Учні ліцею взяли участь у районній військово-патріотичній грі «Патріот» (3 місце)
та районній військово-спортивній грі: «Сокіл» («Джура») (5 місце).
Програма предмета «Захист Вітчизни» в 11-му класі виконана в повному обсязі;
успішність виражена в таких результатах:
- високий рівень – 97,7%;
- достатній рівень – 2,3%;
- середній та низький рівні – 0%.
Національно-патріотичне виховання учнів здійснювалось під час проведення уроків,
виховних годин, внутрішньокласних заходів та загальноліцейських заходів, свят та акцій.
Протягом 2016/2017 навчального року були проведені різноманітні виховні тематичні заходи,
а саме:
- урочисті лінійки до Дня Захисника України, до Всеукраїнського Дня української
писемності та мови;
- участь у районному Марафоні пам‟яті, присвяченому
72-й річниці Перемоги над нацизмом в Європі, Дню
пам‟яті та примирення, Дню Перемоги;
- класні години до Дня Збройних Сил України, до Дня
українського козацтва, до Дня Гідності та Свободи,
до Дня пам‟яті жертв голодоморів «Запали свічку»,
до Дня пам‟яті та примирення, Дня Перемоги «19391945. Пам‟ятаємо! Перемагаємо!», до Дня Української
писемності та мови, до Дня захисника України;
- участь у:
 районному етапі міського конкурсу «Присвята рідному місту» (номінації: «Мій Харків
- мої крила», ІІІ місце; «Харків – місто щастя і добра», ІІІ місце),
 районному етапі міського конкурсу учнівських проектів «Харків очима небайдужих
дітей»,
 міському конкурсі «Мій родовід» (районний етап – два І місця, три ІІ місця; міський
етап – одне І місце),
 районному етапі міського конкурсу змагань дружин юних пожежних (3-А класс,
ІІ місце),
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районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура»
(V місце),
 районному етапі міської військово-спортивної гри «Патріот» серед допризовної
молоді, присвяченої 26-й річниці Незалежності України, 72-й річниці Перемоги
над нацизмом у Європі та 72-й річниці завершення Другої світової війни,
 районному етапі військово-спортивної грі «Козацький гарт»,
 у міському конкурсі-фестивалі дитячих екранних робіт: відео – привітання воїнів АТО
92-ї бригади артилерійської розвідки з Днем Захисника України від учнів початкової
школи ліцею (спільний проект Департаменту освіти Харківської міської ради
і Харківської державної академії культури);
- акції: «Діти - дітям», «Голос пам‟яті», «Дерево миру», «Подаруй оберіг солдату»,
«Підтримаємо захисників нашої Батьківщини», «Вахта пам‟яті», «Допоможи ближньому»,
«Ветеран живе поруч», «Свічка пам‟яті» (діти – ветеранам
війни, діти – «дітям війни», діти – вчителям-ветеранам війни)
тощо, у ході яких була надана допомога навчальним закладам
Донецької та Луганської областей, Харківському військовому
шпиталю, ветеранам війни та праці; «Стрічка миру», до Дня
пам‟яті та примирення «Голуб миру», на привітання з Днем
Святого Миколая пацієнтів Військово-медичного клінічного
центру Північного Регіону, покладання квітів до пам‟ятних
місць, «Лист до бійця АТО»;
- екскурсії по місцях бойової слави: Дрогобицький Яр, висота
маршала Конєва, с. Соколово, меморіал воїнів-афганців, музей Афганської війни.
У ХЛ № 89 пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи,
екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально познайомитись з історикокультурною спадщиною українського народу.
У 2017/2018 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо зміцнення
навчально-матеріальної бази предмета «Захист Вітчизни», урізноманітнити заходи з військовопатріотичного виховання ліцеїстів із залученням батьків-військовослужбовців, ветеранів
Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій у зоні АТО. У практичній роботі
та військово-патріотичній роботі з учнями бездоганно виконувати положення нормативноправового забезпечення військово-патріотичного виховання молоді, враховувати вікові
особливості учнів.
І.1.5. Охорона безпеки життєдіяльності
І.1.5.1. Охорона життя та здоров’я учнів: профілактика захворювань, організація
медичних послуг
Згідно з санітарно-гігієнічними правилами з охорони здоров‟я громадян України
з метою забезпечення оптимальних умов для навчальної праці учнів і вчителів, у ХЛ № 89
протягом навчального року систематично проводилось вологе прибирання всіх навчальних
приміщень, майстерень, службових приміщень; здійснювався контроль за режимом
наскрізного провітрювання всіх приміщень; були проведені комплексні заходи щодо
підготовки закладу до роботи в зимових умовах; перевірялось захисне заземлення і стан опору
ізоляції електромережі; випробувано систему опалення й одержано відповідний акт у теплових
мережах.
З метою збереження життя та здоров‟я працівників та учнів в кабінетах фізики,
інформатики, хімії, майстернях, спортзалі були проведені вступні інструктажі та інструктажі
перед початком лабораторних і практичних робіт. У всіх зазначених кабінетах наявні
інструкції та пам‟ятки з техніки безпеки й охорони праці. У кожній класній кімнаті наявні
стенди «Здоровий спосіб життя», де розміщені матеріали з профілактики захворювань
на туберкульоз та інші інфекційні захворювання. Розроблено інструктажі з безпеки
життєдіяльності та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів.
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Кількість дітей,
що не оглянуто
по причині
відсутності у
школі, відмова
батьків тощо

Кількість дітей по групах занять
фізкультурою
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звільнені
від занять
фізкультурою

Кількість
оглянутих

2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
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2017

Кількість
дітей, що
перебувають
на
диспансерному
обліку

Кількість учнів,
що підлягають
медичному
огляду

Навчальний
рік

Була створена та плідно працювала добровільна пожежна дружина та дружина юних
пожежних. Успішним було поєднання роботи з охорони життя й здоров‟я з проведенням
занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацювання елементів евакуації
учнів зі школи.
Протягом року випускалися стіннівки, спрямовані на збереження та зміцнення здоров‟я
учнів («Куріння та наше здоров‟я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики»),
у бібліотеці працювала постійно діюча виставка «Безпека життєдіяльності». У грудні 2016
року в ХЛ № 89 проводився Тиждень здоров‟я, у травні 2017 року –
Тиждень безпеки життєдіяльності. Протягом року проводились єдині
дні безпеки життєдіяльності перед виходами на осінні, зимові,
весняні та літні канікули, місячник «Увага! Діти на дорозі!».
Упродовж 2016/2017 навчального року відбулись зустрічі
з представниками громадськості з питань безпеки життєдіяльності,
класними керівниками систематично проводились бесіди з даного
питання, крім того кожен класний керівник виконував програму
з запобігання всім видам дитячого травматизму («Вивчення правил
дорожнього руху», «Запобігання дитячого травматизму від ВНР»,
«Вогнепальна зброя», «Правила поведінки на воді», «Попередження отруєнь дітей», «Правила
безпеки при користуванні газом», «Поведінка дітей при користуванні джерелами
електроструму»), про що робились відповідні записи у класні журнали та щоденники учнів.
У ХЛ № 89 наявний медичний кабінет, який своєчасно забезпечувався медикаментами.
Заклад забезпечений медичними працівниками, якими систематично проводився аналіз стану
здоров‟я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам учнів. Адміністрацією
ХЛ № 89 сумісно з медичними працівниками було складено «Комплексний план заходів,
спрямованих на покращення стану здоров‟я учнів у 2017 році».
Учнівські меблі відповідали віковим та фізіологічним особливостям учнів, мали
кольорове і цифрове маркування, мірні лінійки були наявні у кожному навчальному кабінеті.
У листах здоров‟я наявні позначки про тип меблів для
кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові,
освітлення класних та інших приміщень закладу частково
відповідало санітарним нормам, оскільки не скрізь були
встановлені енергозберігаючі лампи.
Протягом
2016/2017
навчального
року
адміністрацією ХЛ № 89, медичними працівниками,
вчителями здійснювався медико-педагогічний контроль за
фізичним вихованням учнів. Питання щодо дотримання
санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних
видів захворювання розглядалися на засіданнях педагогічної ради ліцею, на нарадах при
директорові, на засіданнях Ради закладу, батьківських зборах.
Протягом навчального року було проведено профілактичні медичні огляди учнів,
моніторингові дослідження стану захворюваності учнів, профілактичні медичні огляди учнів
після канікул, поглиблені профілактичні медичні огляди учнів.
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Аналіз даних свідчить, що відсоток практично здорових дітей дещо зменшився
(на 0,7%). Значно збільшився (на 8,2%) відсоток дітей, які перебувають на диспансерному
обліку.
Зміни відбулися й в розподілі учнів за групами занять з фізичної культури:
Розподіл учнів за групами занять з фізичної культури
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Спеціальна група

Протягом 2016/2017 навчального року працювала спеціальна медична група, яку
відідувало 13учнів.
За результатами поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів було проведено
моніторингове дослідження щодо виявлених патологій.
Органи травлення
Сечовивідна система
Нервова система

2016/2017 н.р.
2015/2016 н.р.
2014/2015 н.р.
2013/2014 н.р.
2012/2013 н.р.

ЛОР органи
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Останні три роки спостерігається динаміка щодо збільшення захворювань серця
та кровобігу, органів дихання та зменшення органів зору, ендокринної системи.
У порівннні з минулим роком збільшився відсоток захворювань нервової системи
та органів травлення.
Аналіз підсумків медоглядів потребує від педагогічного колективу використовувати
сучасні здоров‟язберігаючі технології навчання, створювати дитинно-дружнє середовище,
що передбачає такі компоненти як моральний клімат, матеріальну базу, оптимізацію
навчально-виховного процесу, продовжувати запровадження програми «Здоров‟я»,
організовувати
просвітницьку
роботу,
значну
увагу
приділяти
організації
здоров‟язберігаючого дозвілля учнів у позаурочний час.
І.1.5.2. Охорона праці та медичне обстеження працівників
Робота з охорони праці в ХЛ № 89 у 2016/2017 навчальному році здійснювалася згідно
із Законом України «Про охорону праці», Положенням «Про організацію роботи з охорони
праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (наказ МОНУ
від 20.11.2006 № 782).
У закладі були створені безпечні умови для навчально-виховного процесу згідно
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з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними
та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
На початок 2016/2017 навчального року відповідно до Типового положення про службу
охорони праці були призначені:
 відповідальні за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, запобігання дитячого
травматизму;
 відповідальні за електрогосподарство й пожежну безпеку із визначенням
їх функціональних обов‟язків;
 відповідальні за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах,
лабораторіях, майстернях, спортзалі, тирі, які виконували свої обов‟язки згідно
з посадовими інструкціями, затвердженими наказом по ХЛ № 89 у 2015 році.
Були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять
у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, одержано дозвіл СЕС
на експлуатацію харчоблоку та акт санітарно-технічного стану ХЛ № 89.
Протягом року проводилось навчання працівників з питань охорони праці, техніки
безпеки, пожежної безпеки та інструктажі, про що є відповідні записи в журналах реєстрації
інструктажів. Були відпрацьовані програми вступних та первинних інструктажів з охорони
праці для працівників і учнів ліцею. У ХЛ № 89 протягом року здійснювався постійний
контроль за навчанням з охорони праці; за організацією й періодичним проведенням занять
з охорони праці з усіма категоріями працівників та учнями; за проведенням різного роду
інструктажів; за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки;
за виконанням наказів. Така система контролю адміністрації закладу у співпраці
з профспілковим комітетом давала можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки
й життєдіяльності колективу.
У ХЛ № 89 створена й постійно діяла комісія з питань охорони праці та з трудових
спорів. Враховуючи пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого
травматизму, професійних захворювань, між адміністрацією й профспілковим комітетом був
підписаний Колективний договір, у якому визначені обов‟язки сторін щодо організації
безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками своїх прав
і соціальних гарантій на охорону праці. Були розроблені заходи щодо поліпшення безпеки
умов праці на робочих місцях, складена «Угода з охорони праці і техніки безпеки на 2017 рік»
між профспілковим комітетом та адміністрацією ХЛ № 89, питання виконання колективного
договору розглядалось двічі на рік на загальних зборах трудового колективу (протоколи
від 16.12.2016 № 3, від 12.06.2017 № 2).
Протягом року забезпечувалось дотримання вимог
правил охорони праці під час експлуатації виробничого,
енергетичного,
вентиляційного
обладнання.
У встановлені строки проводилась перевірка готовності
ХЛ № 89 до нового навчального року, до роботи
в осінньо-зимовий період, огляд технічного обстеження
будівель і споруд. Санітарно-гігієнічний стан побутових
і допоміжних
приміщень
на
території
закладу
відповідав
нормативно-правовим актам.
На початок навчального року була розроблена
система заходів щодо пожежної безпеки, які
виконувались згідно із зазначеними термінами. У
закладі наявні та працездатні первинні заходи
пожежогасіння (30 вогнегасників), технічні засоби
протипожежного захисту. Своєчасно проводились заміри опору ізоляції електроустановок,
електропроводки та заземлювальних пристроїв.
У 2016/2017 навчальному році всі працівники ХЛ № 89 100 % своєчасно проходили
обов‟язкові планові медичні огляди з відповідним оформленням медичних книжок.
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Роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2016/2017 навчальному році
можна вважати задовільною, оскільки випадків травматизму виробничого характеру серед
працівників та випадків дитячого травматизму серед учнів під час навчально-виховного
процесу не зафіксовано. У наступному навчальному році необхідно продовжити роботу
з організації та проведення різноманітних заходів щодо запобігання всім видам травматизму.
І.1.5.3. Робота із запобігання дитячому травматизму
Робота із запобігання дитячому травматизму упродовж 2016/2017 навчального року
в ХЛ № 89 здійснювалась на виконання нормативних документів з цього питання. З метою
забезпечення реалізації державної політики щодо збереження життя та здоров‟я дітей ХЛ № 89
протягом навчального року були видані накази з питань запобігання усім видам дитячого
травматизму. Питання збереження життя і здоров‟я учнів та запобігання випадкам дитячого
травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові,
засіданнях шкільного методичного об‟єднання класних керівників, батьківських зборах тощо.
Кожен класний керівник виконував програму
з запобігання всім видам дитячого травматизму («Вивчення
правил дорожнього руху», «Запобігання дитячого травматизму
від ВНР», «Вогнепальна зброя», «Правила поведінки на воді»,
«Попередження
отруєнь
дітей»,
«Правила
безпеки
при користуванні газом», «Поведінка дітей при користуванні
джерелами електроструму»), записи про проведення бесід
заносились до класних журналів. Обов‟язковим було
проведення індивідуальних бесід з учнями, відсутніми
на заняттях. З учнями обов‟язково проводились цільові
інструктажі перед початком заходів, що проводяться
за межами ХЛ № 89 (олімпіади, екскурсії, турпоходи,
спортивні змагання тощо), інструктажі з безпеки життєдіяльності перед початком кожних
канікул, складались пам‟ятки, велися записи у журналах обліку навчальних занять, у класних
кімнатах оновлено куточки «Здоровий спосіб життя», «Профілактика дитячого травматизму»,
на сайті ліцею на сторінці «Запобігання дитячому травматизму» було розміщено інформацію
про правила безпечної поведінки. Протягом навчального року проведені тиждень безпеки
життєдіяльності (з 22.05.2017 по 26.05.2017), дні безпеки життєдіяльності перед виходами
на осінні, зимові, весняні та літні канікули; місячник «Увага! Діти на дорозі».
Як і минулого року протягом
Нещасні випадки з учнями
2016/2017
навчального
року
травмувань під час навчально2,5
2
виховного процесу не було.
2
Під час НВП
Незважаючи на плідну роботу
1,5
1
1
Позаурочний час
закладу з
питань
запобігання
0,5
0
0
дитячому травматизму упродовж
0
навчального року з ученицею ХЛ №
2015/2016 н.р.
2016/2017 н.р.
89 стався 1 нещасний випадок
(минулого року 2 випадки) у
позаурочний час, за наслідками якого була проведена відповідна робота щодо попередження
аналогічних випадків.
У 2017/2018 навчальному році з метою запобігання всім видам дитячого травматизму
педагогічному колективу ХЛ № 89 необхідно повсякденно виконувати чинне законодавство,
нормативні документи стосовно безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного
процесу, дотримуватись інструкцій з охорони праці, які видані кожному працівнику
під особистий підпис; класним керівникам проводити постійну профілактичну роботу щодо
безпеки життєдіяльності учнів та на належному рівні, в рамках суворого дотримання вимог
законодавства України, вести необхідну документацію, постійно залучати фахівців та спільно
з ними проводити з учнями, їх батьками роз‟яснювальну, просвітницьку роботу, заходи
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з профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесіди про дотримання правил безпеки
при поводженні неповнолітніх із вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами,
тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо,
продовжувати практику організації зустрічей з фахівцями: лікарями, пожежниками,
представниками Національної поліції, забезпечити неформальну організацію проведення
інструктажів з учнями щодо поведінки дітей під час навчально-виховного процесу
та в позаурочний час.
І.1.5.4. Цивільний захист
Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту в 2016/2017 навчальному році
в основному виконані. У ХЛ № 89 був затверджений план основних заходів підготовки
цивільного захисту на 2016/2017 навчальний рік. Основні зусилля у розв‟язанні питань ЦЗ
спрямовувалися на організацію навчання учнів та постійного складу навчального закладу
згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам
захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо.
Підготовка з цивільного захисту учнів проводилася під час вивчення курсів “Основи здоров‟я”
у 1-9-х класах; предмета “Захист Вітчизни” (відповідно до розділів “Основи цивільного
захисту” та “Основи медико-санітарної підготовки”) у 10-11-х класах.
Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом ХЛ № 89 теоретичних
знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася 27.04.2017
під час проведення Дня цивільного захисту, на якому були присутні представники
Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської
міської ради. У ХЛ № 89 видано наказ від 20.02.2017 № 53 “Про підготовку та проведення Дня
ЦЗ”, розроблений та затверджений план підготовки і проведення Дня ЦЗ, після заходу – наказ
від 27.04.2017 № 117 “Про підсумки проведення Дня ЦЗ”. До проведення Дня ЦЗ залучалися
батьки учнів, випускники школи – працівники рятувальної служби, підрозділів ДСНС, офіцери
Збройних Сил України, лікарі, представники Харківської митниці ДФС; науково-педагогічні
працівники Національного університету цивільного захисту України тощо.
У цілому ХЛ № 89 до тимчасового функціонування у надзвичайних ситуаціях
підготовлений, але не може використовуватись як об‟єкт сталого використання
у надзвичайних ситуаціях. Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення
та поповнення матеріально-технічної бази; забезпечення невоєнізованих формувань
та постійного складу працівників закладу освіти засобами індивідуального захисту, військовотехнічним майном тощо.
І.1.6. Соціальний захист дітей пільгових категорій та охорона прав дитини
У 2016/2017 навчальному році робота з соціальної підтримки дітей здійснювалась
на основі Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Сімейного Кодексу України,
Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту»
та інших нормативних документів.
Одним з головних завдань психологічної служби ХЛ № 89 був соціально-педагогічний
супровід дитини, створення умов для її сприятливого розвитку та охорона прав дітей.
Вирішення даної мети ґрунтувалось на реалізації комплексного підходу до соціальнопедагогічного супроводу навчально-виховного процесу.
Одним з основних завдань соціально-педагогічного супроводу дитини була підтримка
дітей пільгового контингенту та дітей, сім‟ї яких тимчасово проживають у м. Харкові.
На початку 2016/2017 навчального року соціальним педагогом сумісно з класними
керівниками було складено соціальні паспорти кожного класу та соціальний паспорт ХЛ № 89.
Протягом навчального року у ХЛ № 89 навчалось 50 дітей пільгового контингенту, з них:
20 дітей із багатодітних сімей, 5 дітей-інваліди, 6 дітей-напівсиріт, 1 дитина, яка постраждала
внаслідок катастрофи на ЧАЕС, 16 учнів із сімей, тимчасово проживаючих у м. Харкові
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та 2 дитини із сімей військовослужбовців – учасників АТО. Соціальною службою проводилось
вивчення житлово-побутових умов дітей соціально незахищених категорій та надавались
консультації щодо отримання відповідних пільг для таких сімей, було організоване
оздоровлення дітей на базі ДЗВ за бюджетні кошти, проводилась організація благодійних
заходів, діти пільгових категорій залучалися до участі у районних та міських заходах.
Ще одним із основних завдань психологічної служби ХЛ № 89 була профілактика
негативних явищ серед учнів початкової, середньої та старшої школи. Для учнів початкової
школи протягом року проводились виховні години за темами «Знаємо свої права, виконуємо
свої обов‟язки», «Культура поведінки школяра», бесіди «Я і моє здоров‟я». Для учнів
середньої ланки були проведені бесіди «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»,
«Пасивне паління», «Перші поняття про шкоду паління», «Запобігання тютюнопалінню,
вживання алкоголю та наркотиків серед підлітків», «Попередження правопорушень», «Права
дітей. Конвенція ООН», «Неповнолітній має право», а також індивідуальні бесіди з учнями
та їх батьками. Для учнів старшої школи проводились бесіди «Відповідальність
за правопорушення», «Профілактика репродуктивного здоров‟я», «Я обираю здоровий спосіб
життя», профорієнтаційна робота. Для проведення лекцій та бесід запрошувались спеціалісти
відповідних закладів.
З батьками протягом року проводились індивідуальні консультації та робота
з профілактики жорстокого поводження з дітьми.
Робота з соціального захисту дітей протягом 2016/2017 навчального року проводилась
за напрямами:
- прогностичний (спостереження та відвідування уроків);
- консультативний напрям (консультації для учнів та батьків);
- захисний (участь у всеукраїнській акції «Урок», відвідування учнів та їх сімей вдома
допомога учням та їх батькам у отриманні матеріальної допомоги, організації
безкоштовного харчування, тощо);
- профілактичний (бесіди, лекції, виховні години з профілактики правопорушень,
насильства, девіантної поведінки);
- соціально-перетворювальний (організація участі учнів пільгового контингенту
у благодійних акціях та святах);
- організуючий (обстеження та складання акту житлово-побутових умов проживання дітей
пільгового контингенту та за запитами, оформлення документації на отримання
матеріальної допомоги, літнього оздоровлення, тощо).
Протягом навчального року психологічна служба ХЛ № 89 займалась питаннями
профілактики ксенофобії, расової нерівності (заняття «Урок толерантності»), торгівлі людьми
(диспут «Протидія торгівлі людьми та різним формам насильства», круглий стіл «Організація
профілактичної роботи з питань запобігання торгівлі людьми та різним формам насилля
в навчальних закладах», показ фільму «Станція призначення – життя», обговорення,
анкетування, тренінгові заняття «Небезпечна гра», тематичні заняття «Що ти знаєш
про торгівлю людьми?»), проводила різноспрямовану роботу з учнями із сімей переселенців
з Донецької та Луганської областей (створення банку даних дітей, сім‟ї яких тимчасово
проживають у м. Харкові, вивчення житлово-побутових
умов та заповнення актів обстеження, соціальнопедагогічний супровід дітей та їх сімей, проведення
благодійних
акцій
«Допоможи
ближньому»,
«Милосердя» тощо, допомога в оздоровленні дітей у
літній період).
Учні 1-4-х класів отримали солодкі подарунки до
Дня Святого Миколая від Харківського міського голови
Г.А.Кернеса.
У цілому роботу психологічної служби ХЛ № 89
у 2016/2017 навчальному році можна вважати проведеною на достатньому рівні,
але у наступному навчальному році необхідно підвищити якість роботи з соціальнопедагогічного супроводу учнів з девіантною поведінкою та дітей, сім‟ї яких опинились
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у складних життєвих обставинах, якщо такі будуть, розширити взаємозв‟язок з органами
виконавчої влади та громадського самоврядування, соціальними службами міста,
урізноманітнити заходи для підвищення рівня соціальної компетентності батьків.
І.1.7. Забезпечення вимог з організації харчування учнів
Протягом 2016/2017 навчального року адміністрацією ХЛ № 89, представниками
батьківської громадськості, учнями-членами дитячої організації учнівського самоврядування
«САМ-89» здійснювались заходи щодо створення умов для організації якісного харчування
учнів: зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; розширення сфер послуг для учнів
і батьків; удосконалення різноманітності раціону харчування; виховання культури прийому
їжі; пропаганда здорового способу життя. Харчування учнів 1-11 класів у ХЛ № 89 було
організовано відповідно до діючого законодавства.
Їдальня ХЛ № 89 складає 186 м2, розташована на першому поверсі закладу, розрахована
на одночасне годування 100 учнів. У їдальні завжди широкий асортимент буфетної продукції,
продуктів, що реалізуються (овочі, соки, солодощі тощо). Санітарно-гігієнічні умови
утримання їдальні дотримуються відповідно до розділу 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01. Продукти
харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі
з урахуванням товарного сусідства і дотримання термінів їх реалізації.
Якість страв та стан продуктів щодня контролювались медичною сестрою ХЛ № 89
Просовою О.М., а за її відсутності – відповідальною за харчування – учителем початкових
класів Сіренко А.А. Правила зберігання продуктів та їх реалізація відповідали вимогам. Умови
зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів, готової їжі, якість готової їжі,
різноманітність меню, дотримання санітарно-гігієнічного режиму в їдальні знаходились
під постійним контролем медичного працівника навчального закладу. Також медичною
сестрою постійно здійснювався контроль за дотриманням технології приготування страв,
правильно та своєчасно відбирались щоденні проби, заповнювався бракеражний журнал
готової продукції, вівся «Журнал обліку виконання норм харчування».
У залі їдальні розміщена необхідна інформація про правильне та раціональне
харчування, щоденне меню, чергування вчителів, графік вологого прибирання, інша корисна
інформація для організації харчування учнів ліцею.
Громадський контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування,
роботою харчоблоку, організацією постачання продуктів, здійснювався комісією громадського
контролю за якістю харчування, яка діяла на підставі Положення про комісію громадського
контролю за якістю харчування відповідно до плану роботи, затвердженим на засіданні
комісії.
Охоплення учнів гарячим харчуванням
Відповідно до інформації про стан
харчування учнів ХЛ № 89 у 2016/2017 120%
97,10%
89,90%
80%
навчальному році станом на 01.06.2017 100%
80%
гаряче харчування отримували 97,1%
60%
учнів, що на 7,2% більше ніж минулого
40%
20%
року. Із згальної кількості учнів, які
0%
отримували харчування, учнів 1-4 класів –
2014/2015
2015/2016
2016/2017
231 (99,6%; 1 учень початкової школи
Самарський М. (3-Б клас) не отримував
гаряче харчування на підстава навчання за індивідуальною формою), 5-11 класів – 322 учні
(95,4%).
У розрізі 5-11 класів аналіз охоплення гарячим харчуванням учнів показав,
що на 01.06.2016 кількість учнів 5-11-х класів, які отримували гаряче харчування в середньому
складала 234 учні (84,47%). Протягом навчального року кількість учнів 5-11-х класів,
які отримували гаряче харчування, збільшилась на 88 учнів та на кінець 2016/2017
навчального року склала 322 учні (95,4%). Порівняно з двома попередніми навчальними
роками у 2016/2017 навчальному році збільшилась кількість дітей, які харчуються, в 5-8-х
класах. Разом з тим зменшилась кількість учнів, які отримують гаряче харчування у 9-11-х
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класах, що свідчить про недостатню роботу з боку класних керівників щодо залучення учнів
до гарячого харчування.
Охоплення гарячим харчуванням
(1-4 класи)

Охоплення гарячим харчуванням
(5-11 класи)
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Безкоштовне гаряче харчування (сніданки) у 2016/2017 навчальному році отримували
231 учень початкових класів (99,6%), що на 73 учня більше, ніж у 2015/2016 навчальному році
та на 142 учні більше, ніж у 2014/2015 навчальному році.
Як у минулі навчальні роки, у 2016/2017 навчальному році було організовано 100%
гаряче харчування учнів, які відвідують групу продовженого дня (90 учнів).
Дієтичного харчування за списками медичної сестри у 2016/2017 навчальному році
потребував 1 учень початкової школи Єрьоменко Кирило (3-А клас). Працівниками
харчоблоку було забезпечено постійну наявність дієтичного меню. Кількість дітей,
які потребують дієтичного харчування зменшилась, порівняно з 2015/2016 навчальним роком.
У 2016/2017 навчальному році 100% учнів 1-х класів отримували безкоштовно молоко.
Відсоток учнів 1-х класів, які отримували безкоштовно молоко у 2016/2017 навчальному році,
порівняно з 2014/2015 та 2015/2016 навчальними роками не змінювався.
Протягом 2016/2017 навчального року 553 учні ХЛ № 89 щодня купували буфетну
продукцію. З них: 1-4 класи – 231 учень, 5-11 класи – 322 учні.
Організація питного режиму у ХЛ № 89 здійснювалась за рахунок використання
кип‟яченої води, продажу негазованої мінеральної води та соків у шкільній їдальні.
Приготування їжі здійснювалося з використанням води гарантованої якості (наявні
сертифікати якості води).
Питання організації харчування систематично заслуховувалося на засіданнях Ради
закладу, педагогічної ради, нарадах при директорі, батьківських зборах.
Батьки учнів своєчасно інформувались щодо питань організації харчування, якості їжі
та санітарного стану їдальні. Періодично проводилось анкетування батьків та учнів щодо
виявлення рівня задоволеності якістю організації гарячого харчування.
Протягом навчального року в ХЛ № 89 проводились лекції, батьківські збори,
індивідуальні бесіди, тематичні заняття, різноманітні заходи з метою пропаганди правильного
харчування серед дітей та їхніх батьків, формування в учнів здорового способу життя,
розуміння необхідності дотримання режиму харчування. Для формування в учнів та батьків
необхідного мінімуму санітарно-гігієнічних знань про збалансоване харчування протягом
навчального року проводились традиційні уроки етикету за столом, свята чаю, вітамінізовані
ярмарки, конкурси культури харчування.
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та батьків ліцею. Аналіз анкетування показав, що переважна більшість батьків (88%) та учнів
(97%) задоволені асортиментом та якістю продукції буфету. Разом з тим 12% батьків та 3%
учнів вважають недостатнім асортимент буфету в ХЛ № 89.
Задоволеність асортиментом та якістю
буфетної продукції
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У цілому роботу закладу щодо організації харчування учнів можна вважати
задовільною, але у 2017/2018 навчальному році слід звернути увагу на подолання недоліків
у роботі за даним напрямом діяльності, а саме: неоптимальність графіка чергування вчителів
у їдальні; недостатнє оснащення обідньої зали місцями для вживання їжі; подекуди неякісна
робота класних керівників щодо здійснення контролю за харчуванням дітей; відсутність
ремонту у приміщенні харчоблоку.
І.1.8. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті
У 2016/2017 навчальному році в ХЛ № 89 у навчально-виховному процесі
використовувався 1 кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
розрахований на 9 робочих місць. У навчальних кабінетах використовувались в роботі 11 ПК,
9 мультимедійних проекторів, 1 інтерактивний екран, що давало можливість застосовувати
сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. Крім того
для здійснення навчально-виховного процесу та керівної роботи
використовувались ПК у бібліотеці (1), в методичному кабінеті
(1), в лаборантській (1), в кабінетах заступників директорів (3), у
кабінеті завідуючої господарством (1). В адміністративноуправлінській, методичній, навчальній та господарській
діяльності застосовувались 11 принтерів. Учителі ХЛ № 89 на
уроках використовували електронні засоби навчання, які мали
гриф МОН України.
У ХЛ № 89 діє вільний доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi),
створено адміністративну локальну комп‟ютерну мережу, всі ПК
підключені до мережі Інтернет.
Забезпеченість сучасною комп‟ютерною технікою складає
20 учнів 1–11-х класів на 1 ПК.
Своєчасно та систематично адміністрацією закладу
проводилася робота в програмному комплексі «ІСУО». Стан заповнення баз даних ПК «ІСУО:
Школа» здійснений за всіма розділами на 100%. У 2016/2017 навчальному році регулярно
використовувались автоматичні завдання, своєчасно формувались відповідні звіти.
98 % учителів використовували різні засоби інформаційних та комунікаційних
технологій при проведенні уроків, виховних заходів, підготовці до турнірів, конкурсів,
олімпіад різних рівнів. Кількість годин роботи в мережі Інтернет за 2016/2017 навчальний рік
склала 872 години.
У 2016/2017 навчальному році в ХЛ № 89 продовжено дослідно-експериментальну
роботу регіонального рівня за темою «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти
в систему навчально-виховної роботи навчальних закладів Харківської області» на 2013-2018
р.р. На VІІІ міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» заклад був відзначений
дипломом лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Сучасна школа – якою має бути? Ідеї,
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концепції, практика» за роботу: «Багатовекторна модель ліцейської освіти як система
функціонування сучасної школи»
Учителі Чекурішвілі Н.Т. та Табарчук І.В. брали участь у конкурсі на кращий
дистанційний курс відповідно у номінаціях «Англійська мова» та «Інформатика».
Протягом навчального року досягнення учнів та вчителів, адміністративно-господарча,
організаційно-педагогічна, методична та навчально-виховна діяльність ліцею, корисна
та актуальна інформація для учнів, батьків, учителів та інших відвідувачів відображалась
на сайті ХЛ № 89. Новини ліцею оновлювались декілька разів на тиждень, інші розділи –
за необхідністю та наявністю нової інформації.
Невідкладним завданням для педагогічного колективу ХЛ № 89 у 2017/2018
навчальному році має бути робота із систематизації матеріалів щодо участі в дослідноекспериментальної роботи регіонального рівня за темою «Науково-методичні засади
впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи навчальних закладів
Харківської області» на 2013-2018 рр.
І.1.9. Моніторингові дослідження якості освіти
Протягом 2016/2017 навчального року в ХЛ № 89 приділялось багато уваги
моніторинговим дослідженням якості освіти, інтерпретуючи поняття «якість освіти» не тільки
як якість результату діяльності, а й як умови можливості його досягнення. У розумінні
колективу ХЛ № 89 «якість освіти» – це комплекс характеристик освітнього процесу, що
визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної
свідомості.
Протягом останніх років у закладі проводиться комплексне відстеження якості освіти
за допомогою моніторингових досліджень, що дає змогу:
- стратегічно планувати програми на майбутнє;
- обґрунтовувати плани та заходи із розвитку потенціалу ліцею;
- формулювати плани та рішення щодо кадрового забезпечення;
- розробляти та змінювати політику ліцею;
- проводити корекцію освітніх процесів.
Останні 5 років у ХЛ № 89 систематично проводяться дослідження якості освіти
за напрямками:
1. функціонування та розвиток освітньої сфери:
‒ моніторинг мережі (кількісно-якісний склад) (див. розділ І.1.1.1.);
‒ моніторинг кількісно-якісного кадрового складу (див. розділ І.3.1.);
‒ ІКТ-компетентність учителів (рис. 3 – 4):
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‒ професійна діяльність (рис. 5)
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Рис. 5. Склад педагогічного колективу щодо професійної діяльності
(за результатами анкетування вчителів)

‒ самооцінка вчителів щодо готовності до змін (рис. 6),
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‒ учителі, які мають власний стиль викладання предмету (рис. 7 – 8),
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‒ творчий потенціал (рис. 9),
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‒ займаються інноваційною діяльністю (рис. 10 – 11),
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Рис. 11. Чим приваблива для вчителя інноваційна
діяльність
(за результатами опитування вчителів, у %)

‒ протиріччя, які заважають створенню нового (рис. 12),
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Рис. 12. Протиріччя, які заважають створенню нового (у %)

‒ напрями стимулювання творчої діяльності (рис. 13);
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‒ моніторинг додаткової освіти для розвитку академічних здібностей учнів (рис. 14);
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‒ моніторинг додаткової освіти для розвитку потенціалу і власних здібностей учнів (рис. 15 –
16);
Бюджетні:
Позабюджетні:
Кількість
індивідуальних
і групових
занять
Кількість
гуртків
Кількість
спецкурсів

9
9 10

5

1

Кількість індивідуальних і
групових занять

2
8

3
0
0

1 5

Кількість гуртків

8 12
32
22 27

10

0
Кількість спецкурсів 0
0

0

5

7

Кількість факультативів 0
0

1

0

3

Кількість
факультативів

6
6

0

0

10

20

5

10

2012/2013

2013/2014

2015/2016

2016/2017

2014/2015

Рис. 15. Моніторинг додаткової бюджетної освіти
для розвитку потенціалу і власних здібностей учнів

2012/2013

2013/2014

2015/2016

2016/2017
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Рис. 17. Моніторинг ефективності запровадження профільного навчання

‒ моніторинг відвідування учнями навчальних занять (див. розділ І.1.1.2)
‒ моніторинг харчування (див. розділ І.1.7);
2. освітні процеси:
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‒ моніторинг стану запровадження освітніх інновацій (рис. 21 – 26);
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Рис. 21. Використання інноваційних педагогічних технологій
(за діагностичними картками вчителів, у %)
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які гальмують упровадження нових педагогічних ідей і технологій
(за результатами опитування вчителів, у %)

‒ моніторинг роботи ліцею з обдарованою молоддю (рис. 25 – 26);
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Рис. 26. Сучасні форми організації навчального процесу з обдарованими учнями
(за результатами анкетування вчителів, у %)

‒ моніторинг діяльності Ліцейського наукового товариства (рис. 27);
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Рис. 27. Моніторинг діяльності Ліцейського наукового товариства (у %)

‒ моніторинг стану здоров‟я, фізичного розвитку учнів (рис. 28);
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Рис. 28. Сформованість здорового способу життя
(за методикою Андрєєва В. І. шляхом усних опитувань, анкетування, у %)

‒ моніторинг рівня розвитку виховної системи (рис. 29 – 31):
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Рис. 29. Сформованість морально-духовних і етичних якостей ліцеїстів
(за методикою Л.І. Новікової шляхом усних опитувань, анкетування)
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Рис. 30. Оцінка загально ліцейських заходів (за думкою батьків)
(за методикою П.В. Степанова шляхом усних опитувань, анкетування та експертних оцінок батьків)
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Рис. 31. Участь ліцеїстів та їх батьків у житті ліцею (за думкою батьків )
(за методикою Л.В. Кондрашової шляхом усних опитувань, анкетування)

3. результати освітніх процесів:
‒ моніторинг навчальних досягнень учнів (рис. 32);
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Рис. 32. Моніторинг навчальних досягнень учнів
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‒ моніторинг наступності у навчанні (школа І ступеня, школа ІІ ступеня) (рис. 33 – 34);
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Рис. 33. Моніторинг наступності у навчанні
(успішність учнів 5 класів у порівнянні з результатами початкової школи;
високий і достатній рівень)
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Рис. 34. Моніторинг наступності у навчанні
(успішність учнів 5 класів у порівнянні з результатами початкової школи;
високий і достатній рівень)
Математика

‒ моніторинг результативності участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових
дисциплін, турнірах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН,
Всеукраїнських та міжнародних конкурсах (рис. 35);
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Рис. 35. Моніторинг результативності участі в олімпіадах (переможці)
(за формами статистичної звітності, за кількістю)
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Рис. 36. Кількість учнів-переможців у Всеукраїнських учнівських олімпіадах
2016/2017 навчального року
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Рис. 37. Моніторинг результативності участі в конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (переможці)
(за формами статистичної звітності, за кількістю)
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Рис. 38. Кількість учнів-переможців у Всеукраїнському конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення
МАН України у 2016/2017 навчальному році
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Рис. 39. Моніторинг результативності учнів
у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах
(за формами статистичної звітності, за кількістю)
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Рис. 40. Кількість учнів-переможців у турнірах
для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
у 2016/2017 навчальному році

‒ моніторинг участі учнів, учителів, учених у навчально-практичній конференції «Ліцейська
освіта і сучасна наука» (рис. 41);
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Рис 41. Моніторинг участі учнів, учителів, учених
у навчально-практичній конференції «Ліцейська освіта і сучасна наука»
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‒ моніторинг участі учителів у конкурсах фахової майстерності (рис. 42);
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Рис. 42. Моніторинг участі учителів у конкурсах фахової майстерності
(за формами статистичної звітності, у %)

Систематичне проведення моніторингу дало можливість здійснити комплексну оцінку
та багатоаспектний аналіз явищ, що відбувається в освітньому просторі ХЛ № 89, та сприяло
покращенню умов функціонування освітньої сфери, освітніх процесів та їх результатів, що
підтверджується динамікою показників, відображених у діаграмах та графіках.
У наступному навчальному році необхідно продовжити роботу щодо проведення
моніторингу, розглянути можливість узагальнення методів та методик проведення
моніторингу у ХЛ № 89.
І.2. Навчально-виховна робота з учнями
І.2.1. Результативність навчання учнів випускних класів
У 2016/2017 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано
на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної
самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.
За підсумками 2016/2017 навчального року із 551 учня 1-11-х класів:
- 67 учнів 1-х класів вербально оцінені;
- 484 учні 2-11-х класів атестовані;
- 508 учнів переведено до наступного класу;
- 76 учнів випущено з 9-х, 11-х класів;
- 57 учнів (10,3%) нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;
- 29 учнів нагороджено Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих
предметів», з них 25 учнів 11-х класів, що на 21 більше ніж минулого року, та 4 учні 9-х
класів;
- 7 випускників 11-х класів нагороджені медалями, з них: 4 золотих та 3 срібних (минулого
року тільки 2 учні отримали золоті медалі) та отримали атестат про повну загальну
середню освіту з відзнакою;
- 5 випускників 9-х класів отримали свідоцтво про базаву загальну середню освіту
з відзнакою.
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Середній бал атестата про повну загальну середню освіту у 2016/2017 навчальному році
складає 9,4 бали, що на 0,04 менше ніж минулого року.
Середній бал атестата про повну загальну середню освіту
Рік

Класи
11-А
11-Б
11-А
11-Б
11-А
11-А
11-Б

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Середній бал
9,60
9,76
9,44
9,40

Захист Вітчизни

10,69

10,59

10,72

10,47

10,35

Фізична культура

8,83
8,89

10,75

Технології

9,22
9,36

8,95

Інформатика

10,91
11,13

9,50

Екологія

9,87
9,64

11,35

Хімія

8,74
8,65

9,4

Фізика

8,73
8,92

8,55

Географія

8,95
9,10

9,11

Біологія

10,17
10,36

9,25

Астрономія

8,3
8,00

10,55

Геометрия

8,13
7,72

7,7

Алгебра і початки аналізу

11,20
11,03

7,3

Художня культура

8,22
8,51

10,85

Правознавство

11,35
11,05

8,8

Людина і світ

11,04
10,92

10,75

Економіка

10,02
10,01

10,80

Всесвітня історія

9,65
9,70

10,00

Історія України

9,70
9,83

9,75

Література

8,73
8,57

9,95

Іноземна мова (англійська)

9,52
9,64

8,4

Російська мова

8,69
8,95

9,75

Українська література

7,91
8,41

9,20

Українська мова

11-Б
Середнє по
ХЛ № 89

11-А

8,90

Клас

Зниження середнього балу атестату у цьому навчальному році сталось через отримання
учнями досить низького балу на ЗНО з історії, що буде враховано при навчанні учнів 11-х
класів у 2016/2017 навчальному році.
Аналіз результативності навчання учнів 11-х класів показав, що найменший середній
бал (7,72) учні 11-х класів мають з предмета «Алгебра і початки аналізу». Досить низькі
середні бали з предметів геометрія (8,00) та українська мова (8,41).
Результативність навчання учнів 11-х класів
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9,98 Образотворче мистецтво

10,40 Музичне мистецтво

10,32 Етика

9,67 Харківщинознавство (спецкурс)

9,66 Фізична культура

9,84 Основи здоров‟я

10,50 Трудове навчання, технології

9,12 Інформатика

9,88 Художня культура

8,54 Хімія

8,75 Фізика

8,67 Географія

8,48 Біологія

8,33 Геометрия

8,33 Алгебра

8,79 Правознавство (практичний курс)

9,58 Всесвітня історія

9,67 Історія України

9,35 Іноземна мова (англійська)

8,75 Література

8,72 Російська мова

8,93 Українська література

8,75 Українська мова

За результатами навчання 9-х класів найменший середній бал з предметів алгебра
та геометрія (по 8,33).
Результативність навчання учнів 9-А класу

У 2016/2017 навчальному році 43 учня 11-х класів проходили державну підсумкову
атестацію в формі зовнішнього незалежного оцінювання та 32 учня 9-х класів складали ДПА
з предметів українська мова, математика та іноземна мова (англійська).
Результати навчання з предметів, за якими випускники складали державну підсумкову
атестацію у 2016/2017 навчальному році, наступні:
№
з/п
1.
2.

Предмет

Клас

ПІБ (учителя)

Українська мова
Математика

9-А
9-А

3.

Іноземна мова (англійська)

9-А

4.

Українська мова

5.

Математика

11-А
11-Б
11-А
11-Б

6.

Іноземна мова (англійська)

Петренко Л.О.
Савченко І.М.
Іванченко Г.А.,
Гончарова Н.С.
Полєшко О.Г.
Полєшко О.Г.
Бабич О.І.
Кіриченко С.В.
Жозе да Коста Г.О.
Чекурішвілі Н.Т.
Іванченко Г.А.,
Жозе да Коста Г.О.
Кравченко Р.І.
Кравченко Р.І.
Сарій Т.А.
Сарій Т.А.
Віценцик А.В.
Віценцик А.В.
Денисенко І.В.
Денисенко І.В.
Літвиненко О.О.
Літвиненко О.О.

11-А
11-Б
7.

Історія України

8.

Фізика

9.

Хімія

10.

Географія

11.

Біологія

11-А
11-Б
11-А
11-Б
11-А
11-Б
11-А
11-Б
11-А
11-Б

Категорія
вчителя
Спеціаліст
Вища
Перша
Спеціаліст
Вища
Вища
Вища
Вища
Перша
Перша
Вища
Вища
Вища
Вища
Вища
Вища
Спеціаліст
Спеціаліст
Вища
Вища

Середній
бал
8,88
8,22
9,50
8,30
8,30
7,00
9,70
8,36
8,50
7,69
6,67
7,72
12
9,50
9,6
8,00

У 4-му класі ХЛ № 89 у період з 11 по 18 травня 2017 року було проведено державну
підсумкову атестацію (підсумкові контрольні роботи) з трьох предметів: математики,
української мови та літературного читання за розкладами, погодженими з УОА
Шевченківського району Харківської міської ради.
Державну підсумкову атестацію складали 34 учні. Рівні навчальних досягнень свідчать
про високу якість знань учнів:
- українська мова (середній бал – 9,8)
o високий рівень – 61 учень (63,54%);
o достатній рівень – 32 учні (33,33%);
o середній рівень – 3 учні (3,13%);
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o початковий рівень – 0 учнів (0%);
літературне читання (середній бал – 10,5)
o високий рівень – 78 учнів (81,25%);
o достатній рівень – 18 учнів (18,75%);
o середній рівень – 0 учнів (0%);
o початковий рівень – 0 учнів (0%);
математика (середній бал – 10,02)
o високий рівень – 64 учні (66,67%);
o достатній рівень – 25 учнів (26,04%);
o середній рівень – 7 учнів (7,29%);
o початковий рівень – 0 учнів (0%).
Рівні навчальних досягнень учнів 4-А класу
за результатами державної підсумкової атестації
у 2016/2017 навчальному році (у %)

За результатами державної підсумкової атестації в учнів 4-го класу спостерігається
стабільно високі показники якості знань з усіх предметів.
У порівнянні результатів державної підсумкової атестації з річним оцінюванням учні
4-А класу показали вищі результати з української мови - на 0,67 бала, з літературного
читання - на 0,47 бала, з математики – на 0,93 бала.
Порівняльний аналіз результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації
учнів 4-А класу у 2016/2017 навчальному році
11
10,5

10,5
10,03
10

10,02

9,8
Річне оцінювання

9,5

ДПА
9,13

9,09

9

8,5

8
Українська мова

Літературне
читання

Математика

Найкращі знання під час державної підсумкової атестації з обов‟язкових предметів учні
4-А класу показали з літературного читання.
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Результативність ДПА учнів 4-А класу з усіх предметів свідчить про достатній рівень
якості освіти. Зважаючи на це та з метою вдосконалення подальших результатів, слід звернути
увагу педагогів на продовження роботи з обдарованими учнями з метою підвищення відсотка
учнів, які навчаються на високому рівні та роботи з учнями, які потребують більшої кількості
часу на навчання, з метою зменшення відсотка учнів, які навчаються на середньому рівні.
Аналізуючи результативність навчання учнів випускних класів у 2016/2017
навчальному році, необхідно зауважити, що оцінки середнього рівня недопустимі
у навчальних закладах нового типу, тому в 2017/2018 навчальному році адміністрації закладу
слід більш якісно контролювати стан викладання предметів, винесених на ЗНО, вчителямпредметникам урізноманітнити форми і методи викладання предметів, здійснювати заходи
щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО-2018.
І.2.2. Результати участі учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні
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31
19
15
6
11
2
2

8,30
9
7,53
8,4
9,33
7,72
12
9,50

8,62
7,53
9,74
8,87
10,17
8,64
12
8,50

високий

Середній бал
атестата

Українська мова
Математика
Історія України
Іноземна мова (англійська)
Біологія
Фізика
Хімія
Географія

достатній

Середній бал ЗНО

1
2
3
4
5
6
7
8

середній

Навчальний предмет
(усі предмети інваріантної складової
робочих навчальних планів)

Рівень навчальних
досягнень учнів
початковий

№

Кількість учнів
11 -х класів, які
проходили ЗНО

Протягом 2016/2017 навчального року вчителі 10–11-х класів проводили підготовку
до ЗНО шляхом виконання на уроках завдань ЗНО минулих років (тестові завдання, завдання
на відповідність, завдання практичного змісту) за вивченими темами та з наступним аналізом
і відпрацюванням типових помилок; виділення часу для виконання онлайн-тестів
у комп‟ютерному класі з наступним обговоренням результатів; проведення індивідуальних
та групових занять, індивідуальних консультацій з учнями. З кожного предмета, винесеного
на ЗНО-2017, учителями ХЛ № 89 були розроблені заходи щодо підготовки учнів. Регулярно
здійснювалося інформаційне забезпечення учнів матеріалами стосовно ЗНО-2017: інформація
висвітлювалася на тематичному стенді та на офіційному сайті; питання щодо проведення ЗНО2017 розглядалися на батьківських зборах та зборах учнів 11-х класів. 43 учня 11-х класів були
своєчасно зарєєстровані для проходження ЗНО, використовуючи комп‟ютерну базу ліцею.
Державна підсумкова атестація учнів 11-х класів проходила у формі ЗНО:

1
-

10
5
4
3
4
-

18
11
11
8
4
4
1

15
15
3
4
2
3
2
1

За підсумками ЗНО з української мови: 11 учнів (25,58 %) отримали оцінку нижчого
рівня ніж річна, 7 учнів (16,28%) отримали оцінку вищого рівня ніж річна, 12 учнів (27,91%)
отримали оцінку такого ж рівня як і річна, 13 учнів (30,23%) підтвердили свою річну оцінку.
Розбіжність середнього річного балу та балу за ЗНО з української мови складає 0,32 бала
(річна – 8,62, ЗНО – 8,30).
За підсумками ЗНО з математики: 1 учень (3,22 %) отримав оцінку нижчого рівня ніж
річна, 15 учнів (48,39 %) отримали оцінку вищого рівня ніж річна, 13 учнів (41,93%) отримали
оцінку такого ж рівня як і річна, 2 учня (6,44%) підтвердили свою річну оцінку. Річні оцінки
не співпадають з оцінками за ЗНО, тому що річна оцінка виставлялася за предмети «Алгебра
і початки аналізу» та «Геометрія». Розбіжність середнього річного балу з математики
(враховуючи оцінки з алгебри і початків аналізу та геометрії) та балу за ЗНО з математики
складає 1,47 бала (річна – 7,53, ЗНО – 9,00).
За підсумками ЗНО з історії України: 14 учнів (73,68 %) отримали оцінку нижчого рівня
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ніж річна (у 9 учнів річна оцінка – високого рівня, оцінка ЗНО – достатнього рівня; у 4 учнів
річна оцінка достатнього рівня, оцінка ЗНО – середнього рівня; у 1 учня річна оцінка
достатнього рівня, оцінка ЗНО – низького рівня), 3 учні (15,79%) отримали оцінку такого
ж рівня як і річна, 2 учня (10,53%) підтвердили свою річну оцінку. Розбіжність середнього
річного балу та балу за ЗНО з історії України складає 2,23 бала (річна – 9,74, ЗНО – 7,53).
За підсумками ЗНО з іноземної мови (англійської): 5 учнів (33,33 %) отримали оцінку
нижчого рівня ніж річна, 2 учня (13,33 %) отримали оцінку вищого рівня ніж річна, 4 учня
(26,67%) отримали оцінку такого ж рівня як і річна, 4 учня (26,67%) підтвердили свою річну
оцінку. Розбіжність середнього річного балу та балу за ЗНО з іноземної мови (англійської)
складає 0,47 бала (річна – 8,87, ЗНО – 8,40).
За підсумками ЗНО з біології: 2 учня (33,33 %) отримали оцінку нижчого рівня ніж
річна, 2 учня (33,33 %) отримали оцінку такого ж рівня як і річна, 2 учня (33,33 %)
підтвердили свою річну оцінку. Розбіжність середнього річного балу та балу за ЗНО з біології
складає 0,84 бала (річна – 10,17, ЗНО – 9,33).
За підсумками ЗНО з фізики: 3 учня (27,27 %) отримали оцінку нижчого рівня ніж
річна, 4 учня (36,36%) отримали оцінку такого ж рівня як і річна, 4 учня (36,36%) підтвердили
свою річну оцінку. Розбіжність середнього річного балу та балу за ЗНО з фізики складає 0,92
бала (річна – 8,64, ЗНО – 7,72).
За підсумками ЗНО з хімії: 2 учня (100%) підтвердили свою річну оцінку. Розбіжності
середнього річного балу та балу за ЗНО з хімії немає (річна – 12,00, ЗНО – 12,00).
За підсумками ЗНО з географії: 2 учня (100%) отримали оцінку такого ж рівня
як і річна. Розбіжність середнього річного балу та балу за ЗНО з географії складає 1,0 бал
(річна – 8,50, ЗНО – 9,50).
1 учень отримав 200 балів з предмету «Хімія».
З метою отримання випускниками ХЛ № 89 високих балів у ЗНО-2018 учителям ліцею
необхідно спланувати роботу щодо якісної підготовки учнів до ЗНО з урахуванням недоліків
у роботі за минулі роки.
І.2.3. Розвиток та підтримка інтелектуальних та творчих здібностей учнів
Протягом 2016/2017 навчального року головною метою діяльності ХЛ № 89 щодо
роботи з обдарованою молоддю була реалізація багатовекторної моделі навчального закладу,
основним завданням якої є створення такого освітнього простору, який дозволяє вільний
розвиток усіх здібностей дитини, формує в неї потребу всеосяжного культурного
філософського погляду на життя.
Для успішного досягнення поставленої мети протягом навчального року в ХЛ № 89:
- відбувався пошук і цілеспрямований відбір обдарованих дітей, була модернізована система
психолого-педагогічної підтримки та супроводу обдарованих учнів;
- здійснено оновлення роботи щодо розвитку науково-дослідних здібностей учнів (система
факультативів, індивідуальних та групових занять; академії наукового пошуку, вебдизайну, цифрових інновацій, проектної діяльності);
- активізовано залучення викладачів ВНЗ до роботи з учнями в індивідуальному режимі,
оновлена профорієнтаційна робота;
- розширено спектр додаткової освіти: організовано заняття спецкурсів, факультативів,
лабораторних практикумів на експериментальних та дослідних майданчиках вищих
навчальних закладів та на базі міських та обласних дитячих закладів (Будинок вчителя,
Харківська обласна станція юних туристів, Харківський обласний Палац дитячої
та юнацької творчості);
- здійснено стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих учнів і вчителів, які з ними
працюють.
Протягом навчального року в ХЛ № 89 діяли творчі групи з проблем підтримки
та розвитку обдарованих дітей: «Кіностудія «Стоп-кадр» (керівник Полєшко О.Г.), «Творча
група з виявлення та розвитку обдарованих дітей» (керівник Таран Н.В.), метою діяльності
яких було покращення якості навчання учнів відповідно до стандартів базової загальної
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та середньої освіти та розвиток інтелектуальних і творчих
здібностей ліцеїстів.
У ХЛ № 89 існує Ліцейське наукове товариство, в
роботі якого протягом року використовувались колективні
(конференції, загальні збори), групові (засідання секцій,
інтелектуальні турніри, олімпіади) та індивідуальні
(консультації, виставки творчих робіт) форми роботи.
Ліцейським науковим товариством для учнів ліцею було
проведено 2 навчально-практичні конференції: «Крок в
майбутнє» та «Ліцейська освіта та сучасна наука». Учні ХЛ
№ 89 залучались до участі в інтелектуальних іграх,
ліцейських читаріумах, тематичних науково-практичних
конференціях.
Протягом навчального року, з метою підвищення результативності участі учнів ліцею
в різноманітних конкурсах та турнірах, у ХЛ № 89 традиційно здійснювалась робота мережі
факультативів: «Орфографічний практикум», «Захисти себе від ВІЛ»; індивідуальних
та групових занять з предмета «Захист Вітчизни», літератури, математики, алгебри, геометрії,
економіки, інформатики, фізики, хімії, географії, історії України, англійської, німецької,
французької мов; гуртків; спортивних секцій; клубів за інтересами; школи НОП ліцеїста.
З учасниками олімпіад та учнями-членами МАН проводилися додаткові заняття з базових
дисциплін.
Розв‟язанням проблем та завдань ліцею, затверджених педагогічним колективом
на навчальний рік, є чітко організована робота з проведення І (ліцейського) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, яка вплинула на підвищення
результативності й на подальших етапах: 135 учнів ліцею брали участь у районному етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (це складає 43 % від загальної
кількості учнів в основній школі), серед них 60 переможців (19 % від загальної кількості учнів
в основній школі та 44% від кількості учнів, які брали участь у районному етапі).
24 учні ліцею брали участь у міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
з фізики та математики та одержали 3 призових місця з фізики, 4 призових місця з математики
та 1 призове місце з інформатики (у 2015/2016 навчальному році 24 учасники та 6 призових
місць з фізики, два призових місця з математики).
В обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
брали участь 9 учнів та посіли 8 призових місць з фізики 2 призових
місця, з хімії 4 призових місця та по одному
призовому місцю з екології, астрономії та
правознавства.
У IV етапі Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін брали участь 3 учні та
посіли 2 призових місця, з хімії ІІ місце та з
правознавства І місце.
Результативність участі учнів у
Всеукраїнських олімпіадах з базових
дисциплін
Загальна кількість учасників
Навчальний
рік
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

районний
етап

міський
етап

обласний
етап

117/38
112/33
115/35
147/45
135

5
15
24
24
24

1
9
7
7
9

районний
етап
І ІІ ІІІ
7 9
18
9 7
18
8 10 17
4 12 29
7 13 40

Кількість переможців
міський
обласний
етап
етап
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
- 2
- 1
- 1
4 1 2
4
- 2
5
- 4
1
2 2
6 1 1
1
1 7 3 3
2

всеукраїнський
етап
І
ІІ
ІІІ
1
1
-

Аналізуючи якість участі учнів ХЛ № 89 в учнівських олімпіадах різних рівнів, слід
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відзначити, що з метою подолання недостатнього рівня підготовки учнів до олімпіад з базових
дисциплін потребує удосконалення система роботи навчально-методичних кафедр
з підготовки учнів до обласного етапу предметних олімпіад, з організації і змісту профільних
спецкурсів, гуртків.
Серед розмаїття інтелектуальних змагань найбільш вагомими, після Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, є конкурс-захист науково-дослідницьких
робіт учнів у Малій Академії наук.
Головна мета цієї роботи – підвищення науковості освіти, формування наукового
мислення учнів. Базовими центрами науково-дослідницької роботи були: Харківський
національний університет імені В.Н.Каразіна, Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди, Харківський національний університет радіоелектроники,
Харківська обласна станція юних туристів.
У 2016/2017 навчальному році 32 учні ХЛ № 89 займалися науководослідницькою роботою. На I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 2016/2017 н.р.
брало участь 18 ліцеїстів, з них перемогли 12 учнів (у 2015/2016
навчальному році брало участь 18 ліцеїстів, перемогли 11 учнів).
На II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН, де брало участь 14 учнів ХЛ №
89, одержали 12 призових місць: I місце – 3, II місце – 5, III місце – 4 (у
2015/2016 н. р. брали участь 27 учнів, одержали 18 призових місць: I місце
– 5, II місце – 2, III місце – 7).
На IIІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН України, брали участь 3 учні, які посіли призові місця: I місце – 1, II місце – 1,
III місце – 1.
Результативність участі учнів у Всеукраїнському конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
Загальна кількість учасників
Навчальний
рік
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

районний
етап

обласний
етап

всеукраїнський
етап

24/20
26/20
22/20
18
18

17
29/22
27/18
20
14

3
3
4
-

Кількість переможців
районний
обласний
всеукраїнський
етап
етап
етап
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
3
7
10
3
3
3
3
4
7
9
8
10
4
1
1
4
8
8
6
5
7
1
1
7
4
5
2
7
5
3
4
3
5
4
1
1
1

Аналіз науково-дослідницької роботи учнів в 2016/2017 навчальному році орієнтує
на поновлення роботи адміністрації ХЛ № 89 з вмотивованості вчителів та учнів у проведенні
науково-дослідницьких досліджень для майбутніх вчених. Більш висока результативність
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
можлива за умов якісного відбору учнів до ліцейського наукового товариства, більш плідної
підготовки учнів з базових дисциплін та більш тісним зв‟язком між вченим-керівником
науково-дослідницьких робіт та вчителем, що викладає базовий предмет.
Не менш значущим є турнірний рух. Результативність участі представлена в таблиці:
№
з/п

Назва турніру

Районний
етап

Міський етап
ІІ
І (у складі збірної району)

1

Юних винахідників та
раціоналізаторів

І

2

Юних правознавців

ІІ

3

Юних хіміків

І

4

Юних журналістів

ІІ

5

Юних істориків

ІІ
ІІІ

Всеукраїнський етап

І (у складі збірної району)
І

ІІ

ІІІ ( у складі збірної району)
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6

Юних географів

ІІ

ІІІ (у складі збірної району)

ІІІ (у складі збірної району)

7

Юних фізиків

ІІ

ІІІ

ІІІ

У 2016/2017 навчальному році учні ХЛ № 89 брали участь у різноманітних
інтелектаульних конкурсах та турнірах. За підсумками участі:
- конкурс знавців російської мови для учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів – 1 переможець на районному етапі;
- конкурс учнівської творчості, присвяченого Шевченківським Дням – 1 переможець
на районному етапі;
- І (заочний) етап міського Кубку з пошуку в мережі Інтернет – 2 переможці на районному
етапі;
- Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка
(для учнів 5-11-х класів) – 1 переможець на районному етапі.
- X конкурс творчих робіт в рамках щорічного «Енерго-Фестивалю – 2016» – 1 переможець;
- XVІІ хіміко-біологічний турнір імені І.І. Мечнікова для школярів 7-11-х класів на базі
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – 8 переможців;
- ІІ Харківська відкрита олімпіада з лінгвістики – 1 переможець;
- Міський конкурс знавців російської словесності для учнів 8-11-х класів – 1 переможець;
- очний тур Всеукраїнських інтернет-олімпіад з хімії – 1 переможець.
Також протягом 2016/2017 навчального року учні ХЛ № 89 брали участь
у різноманітних предметних конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Результативність наведена в таблиці.
Назва конкурсу
Всеукраїнський інтерактивний
природничий конкурс «Колосок»
Всеукраїнський конкурсі з фізики
«Левеня-2017»
Всеукраїнський конкурс з англійської
мови «Гринвіч»
Всеукраїнська українознавча гра
«Соняшник –2017»
Міжнародна природознавча гра
«Геліантус»
Міжнародний математичний конкурс
«Кенгуру-2017»

Кількість
учасників

Результативність

210

171 переможець: 121 учень отримали «Золотий
колосок»

58

24 учні мають добрий результат, 17 учнів – відмінний

137

15 учнів отримали золотий, 10 учнів срібний та 6 учнів
бронзовий сертифікати

94

75 учнів відзначено грамотами

137

60 учнів відзначено грамотами

67

31 учень має добрий результат, 32 учні – відмінний

На жаль, учні ХЛ № 89 брали участь не в усіх конкурсах, що
необхідно врахувати при організації участі дітей в конкурсах
у наступному навчальному році.
У 2016/2017 навчальному році до Почесної книги «Золотий
фонд Шевченківського району» у номінації «Наука» занесено 25
учнів ХЛ № 89. Стипендією народного депутата України В.
Писаренка «Гордість Шевченківського району» нагороджено
ученицю 11-А класу Сало Дар‟ю. Стипендію Харківського міського
голови «Обдарованість» у 2016/2017 навчальному році отримували
Соколова Діна та Коломієць Олександр. На отримання стипендії
Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти» у 2017/2018 навчальному році від
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ХЛ № 89 подано кандидатуру учениці 9-А класу Жили Марії, а на отримання стипендії
Харківського міського голови «Обдарованість» подано кандидатури учнів: Соколової Діни,
Касьяненко Андрія, Сало Дар‟ї, Лузана Микити, Коломійця Олександра.
Виходячи з вищезазначеного, можна відмітити активну участь учнів під керівництвом
вчителів і науковців в олімпіадах, інтелектуальних конкурсах і турнірах. Але, на жаль, учні
беруть участь та перемагають в інтелектуальних змаганнях з одних і тих самих предметів,
тому необхідно розширяти спектр участі і перемог ліцеїстів; необхідно активізувати роботу
щодо підвищення результативності участі ліцеїстів в інтелектуальних конкурсах з математики,
французької та англійської мов, інформатики.
І.2.4. Організація виховного процесу
Виховна робота протягом 2016/2017 навчального року в ХЛ № 89 здійснювалась згідно
з Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту»,
«Про позашкільну освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», відповідно
до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах
у 2016/2017 навчальному році, Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 20112017 роки, Концепції регіонального освітнього проекту «Виховний простір Харківщини»,
міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2012-2016 роки, Концепції виховної роботи ліцею (протокол Ради ліцею від 28.08.2010
№ 12), Програми вдосконалення та розвитку освітньої діяльності Харківського ліцею № 89
Харківської міської ради Харківської області (протокол педради від 12.11.2010 № 12),
на виконання наказу Харківського ліцею № 89 від 30.08.2016 № 160 «Про організацію
виховної роботи в Харківському ліцеї № 89 на 2016/2017 навчальний рік», річного плану
роботи ліцею, планів роботи класних керівників.
Головною метою виховної роботи було: виховання і розвиток творчої, соціальноадаптованої особистості, професіонала-патріота України шляхом науково-методичного
забезпечення демократичного розвитку навчально-виховного процесу в умовах ліцею.
Виховання учнів у ліцеї здійснювалось в контексті національної та загальнолюдської
культур, ґрунтувалось на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднувало інтереси
особистості, суспільства та нації.
У ХЛ № 89 протягом навчального року функціонувало навчально-методичне обєднання
класних керівників «Класний керівник». Протягом року об‟єднанням було проведено
4 засідання, на яких розглядалися проблеми та питання щодо використання передових методик
виховання, попередження усіх видів дитячого травматизму, питання виховання в учнів
шанобливого ставлення до родини, поваги до народних цінностей українського народу
та інших народів і націй, виховання особистості учня, його наукового світогляду, розвитку
його здібностей і обдарувань, виховання в учнів поваги до Конституції України, державних
символів України, почуття власної гідності, виховання свідомого ставлення до свого здоров'я,
соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та бездоглядності.
І.2.4.1. Національне, військово-патріотичне,
трудове, екологічне, моральне виховання учнів

родинно-сімейне,

художньо-естетичне,

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах
2016/2017 навчальному році, Концепції регіонального освітнього проекту «Виховний простір
Харківщини» ліцей спрямовував свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму
та поваги до історичної спадщини українського народу, формування здорового способу життя,
загальнолюдських моральних цінностей.
Реалізацію напрямку «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави»
здійснювалось через залучення учнів до активної соціально-громадянської діяльності;
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формування правової культури, почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії,
культурних та історичних цінностей.
Протягом 2016/2017 навчального року були проведені різноманітні виховні тематичні
заходи, а саме:
- урочисті лінійки до Дня Захисника України, до Всеукраїнського
Дня української писемності та мови;
- участь у районному Марафоні пам‟яті, присвяченому 72-й річниці
Перемоги над нацизмом в Європі, Дню пам‟яті та примирення,
Дню Перемоги;
- класні години до Дня Збройних Сил України, до Дня українського
козацтва, до Дня Гідності та Свободи, до Дня пам‟яті жертв
голодоморів «Запали свічку», до Дня пам‟яті та примирення, Дня Перемоги «1939-1945.
Пам‟ятаємо! Перемагаємо!», до Дня Української писемності та мови (класна година - гра
«Найрозумніший»), до Дня захисника України;
- участь у:
 районному етапі міського конкурсу «Присвята рідному місту» (номінації:«Мій Харків
- мої крила», ІІІ місце; «Харків – місто щастя і добра», ІІІ місце),
 районному етапі міського конкурсу учнівських проектів «Харків очима небайдужих
дітей»,
 районному етапі міського конкурсу «Мій родовід» (у районному етапі – два І місця,
три ІІ місця; міський етап – одне І місце),
 районному етапі міського конкурсу змагань дружин юних пожежних (3-А класс,
ІІ місце),
 районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура»
(V місце),
 районному етапі міської військово-спортивної гри
«Патріот» серед допризовної молоді, присвяченої 26-й
річниці Незалежності України, 72-й річниці Перемоги над
нацизмом у Європі та 72-й річниці завершення Другої
світової війни,
 районному етапі військово-спортивної грі «Козацький
гарт»,
 міському конкурсі-фестивалі дитячих екранних робіт: відео
– привітання воїнів АТО 92-ї бригади артилерійської
розвідки з Днем Захисника України від учнів початкової
школи ліцею (спільний проект Департаменту освіти
Харківської міської ради і Харківської державної академії культури);
- акції: «Діти - дітям», «Голос пам‟яті», «Дерево миру», «Подаруй оберіг солдату»,
«Підтримаємо захисників нашої Батьківщини», «Вахта пам‟яті», «Допоможи ближньому»,
«Ветеран живее поруч», «Свічка пам‟яті» (діти – ветеранам війни, діти – «дітям війни»,
діти – вчителям-ветеранам війни) тощо, у ході яких булла надана допомога навчальним
закладам Донецької та Луганської областей, Харківському військовому шпиталю,
ветеранам війни та праці, «Стрічка миру», до Дня пам‟яті та примирення «Голуб миру»,
на привітання з Днем Святого Миколая пацієнтів Військово-медичного клінічного центру
Північного Регіону, покладання квітів до пам‟ятних місць, «Лист до бійця АТО»;
- екскурсії по місцях бойової слави: Дрогобицький Яр, висота маршала Конєва, с. Соколово,
меморіал воїнів-афганців, музей Афганської війни.
У ХЛ № 89 пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи,
екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально познайомитись з історикокультурною спадщиною українського народу.
Протягом року налагоджена співпраця з районною радою ветеранів Другої світової
війни, районним відділом Харківського міського союзу ветеранів Афганістану,
волонтерськими організаціями, учасниками бойових дій на Сході України.
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Завдання напрямку «Ціннісне ставлення до природи, до праці» - формування почуття
єдності з природою, свідомого ставлення та любові до неї, виховання господаря. Найбільш
цікавими заходами цього напрямку були:
- класні години: «Жити в злагоді з природою» (вересень
2016), «Шляхи зменшення екологічних ризиків
у харчуванні» (жовтень 2016), «Біль Чорнобиля
з роками не зникає» (листопад 2016), школа НОП
«Культура навчальної праці» (листопад 2016), «У світі
професій» (січень),
- брейн – ринг «Земля – наш дім» (березень), «Я обираю своє майбутнє» (квітень).
Ціннісне ставлення до природи розвивалось в учнів ліцею у процесі екологічного
виховання, метою якого було формування в учнів усвідомлення функцій природи в житті
людини та її цінності, особистої причетності до збереження природних багатств,
відповідальності за них; здатності гармонійно співіснувати з природою, поводитися
компетентно, екологічно безпечно; бажання брати активну участь у практичних
природоохоронних заходах, здійснювати природоохоронну діяльність з власної ініціативи.
Протягом 2016/2017 навчального року в ХЛ № 89 були проведені екскурсії:
до Планетарію, до оранжереї Ботанічного саду, до екопарку; акції «Чиста Україна – Чиста
Земля», «Допоможемо Харківському зоопарку»; виставка плакатів та малюнків, присвячених
річниці аварії на ЧАЕС.
ХЛ № 89 брав участь у районному етапі міського конкурсу дружин
юних пожежних, на якому 3-А клас посів ІІ місце.
Учні ліцею залучалися до участі в екологічних десантах під час
проведення акцій з очищення та благоустрою територій району, міста,
брали активну участь у заходах в межах двомісячника «Зелена весна».
Формування в учнів різнобічних потреб самореалізації творчого
потенціалу в різних сферах діяльності й спілкуванні, розвиток дитячих обдарувань через
систему позаурочних форм роботи та ефективну взаємодію сім‟ї та ХЛ № 89 були основним
завданням напрямку «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва». Найбільш значущими
заходами цього напрямку стали:
- класні години: до відзначення 150-річчя від дня народження М.
Грушевського,
до 75 роковин трагедії Бабиного Яру,
- круглий стіл «Тернини і зірки творчості І. Франка», тематична виставка книг «Україна
у житті та творчості І.Франка»;
- свята: «День ліцею», «День Святого Миколая», «День
святого Валентина», День вишиванки;
- новорічний конкурс-проект «Санчата Дідуся Мороза»,
- пізнавальна конкурс-гра «Невідомі куточки світу»,
- конкурс «Ліцей шукає таланти»,
- танцювальне шоу «Танцюють усі».
З метою залучення учнів до культурних цінностей
українського народу протягом навчального року було
організовано відвідування учнями театрів, музеїв, виставок,
а також ряд різноманітних екскурсій та культпоходів таких як:
до театру «Мадригал» (жовтень, грудень 2016, березень 2017),
до Харківського дельфінарію (жовтень 2016), до Художнього
музею (жовтень 2016, березень 2017), до музею Природи
(жовтень 2016, червень 2017), до роледрому в ТРЦ
«Французький бульвар» (жовтень 2016, січень 2017),
до ХНАТОБ (жовтень 2016, грудень 2016, березень 2017), до Театру кукол ім. Афанас‟єва
(жовтень 2016), до виставки АВЕК (жовтень 2016), до ТРЦ «Караван»(жовтень 2016, березень
2017, червень 2017), до Харківського планетарію (жовтень 2016, березень 2017).
Проведені екскурсії: до хлібозаводу (жовтень 2016), «Харків – історичний» (жовтень
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2016), до зоопарку (жовтень 2016), до парку ім. Горького (жовтень 2016, березень 2017,
квітень 2017).
Основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до себе» було забезпечення
повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового
способу життя, розвитку учнівського самоврядування. У класних журналах велась сторінка
бесід із учнями з циклу «Я обираю здоровий спосіб життя». Проводилися бесіди, лекції
із залученням відповідних фахівців (гінекологів, психологів, соціального педагога).
Проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями.
Всебічний та гармонійний розвиток кожної особистості, творчий, інтелектуальний,
духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки та секції
ХЛ № 89 (всього 18). У 2016/2017 навчальному році в 10-ти бюджетних гуртках: «Юний
раціоналізатор», «Наукові дослідження фізики», «Юний стрілець», «Стрілець», «Досягнення
та перспективи сучасної фізичної науки і техніки», «Математичний», «Українська мова», «Моя
громадська свідомість», «Дивосвіт», «Мистецтво нашого народу» навчалось 160 дітей.
Основними напрямами роботи гуртків та секцій були художньо-естетична творчість,
художньо-прикладне мистецтво, народознавство та фольклористика, фізкультурно-спортивний
та оздоровчий напрями.
Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу
життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині,
оздоровлення учнів систематично розглядалися на засіданнях МО класних керівників,
на педагогічних радах, на нарадах при директорові, на загальношкільних та класних
батьківських зборах, у клубі – лекторії «Батьківські турботи».
Найбільш вагомими заходами цього напрямку були:
- лекція «Торгівля людьми» (жовтень 2016);
- круглий стіл «Як набути популярності або правдивий сучасний етикет» (грудень 2016);
- етичний тренінг «Ввічливість на кожен день» (березень 2017);
- філософський стіл «Чи любиш ти себе?» (квітень 2017).
Одним із важливих напрямків виховної роботи було родинно-сімейне виховання.
Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було
формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності,
культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого
ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей
українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки,
формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання
дітей, проводилися різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації
сімейного способу життя, формування національних сімейних
цінностей з питань здорового способу життя та збереження
репродуктивного здоров`я.
У цьому напрямку в ХЛ № 89 протягом навчального року було
проведено:
- свято-привітання «Міжнародний день людини похилого віку»
(жовтень 2016);
- класні години: «Милосердя в нашому житті» (вересень 2016),
«Традиції моєї родини» (жовтень 2016), «Етика мобільного спілкування» ( листопад 2016),
- сюжетно – рольова гра «Золоте правило ввічливості» (березень 2017),
- гра-експрес «Цінності моєї родини» (квітень 2017),
- ток-шоу «Паління: данина моді, звичка, хвороба» (травень 2017),
- круглий стіл «Моральний ідеал та його місце в житті людини» (листопад 2016).
Створення умов для збереження фізичного здоров‟я учнів – один із пріоритетних
напрямків роботи ліцею, реалізація якого досягалась шляхом залучення учнів
до систематичних занять фізичною культурою та спортом, що досягалось шляхом проведення
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навчальних, виховних та спортивно-оздоровчих заходів. У ХЛ № 89 проводились спортивні
змагання з нагоди Дня фізичної культури та спорту, Дня здоров`я, тощо. Учні ліцею брали
участь у шкільних, районних, міських та обласних змаганнях
з легкоатлетичної естафети, легкоатлетичного чотирьохборства,
з футболу «Шкіряний м‟яч», шахів «Біла тура», регбі, футзалу,
баскетболу,
гандболу,
волейболу,
з
легкоатлетичного
багатоборства «Старти надій», брали участь у військовопатріотичному фестивалі «Козацький гарт», що проходив у рамках
Спартакіад «Спорт і школа» та «Спорт протягом життя». Протягом
навчального року учні ліцею брали активну участь:
- у районних етапах змагань: з легкоатлетичної естафети (І місце), шкільної гандбольної
ліги (І місце), шкільної баскетбольної ліги (ІІ місце), військово-спортивній грі «Патріот»
(VІІІ місце), Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура»
(V місце);
- у міських етапах змагань: шкільної регбійної ліги (ІІІ місце), шкільної бадмінтонної ліги
(ІІ місце), з шахів «Біла тура» за програмою Спартакіади «Спорт і школа», (ІІ місце);
- в обласних змаганнях: з шахів серед юнаків, дівчат 2 розряду, турнір В «Слобожанська
весна – 2017», (ІІ місце), з шахів «Різдвяний турнір – 2017» серед юнаків і дівчат,
(ІІ місце), з баскетболу «Шкільна баскетбольна Ліга України 3х3» (ІІ місце);
- у Всеукраїнських змаганнях з рухової гри «Регбі – 5» (кубок регбійного клубу «Легіон –
ХІІІ», ІІ місце).
Аналізуючи вищезазначене, можна вважати, що у 2016/2017 навчальному році виховна
робота в ХЛ № 89 здійснювалась на належному рівні, зміст роботи відповідав нормативним
документам та річному плану роботи. Але у наступному навчальному році необхідно
вдосконалити роботу з формування громадянської культури школярів та підвищення рівня
толерантності учасників навчально-виховного процесу, активізувати роботу щодо
забезпечення національно-патріотичного виховання учнів; активізувати запровадження
інноваційних форм та методів виховної роботи, спрямувати роботу колективу на створення
привабливого іміджу ліцею з точки зору виховної роботи.
І.2.4.2. Правова освіта, профілактика злочинних проявів в учнівському середовищі
Протягом 2016/2017 навчального року в учнів ліцею формувалось ціннісне ставлення
до людей вихованням в них моральної активності, відповідальності, чесності, працелюбності,
справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совістливості, терпимості до інших,
доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов‟язковості, добросовісності, ввічливості,
делікатності, тактовності, вмінні працювати з іншими,
здатності прощати і просити пробачення, протистояти
проявам
несправедливості,
жорстокості
шляхом
проведення заходів з правової освіти та виховання, з
розвитку громадянських компетентностей учнівської
молоді, а саме:
- годин спілкування, лекцій, засідань «круглих» столів:
«Демократична країна на захисті прав та гідності
людини», «Незалежність поєднала наші серця», «Родина починається з добра», «За мир
в усьому світі» тощо;
- конкурсів листівок, стіннівок та акцій: «Я – громадянин правової держави», «Голуб миру»
тощо;
- конкурсів творчих робіт та рефератів: «Права громадянина», «Кожна людина має право...»
тощо;
- викладання правознавчих курсів, спецкурсів та факультативів для запровадження
безперервної правової освіти учнів «Основи публічного права», «Історія держави і права»,
«Вчимося демократії» тощо.
Протягом навчального року в ХЛ № 89 проводилась робота з питань профілактики
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правопорушень серед учнів ліцею:
- щоденно класні керівники контролювали відвідування учнями уроків, проводили
індивідуальну роботу з дітьми та їх батьками;
- практичним психологом ліцею надавалась консультативна допомога дітям та їх батькам;
- відбувалися засідання клубів «Батьківські турботи» (один раз на чверть), «Правознавець»
(один раз на чверть) 9-11-і класи;
- у шкільній бібліотеці постійно діяла виставка літератури з питань профілактики
правопорушень та виставка «Я і мої права».
Протягом 2016/2017 року в ХЛ № 89 проводились лекції та бесіди про кримінальну
та правову відповідальність за правопорушення і злочини, скоєні підлітками; тематичні уроки
про етику користування електронною поштою, матеріалами мережі Інтернет; правові
хвилинки про моральну та правову відповідальність за розміщення матеріалів у мережі
Інтернет, тематичні бесіди «Безпечний Інтернет»; тематичні виставки наукової,
публіцистичної, методичної, художньої літератури, з правової тематики; оновлення правових
куточків та змінних стендів у навчальних кабінетах, бібліотеці.
Психологічною службою ліцею протягом року проводились для учнів початкової
школи виховні години за темами «Знаємо свої права, виконуємо свої обов‟язки», виховні
заходи за тему «Культура поведінки школяра»; для учнів середньої школи проводились бесіди
за темами «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Попередження правопорушень»,
«Права дітей. Конвенція ООН», «Неповнолітній має право»; для учнів старшої школи
проводились бесіди за темами «Відповідальність за правопорушення». Крім того з учнями
та їх батьками проводились індивідуальні бесіди з профілактики правопорушень, всіх видів
насильства та девіантної поведінки.
У 2016/2017 навчальному році жоден учень ХЛ № 89 не стояв на обліку у районному
відділі ювенальної превенції, не скоював злочини, не попускав навчальні заняття без поважної
причини, але 1 учень ліцею стояв на внутрішкільному обліку (учень 8-А класу Середа
Владислав). Причина постанови на облік – порушення порядку у місцях загального
користування. З ним проводилась вся необхідна виховна та корекційна робота. Протягом
навчального року в ліцеї не виявлені неповнолітні, які схильні до бродяжництва,
які знаходяться на наркологічному обліку за вживання алкогольних речовин,
на наркологічному обліку за вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, що
стоять на обліку у відділі ювенельної превенції, на внутрішньошкільному обліку.
Можна вважати, що у 2016/2017 навчальному році робота з правової освіти,
профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі здійснювалась на достатньому
рівні, зміст роботи відповідав нормативним документам та річному плану роботи ХЛ № 89,
у наступному навчальному році слід продовжувати роботу на такому ж рівні.
І.2.4.3. Формування основ здорового способу життя, профілактика алкоголізму,
наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювання на СНІД
У ХЛ № 89 створена модель системи охорони та збереження життя і здоров‟я дітей,
формування здорового способу життя за програмою Школи сприяння здоров‟ю, яка чітко
регламентувала діяльність педколективу на шляху до кінцевої мети – створення здорового
мікроклімату для виховання здорової особистості.
Для досягнення мети протягом навчального року здійсненням різноманітних заходів
реалізовувались напрямки діяльності:
- профілактика шкідливих звичок, виховання в учнів негативного ставлення до вживання
алкоголю, нікотину, наркотичних речовин через виховні заходи, зустрічі з медичними
працівниками, шкільні конференції, форуми здоров‟я;
- організація рухової діяльності: забезпечення гурткової роботи спортивного напрямку,
організація і проведення походів, екскурсій, днів здоров‟я, спортивно-родинних свят,
змагань;
- психофізична регуляція: створення комфортного мікроклімату в класі, ліцеї, прищеплення
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навичок спілкування, регулювання конфліктних ситуацій;
- організація роботи з безпеки життєдіяльності: проведення бесід, інструктажів з безпеки
життєдіяльності, тренувань, навчань з правил дорожнього руху тощо;
- організація режиму харчування: забезпечення учнів гарячим харчуванням, особливо дітей
груп продовженого дня, організація дієтичного харчування, вітамінних столів; валеологічна
освіта учнів.
Протягом 2016/2017 навчального року в ліцеї проводилися різноманітні за формою,
змістом та тематикою заходи з питань збереження та зміцнення здоров‟я, формування
здорового способу життя у школярів:
- розширення мережі гуртків спортивного напрямку (футбол, баскетбол, загальна фізична
підготовка, бально-спортивні танці);
- залучення дітей та підлітків до участі у спортивних конкурсах, змаганнях («Веселі старти»,
квести, День здоров‟я, Масляна тощо);
- робота з профілактики хвороб шляхом проведення ранкової гімнастики на свіжому повітрі;
- фізкультпаузи з комплексом відповідних вправ;
- валеохвилинки;
- рухливі і музичні перерви;
- сезонна вітамінізація;
- перерви на свіжому повітрі;
- залучення батьківської громадськості до роботи з пропаганди здорового способу життя,
систематичне проведення спільних заходів: змагань, свята «Тато, мама, я – спортивна
сім‟я», конкурсів для батьків та дітей;
- раціональне харчування;
- фітооздоровлення;
- робота ДЗВ «Олімпія»;
- туристично-краєзнавча робота (екскурсії, походи);
- робота ГПД для учнів початкової школи, контроль за дотриманням режиму роботи,
проведення спортивно-оздоровчих заходів, рухового режиму;
організація виставок дитячих малюнків з метою пропаганди безпечної поведінки
та попередження дитячого травматизму («Вогонь-друг, вогонь-ворог», «Гриби отруйні
та їстівні», «Обережно, ожеледиця!»);
- забезпечення санітарно-гігієнічних умов навчання в класах:
- достатнє освітлення;
- відповідність меблів зросту учнів;
- провітрювання;
- вологе прибирання;
- температурний режим.
У ХЛ № 89 за рахунок варіативної складової робочого навчального плану
впроваджуються авторські здоров‟язберігаючі програми (у 3-А класі – «Рекреаційна
технологія», автор О. Дубогай; у 1-Б класі – «Дихальні вправи», автор О. Н. Стрельникова).
Протягом навчального року було створено банк даних здоров‟язберігаючих уроків
і позакласних заходів.
Формування основ здорового способу життя в учнів ліцею протягом року
здійснювалось під супроводом медичної та психологічної служб ліцею.
Медичні працівники ліцею проводили поглиблені медичні огляди дітей, готували
матеріали бесід стосовно збереження здоров‟я, випускали медико – санітарні бюлетні,
проводили інтерактивні конференції, приділяли велику увагу статевому вихованню молоді,
підготовці молоді до шлюбу.
Психологічна служба ліцею проводила діагностування учнів з питань психологічного
комфорту, а також анкетування батьків щодо виявлення факторів ризику алкогольних
та наркотичних проблем, а також працювала з учнівською молоддю, яка потребує психологопедагогічного нагляду. Організовувались зустрічі з лікарями, фахівцями з питань загартування
та поліпшення фізичного розвитку, проводились заняття, на яких розглядались проблеми
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тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин та профілактики СНІІДу.
Для учнів початкової школи протягом року були проведені виховні заходи за темою
«Культура поведінки школяра», бесіда «Я і моє здоров‟я». Для учнів середньої школи
проводились бесіди «Пасивне паління», «Перші поняття про шкоду паління», «Запобігання
тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків серед підлітків», акції до Міжнародного
Дню боротьби зі СНІДом та Всесвітнього Дня пам„яті загиблих від СНІДу, а також
індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками. Для учнів старшої школи проводились бесіди
«Профілактика репродуктивного здоров‟я», «Я обираю здоровий спосіб життя». Проводилась
робота з пропаганди здорового способу життя, надання допомоги в адаптації до вимог
соціуму, з метою забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами.
Таким чином, у 2016/2017 навчальному році робота з формування основ здорового
способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді,
запобігання захворювання на СНІД здійснювалась на достатньому рівні, але у 2017/2018
навчальному році необхідно до роботи за цим напрямком залучати громадськість та
активізувати всіх суб‟єктів навчально-виховного процесу, а саме: батьків учнів та вчителівпредметників.
І.2.4.4. Розвиток учнівського самоврядування
Важливою складовою системи виховної роботи у ліцеї є учнівське самоврядування.
Члени шкільної учнівської організації активно відвідували заняття-тренінги районного
Дебатного клубу, які проводили тренери із Федерації Дебатів в Україні, відвідували школу
розвитку «Мер міста» (нагороджені сертифікатом), яка проходила на базі Харківського
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, на заняттях якої
досвідчені фахівці разом з учнями розглядали проблеми управління та розвитку сучасного
міста, з‟ясовували, як здійснювати фінансово-економічні розрахунки в масштабах мегаполіса.
Організація учнівського самоврядування ліцею протягом року була ініціатором
проведення різноманітних акцій, конкурсів, проектів.
Протягом 2016/2017 н. р. учні ліцею брали участь у таких заходах:
- святі під назвою «День знайомств», School Party, в якій взяли участь всі учні
та вчителі ліцею. (За час тусовки для учнів початкової школи
проводились різноманітні конкурси. Для учнів середньої
школи проводилась гра за програмою Teambuilding, для учнів
старшої школи проводились змагання з бамперболу.
Закінчився «День знайомств» загальношкільним флешмобом
та нагородженням переможців);
- акціях: до свят Масляної, до свята Святого Миколая
(учнями ліцею було організовано відвідування Харківського військового шпиталю до свята
Святого Миколая та свята Масляної. Відправлено святкові солодкі подарунки, млинці
та фрукти воїнам АТО від кожного класу), до свята Хєллоуін (до Харківського зоопарку було
передано 516 кг експонатів з виставки «Чарівний гарбуз», також овочі та фрукти);
- проектах: «Велике тепло для молодших друзів» (учні допомагали безхатнім тваринам
знайти свій дім, у листопаді 2016 року було зібрано та відвезено двома заходами теплі речі для
собак з Міського Центру утримання бездомних тварин), «Багатовекторна освіта школярів» (це
нова модель школи третього тисячоліття, де в рівній мірі розвиваються їхні творчі здібності,
формується науковий світогляд; «працює» система підтримки та розвитку допитливих
і обдарованих дітей, сучасна шкільна інфраструктура, створено інноваційний освітній простір,
у якому розкривається потенціал учня), «Поважай мудрість (в ліцеї проводилось святопривітання до Міжнародного дня людини похилого віку, на яке були запрошені дідусі
та бабусі учнів ліцею, ветерани, літні мешканці мікрорайону. Захід розпочинався концертомвшануванням, а закінчувався екскурсією, під час якої учні показували рідним, де ж саме вони
навчаються), «Чуття єдиної родини» (учні малювали малюнки, якою вони бачать Україну
у майбутньому та викладали іх у соціальні мережі із хєштєгом «чуття єдиної родини»),
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«Від щасливої родини до щасливої України» (учні разом із своїми родинами робили фото
у вишиванках та викладали іх у соціальні мережі із хєштєгом «від щасливої родини
до щасливої України»), «Від джерел до сьогодення» (учні вишивали рушник поколінь
та танцювали із ним на Всесвітньому Дні вишиванки), «Даруємо радість» (учні малювали
малюнки Петраковским розписом та передали їх на виставку, а потім - на прикрашення
дитячих будинків та лікарень), «Харків очима підлітка» (учні знімали відеоролики про Харків,
яким вони його бачуть, розповідали про цікаві вулиці та знамениті міста Харкова тощо).
До Дня пам‟яті та примирення і 72-ї річниці Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні учні ліцею брали участь у районному
церемоніалі, підготувавши танцювальний флешмоб, кожен клас ліцею
готував відеоролик «Мир-це…». Також 9 травня протягом тижня заклад був
оформлений голубами миру, на яких абсолютно кожен учень ліцею
висловив своє розуміння слова «мир».
Самоврядування в ліцеї розвивалось шляхом розширення своїх
повноважень, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання дітей
і молоді. У 2016/2017 навчальному році Управлінням освіти адміністрації Шевченківського
району було проведене моніторингове дослідження стану розвитку учнівського
самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківського району,
за результатами якого «САМ-89» був серед кращих організацій учнівського самоврядування
ЗНЗ району.
У наступному навчальному році необхідно урізноманітнити роботу органів учнівського
самоврядування, а саме звернути увагу на такі напрямки роботи як підвищення рівня
гуманізації виховного процесу (емоційний, психологічний, естетичний рівень та особистість),
підвищення рівня впливу середовища ліцею на культуру ліцеїстів.
І.2.5. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота
Одним із пріоритетних напрямків роботи ліцею у 2016/2017 навчальному році було
створення умов для збереження фізичного здоров‟я учнів, залучення їх до систематичних
занять фізичною культурою та спортом.
За підсумками медичних оглядів на початку навчального року було здійснено розподіл
учнів на медичні групи: до спеціальної групи віднесено 12 учнів, до підготовчої – 193 учні.
Від занять фізичною культурою за станом здоров`я було звільнено 3 учні – 0,5 % від загальної
кількості учнів (у 2015/2016 н.р. 0,9 %). Учні, яким було рекомендовано заняття у спеціальних
медичних групах, відвідували загальні уроки фізичної культури, оскільки загальна кількість
учнів такої групи не відповідала необхідній кількості дітей для її відкриття. Але такі учні
виконували індивідуальні комплекси вправ, учителями фізичної культури та шкільним лікарем
надавались індивідуальні рекомендації цим учням щодо комплексу вправ, спрямованих
на поліпшення стану їхнього здоров`я відповідно до встановленого діагнозу.
Створення умов для збереження фізичного здоров‟я учнів –
один із пріоритетних напрямків роботи ліцею, реалізація якого
досягалась шляхом залучення учнів до систематичних занять фізичною
культурою та спортом, що досягалось шляхом проведення навчальних,
виховних та спортивно-оздоровчих заходів. У ліцеї проводились
спортивні змагання з нагоди Дня фізичної культури та спорту, Дня
здоров`я, тощо. Учні ліцею брали участь у шкільних, районних,
міських та обласних змаганнях з легкоатлетичної естафети,
легкоатлетичного чотирьохборства, з футболу «Шкіряний м‟яч», шахів
«Біла тура», регбі, футзалу, баскетболу, гандболу, волейболу,
з легкоатлетичного багатоборства «Старти надій», брали участь
у військово-патріотичному фестивалі «Козацький гарт», що проходив у рамках Спартакіад
«Спорт і школа» та «Спорт протягом життя». Протягом навчального року учні ліцею брали
активну участь:
- у районних етапах змагань: з легкоатлетичної естафети (І місце), шкільної гандбольної
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ліги (І місце), шкільної баскетбольної ліги (ІІ місце), військово-спортивній грі «Патріот»
(VІІІ місце), Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура»
(V місце);
- у міських етапах змагань: шкільної регбійної ліги (ІІІ місце), шкільної бадмінтонної ліги
(ІІ місце), з шахів «Біла тура» за програмою Спартакіади «Спорт і школа», (ІІ місце);
- в обласних змаганнях: з шахів серед юнаків, дівчат 2
розряду, турнір В «Слобожанська весна – 2017», (ІІ
місце), з шахів «Різдвяний турнір – 2017» серед юнаків і
дівчат, (ІІ місце), з баскетболу «Шкільна баскетбольна
Ліга України 3х3» (ІІ місце);
- у Всеукраїнських змаганнях з рухової гри «Регбі – 5»
(кубок регбійного клубу «Легіон – ХІІІ», ІІ місце).
У цілому фізкультурно-оздоровча та спортивномасова робота протягом навчального року була
різноплановою та продуктивною. Але у 2017/2018 навчальному році необхідно провести
заходи щодо активізації участі дівчат у спортивно-масових заходах, проводити заходи
за участю вчителів та батьків учнів.
І.2.6. Робота щодо організації оздоровлення учнів
Упродовж 2016/2017 навчального року в ХЛ № 89 була проведена робота щодо
організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжито відповідні заходи щодо створення
умов для повноцінного організованого відпочинку та зайнятості дітей. Улітку 2017 року було
організовано оздоровлення та відпочинок 166 дітей (30,6% від загальної кількості учнів)
у дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням «Олімпія» та в англо-українському
загоні «Маgіс саmp» на базі ХЛ № 89 (у 2015/2016 навчальному році – 134 учні (31,2%).
Тривалість зміни в денному таборі становила 14 днів. Режим роботи табору відпочинку
становив 6 годин на день. Під час перебування у дитячому закладі відпочинку діти були
забезпечені дворазовим гарячим харчуванням. Із міського бюджету на організацію відпочинку
дітей виділено 2 520 грн., за рахунок яких змогли відпочити в ДЗВ 9 дітей пільгових категорій:
1 дітина-інвалід, 8 дітей з багатодітних сімей.
Робота ДЗВ забезпечувала змістовне дозвілля дітей
та збереження їхнього здоров‟я. На початку роботи табору було
складено та затверджено план його роботи. Щоденно у ДЗВ
проводилась ранкова гімнастика, спортивні заходи, різноманітні
екскурсії та культпоходи. Найбільш популярними були
відвідування ЦПКВ імені Горького, Харківського зоопарку,
екопарку Фельдмана, Харківського планетарію, Ботанічного саду,
Ландау-центру.
Заклад
відпочинку
щоденно
освітлював події у таборі на офіційному
сайті ХЛ № 89.
Протягом функціонування табору було забезпечено
комплексну роботу з профілактики всіх видів дитячого травматизму
під час проведення науково-практичних занять, короткострокових
екскурсій, поїздок, культпоходів.
Протягом 2017/2018 навчального року необхідно більш якісно
проводити інформаційну кампанію по залученню учнів до
відвідування дитячого закладу відпочинку на базі ХЛ № 89. При підготовці та проведенні
відпочинкової кампанії 2018 року особливу увагу слід звернути на організацію змістовного
дозвілля вихованців, використання в роботі з дітьми форм і методів, спрямованих
на формування у підростаючого покоління національних, духовних та історичних цінностей,
більш якісно спланувати роботу мовного загону у складі табору.
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І.2.7. Робота з батьківською громадськістю
Одним з найголовніших учасників навчально-виховного процесу є батьки учнів. Батьки
та особи, які їх замінюють, протягом року створювали умови для здобуття дітьми повної
загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; забезпечували дотримання дітьми
вимог Статуту Харківського ліцею № 89; дбали про фізичне здоров‟я, психічний стан дітей,
створювали належні умови для розвитку їх природних здібностей та інше.
Батьки учнів ліцею брали активну участь у роботі вищого органу громадського
самоврядування ліцею – загальних зборах (конференціях) колективу, які скликались протягом
навчального року двічі; входили до складу Ради ліцею, яка протягом навчального року
провела 8 засідань.
Протягом року батьки-члени Ради ліцею сприяли демократизації і гуманізації
навчально-виховного процесу, об‟єднанню зусиль педагогічного і учнівського колективів,
батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчальновиховного процесу, формуванню позитивного іміджу ліцею, брали участь у засіданнях
атестаційної комісії. Рада закладу організовувала виконання рішень загальних зборів, вносила
пропозиції щодо вивчення іноземних мов, спільно з адміністрацією ліцею затвердила план
роботи ліцею на 2016/2017 навчальний рік та здійснювала контроль за його виконанням,
затвердила режим роботи ліцею на 2016/2017 навчальний рік, сприяла формуванню мережі
класів ліцею, приймала рішення спільно з педагогічною радою про представлення
до нагородження випускників ліцею золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»
та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»
та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»,
визначала напрямки фінансово-господарської діяльності ліцею, виступала ініціатором
проведення доброчинних акцій (протягом року проведено благодійні ярмарки до Дня Святого
Миколая, Масляної, акція зі збору макулатури), сприяла створенню виховних центрів,
залучала громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками
(хоровий), іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих
та культурно-масових заходів з учнями, розподіляла і контролювала кошти фонду загального
обов‟язкового навчання, розглядала питання родинного
виховання, брала участь за згодою батьків або осіб, які
їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов
учнів, які перебувають в несприятливих соціальноекономічних умовах, сприяла педагогічній освіті
батьків, сприяла поповненню бібліотечного фонду та
передплаті періодичних видань, розглядала питання
здобуття обов‟язкової загальної середньої освіти
учнями, організовувала громадський контроль за
харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, розглядала звернення учасників навчальновиховного процесу з питань роботи навчального
закладу.
Протягом року батьки учнів були активними
учасниками навчальних, виховних, спортивних та інших
заходів, які проводились в ліцеї. Аналізуючи
статистичні дані щодо рівня задоволеності батьків
загальноліцейськими
заходами,
слід
відзначити,
що протягом року зросла задоволеність батьків учнів
станом навчання та виховання в ліцеї.
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У наступному навчальному році необхідно покращити роботу щодо залучення батьків
до активної участі в шкільному житті їх дітей.
І.2.8. Робота ГПД
У 2016/2017 навчальному році на підставі заяв батьків, у яких є потреба в перебуванні
їхніх дітей після закінчення навчальних занять у групі продовженого дня, та згідно з наказом
по ХЛ 3 89 працювало три групи продовженого дня, які відвідувало 30 учнів 1-х класів
(вихователі Бондар К.В., Цибенко Н.П.), 30 учнів 2-х класів (вихователі Плужник З.Б.,
Сергієнко А.П.) і 30 учнів 3-4-х класів (вихователі Таран Н.В., Шевченко О.В.,
Криковлюк В.Р.).
Робота груп продовженого дня була організована відповідно до чинних нормативноправових документів (Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього
навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009
№1121, вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01),
листа Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 №1/9-503 «Про використання
інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації
навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального
закладу»).
Тривалість перебування учнів у групі становила
шість годин на день. Для дітей було створено належні
умови для організації дозвілля та відпочинку: класна
та ігрова кімнати, кімната для відпочинку, спортивна
та актова зали, бібліотека тощо.
Групи продовженого дня працювали за режимом,
схваленим на педагогічній раді та затвердженим
директором ХЛ № 89. У режимі роботи груп було
передбачено доцільну зміну і чергування різних видів
діяльності дітей, регламентованих відповідно до їхніх вікових особливостей, а саме:
організацію прогулянок, суспільно-корисної праці, денного відпочинку (для учнів 1-х класів),
харчування (обід і полуденок), проведення спортивно-оздоровчих занять, занять у гуртках
і секціях.
Для організації денного відпочинку (сну) учнів 1-х класів у групі продовженого дня
було облаштовано відповідне приміщення з додержанням вимог законодавства щодо охорони
праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил
та норм.
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Плани вихователів ГПД були узгоджені з планами роботи вчителів початкових класів,
ліцею та складені згідно з вимогами.
Відповідала методичним вимогам самопідготовка
в ГПД 2-4 класів. Вихователі Плужник З.Б., Сергієнко А.П.,
Таран Н.В., Шевченко О.В., Криковлюк В.Р. правильно
організовували заняття з виконання домашніх завдань –
самопідготовки, формуючи в учнів позитивне ставлення до
навчання, навички самовиховання, самоосвіти, надаючи
диференційовану міру допомоги школярам різного рівня
успішності. У ході самопідготовки достатньо часу
відводилося на виконання як письмових, так і усних завдань.
У другій половині дня вихователі не лише працювали над закріпленням знань,
а й здійснювали моральне, естетичне, національно-патріотичне виховання, сприяли
формуванню світогляду молодших школярів. Під час проведення тематичних занять
та індивідуальних бесід, заходів з безпеки життєдіяльності педагоги (Криковлюк В.Р.,
Таран Н.В.,
Шевченко
О.В.)
враховували
вікові
та індивідуально-психологічні особливості вихованців, їхні
пізнавальні процеси, формували стійкий інтерес до занять,
накопичували
цікавий
матеріал,
забезпечували
взаємозв‟язок теорії та практичної художньо-трудової
діяльності дітей.
Особливу увагу вихователі приділяли дотриманню
правил техніки безпеки, охороні життя та здоров‟я учнів,
особливо під час прогулянок та проведення спортивних
годин. В організації прогулянок (вихователі Сергієнко А.П., Криковлюк В.Р., Бондар К.В.)
використовували різні її види, а саме: прогулянки – спостереження, прогулянки – пошуки,
прогулянки – фантазії тощо.
Вихователем Таран Н.В. була добре поставлена індивідуальна робота з батьками. Такі
консультації дали змогу встановити безпосередній контакт з кожним членом сім‟ї учня,
добитися більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів сумісного впливу на дитину.
У 2016/2017 навчальному році вихователі груп продовженого дня постійно працювали
над підвищенням свого методичного рівня: брали участь у роботі навчально-методичної
кафедри «Дивосвіт» (Плужник З.Б., Таран Н.В.), заняттях школи молодого вихователя
(Сергієнко А.П., Криковлюк В.Р.), семінарах-практикумах (Бондар К.В., Цибенко Н.П.,
Шевченко О.В.), займалися самоосвітою. Добре сплановані питання наставництва. Вихователі
ГПД разом з учителями-наставниками (Мірошніченко О.В., Рибак Т.І., Труфман О.А.,
Ахметовою Л.Ф., Лавровою О.В.) розробили й упроваджували спільний план роботи
малодосвідченого педагога, який включав опрацювання нормативних документів,
що регламентують роботу вихователя ГПД, надання практичної допомоги в організації
та проведенні тематичних годин і спортивно-оздоровчих занять, вивчення ефективного
педагогічного досвіду.
Протягом навчального року групи продовженого дня виконали відведену їм виховну
функцію, організували для дітей найсприятливіші умови для відпочинку, навчання
і виховання, поєднали навчально-виховну роботу на уроках і в позаурочний час, забезпечили,
враховуючи вікові особливості учнів, розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний
розвиток дитини, розвинули індивідуальні здібності учнів. У 2017/2018 навчальному році
у групах продовженого дня необхідно продовжувати роботу щодо створення умов для
всебічного розвитку здібностей учнів.
І.3. Управління діяльністю педагогічного колективу
І.3.1. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Протягом 2016/2017 навчального року ХЛ № 89 був укомплектований педагогічними
кадрами з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки. Усього
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в ХЛ № 89 працювало 48 педагогічних працівники, з них 19 (39,6%) – спеціалісти вищої
кваліфікаційної категорії, 9 (18,7%) – спеціалісти першої кваліфікаційної категорії, 5 (10,4%) –
спеціалісти першої кваліфікаційної категорії та 15 (31,3%) спеціалістів. 20,8% від загальної
кількості педпрацівників мають звання «вчитель-методист» та 8,3% - «старший учитель».
87,5% від загальної кількості педагогічних рацівників мають вищу освіту на рівні
спеціаліста, магістра. Один учитель має середню спеціальну освіту.Два вчителі мають ступень
кандидата педагогічних наук.
У цілому педагогічний склад у ХЛ № 89 стабільний.
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Кандидат наук

Звання
старший
учитель

Мають звання
вчительметодист

Звання
вчительметодист

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст ІІ
категорії

Спеціаліст І
категорії

Спеціаліст
вищої категорії

Кількість
педпрацівників

Навчальний
рік
2015/2016

2016/2017

9,3 8,3

Спеціаліст
Спеціаліст І
Спеціаліст ІІ
вищої
кваліфікаційної кваліфікаційної
кваліфікаційна
категорії
категорії
категорія

2016/2017

2015/2016

Мають нагороди (які та
кількість)

2
(4,7%)

1 - Почесна грамота
Міністерства освіти і науки
України;
1 - нагрудний знак
“Відмінник освіти України”

2
(4,2%)

1 - Почесна грамота
Міністерства освіти і науки
України;
1 - нагрудний знак
“Відмінник освіти України”

За 2016/2017 навчальний рік було звільнено 14 педагогчних працівників, з них 7 –
за власним бажанням, 6 – у зв‟язку з закінченням строку трудового договору, 1 – за угодою
сторін. Плинність педкадрів у ХЛ № 89 за навчальний рік складає 30%.
Кіриченко Світлані Володимирівні 26.06.2017 на підставі рішення атестаційної колегії
Міністерства освіти і науки України від 26.06.2017 присвоєно науковий ступінь кандидата
педагогічних наук (диплом ДК № 043563).
У зв‟язку зі збільшенням кількості вчителів, які мають кваліфікаційну категорію
«спеціаліст», у 2017/2018 навчальному році необхідно посилити контроль за організацією
роботи з молодими спеціалістами та роботою школи наставництва.
І.3.2. Організаційно-методична робота з педагогічними кадрами
Науково-методична тема роботи ХЛ № 89 на 2016/2017 навчальний рік «Реалізація
багатовекторної моделі ліцейської освіти як основи розвитку індивідуальних здібностей учнів
та підвищення якості освіти» була сформульована, виходячи з методичної теми Управління
освіти адміністрації Шевченківського району "Підвищення якості освіти шляхом забезпечення
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успішної соціалізації учнів та вихованців навчальних закладів».
Для реалізації методичної роботи в ХЛ № 89 створено структуру методичної роботи
до якої входять: методична рада, навчально-методичні кафедри, творчі групи, ліцейське
наукове товариство, університетські кафедри.
Методична рада ХЛ № 89 якісно курирувала методичну роботу, що вплинуло
на показники діяльності ХЛ № 89 за багатьма напрямками. Під керівництвом методичної ради
протягом 2016/2017 навчального року в закладі здійснювалась робота з:
- вивчення ефективного педагогічного досвіду вчителів закладів Шевченківського району,
міста та України тощо;
- впровадження у роботу ліцею ефективного педагогічного досвіду учителів навчальних
закладів району, міста, області, України тощо;
- вивчення досвіду роботи вчителів ХЛ № 89;
- проведення колективних форм методичної роботи для вчителів Шевченківського району;
- організації участі педагогічних працівників у конкурсах професійної майстерності.
У ХЛ № 89 створено банк даних досвіду вчителів, що здійснюють інноваційну
діяльність, систематизовано матеріали щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення
ефективного педагогічного досвіду вчителів.
Протягом навчального року педагогічний колектив ХЛ № 89 мав нагороди на
Всеукраїнських виставках освітніх досягнень, вчителі ліцею брали участь у конкурсах фахової
майстерності, експериментальній та інноваційній діяльності, роботі творчих груп; на базі
ХЛ № 89 проводились колективні форми роботи для вчителів, практичних психологів,
соціальних педагогів та класних керівників району.
Ще одним із структурних підрозділів у системі методичної роботи ХЛ № 89 були
навчально-методичні кафедри: «Україна і світ», «Універсал», «Квант», «Мови світу»,
«Початківець», якими протягом навчального року було проведено по 8 засідань. Головними
напрямами діяльності навчально-методичних кафедр були підвищення науковості освіти,
формування наукового мислення, науково-дослідницька робота вчителів і учнів.
У ХЛ № 89 існує Ліцейське наукове товариство (ЛНТ), до складу якого входять учителі,
вчені та учні, які беруть активну участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, роботі МАН.
На базі ХЛ № 89 створено 4 університетські кафедри, які постійно підтримували зв‟язок
із ученими ВНЗ м. Харкова.
Успішній реалізації методичної роботи сприяло організоване проведення педагогічних
рад. Протягом навчального року були проведені тематичні засідання педагогічної ради,
на засіданнях якої з повідомленнями виступило 23 вчителя ХЛ № 89. На педагогічних радах
вчителі ХЛ № 89 ознайомились із шляхами підвищення продуктивності педагогічної
діяльності вчителя під час навчально-виховного процесу, авторським стилем роботи творчих
вчителів ліцею, отримали методичні поради щодо підвищення якості освітнього процесу.
У системі роботи Харківського ліцею № 89 результативними стали колективні
(теоретичні семінари, навчально-практичні конференції), та індивідуальні (самоосвіта
вчителів, самостійна робота вчителя над методичною темою, узагальнення досвіду вчителів,
видання друкованих робіт, участь вчителів у конкурсах фахової майстерності, курсова
підготовка та атестація вчителів) форми методичної роботи.
Протягом 2016/2017 навчального року на базі ліцею для вчителів Шевченківського
району було проведено дві ділові педагогічні гри, круглий стіл, практичний семінар, майстерклас та методичний діалог.
Протягом навчального року з метою підвищення рівня мовленнєвої компетентності
вчителів, проводився семінар «Ділова українська мова», на якому вчителі ознайомились
з правилами правопису, орфографії, пунктуації, які найчастіше треба пам‟ятати при роботі
з діловими паперами, та інше.
Традиційними колективними формами методичної роботи були науково-практичні
конференції: «Крок в майбутнє» та «Ліцейська освіта та сучасна наука», аналіз організації
і проведення яких показав чітко визначену лінію співробітництва «учень-учитель-учений».
Усього в роботі конференцій брали участь 15 викладачів ВНЗ м. Харкова, 25 вчителів
та 150 учнів ліцею.
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У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив ХЛ № 89 брав участь у:
- міжнародних та національних проектах Європейського Союзу «еTwinning» (обмін
ініціативами, налагодження співпраці, здійснення учнівських обмінів);
- VІІІ міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», де отримали Диплом лауреата
конкурсу І ступеня в номінації «Сучасна школа – якою має бути? Ідеї, концепції, практика»
за роботу «Багатовекторна модель ліцейської освіти як система функціонування сучасної
школи»;
- Всеукраїнськомку проекті «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу
індивідуалізації в освіті»;
- Обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта
Харківщини ХХІ століття» за темою «Рік англійської мови: перспективи розвитку
іншомовної освіти в Харківській області»;
- Обласному семінарі-тренінгу «Інтерактивні технології навчання медіа грамотності»;
- Третій національій (не) конференції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2017;
- ХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції;
- семінарах-практикумах для опорних ЗНЗ міста щодо підготовки тьюторів для системи
освіти України.
Крім того вчителі ліцею особисто брали участь у конференціях та семінарах різних
рівнів.
Протягом навчального року вчителі ХЛ № 89 здійснювали індивідуальну роботу:
займались самоосвітою, працювали над методичною темою, узагальнювали досвід роботи.
У 2016/2017 навчальному році на районному рівні узагальнено досвід роботи 3 вчителів
(Полєшко О.Г., учителя української мови та літератури; Іванченко Г. А., учителя англійської
мови; Перепелиці С. О., класного керівника 8-А класу). На ліцейському рівні узагальнено
досвід роботи Мірошниченко О.В., учителя початкових класів.
У 2016/2017 навчальному році у конкурсі «Дебют» серед молодих учителів ЗНЗ
Шевченківського району взяли участь Жигаєва Марина Володимирівна, учитель фізичної
культури, яка посіла абсолютне І місце, та Петренко Людмила Олександрівна, учитель
української мови та літератури, яка стала переможцем конкурсу у номінації «Лірика
в педагогіці».
Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є досягнення учнів.
Протягом навчального року в ліцеї проводилася робота із залучення учнів до науководослідницької діяльності та участі у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових дисциплін.
За рейтингом переможців учителі розподілилися таким чином:
Рейтинг

П.І.Б. учителя/предмет

Рівні Всеукраїнських учнівських олімпіад

1.
2.
3.

Віценцик А.В., хімія
Сарій Т.А.,фізика
Літвиненко О. О.,біологія

ІІ
13 перможців
9 переможців
6 переможців

4.

Діда В.В., інформаційні технологіїї

4 переможці

-

5.

Камін О.О., астрономія

3 переможці

1 переможець

5.

Ветлугіна В. В., трудове навчання

3 переможці

-

5.

Савченко І.М., математика

3 переможці

6.

Денисенко І. В., правознавство

2 переможці

6.

2 переможці

6.

Денисенко І. В., географія
Демидова Т. Г., російська мова та
література
Іванченко Г.А., англійська мова

6.

Кравченко Р.І., історія

2 переможці

7.

Кіриченко С.В., математика

1 переможець

-

7.

Сазонова О.І., математика

1 переможець

-

6.

ІІІ
3 переможці
2 переможці
-

1 переможець

2 переможці

-

2 переможці

-

ІV
1 переможець

1 переможець
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7.
7.
7.

Осадчук О.В., російська мова та
література
Полєшко О.Г., українська мова та
література
Літвиненко О.О., екологія

1 переможець
1 переможець

-

1 переможець

1 переможець

За рейтингом переможців навчальні предмети розподілилися таким чином:
Рейтинг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Навчальний предмет
Хімія
Фізика
Біологія
Інформаційні технології , математика
Астрономія, трудове навчання, російська мова та література
Історія, правознавство, географія, англійська мова
Екологія, українська мова, інформатика

Не підготували учнів - переможців II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових дисциплін вчителі: Самохвалова О. В., Бабич О. І., Васянович Є.А., Гончарова Н. С.,
Плужник З.Б., Шлома В.П., Жозе да Коста Г. О., Невська С.А., Перепелиця С.О., Криковлюк
В.Р., Петренко Л.О., Чекурішвілі Н.Т.. Головна причина - неякісна, а подекуди й зовсім
відсутня робота з обдарованими учнями. Тому невідкладне завдання, яке стоїть перед цими
вчителями – предметниками, терміново спланувати та організувати роботу щодо підготовки
учнів до участі в олімпіадах та конкурсах.
У III етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін брали участь 9 учнів та посіли
8 призових місць: І м. - 3, ІІ м.- 3, ІІІ м.-2, яких підготували вчителі: Віценцик А.В., Сарій Т.А.,
Літвиненко О.О., Денисенко І.В..
Ще одним напрямком методичної роботи є керування науково-дослідницькою роботою
учнів. За підсумками 2016/2017 навчального року в I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України брало участь 18 ліцеїстів, з них
одержали перемогу 12 учнів (у 2015/2016 навчальному році брало участь 18 ліцеїстів,
перемогли 11 учнів), у II етапі брало участь 14 учнів ліцею, одержали 12 призових місць,
у ІІІ етапі брало участь 3 учні ліцею та всі 3 одержали перемогу.
Учителі Літвиненко О.О., Кравченко Р.I., Полєшко О.Г., Осадчук О.В., Сарій Т.А.,
Денисенко І.В. ефективно керували науково-дослідницькою роботою учнів, співпрацювали
з викладачами ВНЗ, якісно підготували учнів до контрольних робіт.
Аналіз науково-дослідницької роботи учнів в 2016/2017 навчальному році орієнтує
на поновлення роботи адміністрації ХЛ № 89 з підвищення вмотивованості вчителів та учнів
до науково-дослідницької роботи, якості взаємозв‟язку між ученим-керівником науководослідницьких робіт та вчителем, що викладає базовий предмет.
Протягом 2016/2017 навчального року вчителі ХЛ № 89 займалися самоосвітою
та займалися видавничою діяльність.
Видавнича діяльність педагогів ХЛ № 89
у 2016/2017 навчальному році
№
з/п
1.

ПІБ педагогічного
працівника
Жозе да Коста Г.О.

2.

Жозе да Коста Г.О.

3.

Жозе да Коста Г.О.

«Сучасна ліцейська освіта»
(стаття)

4.

Віценцик А.В.

«Сутність інформаційної
культури керівника

Назва роботи
«Принцип урахування вікових і
психологічних особливостей
учнів основної школи як умова
їхньої творчої самореалізації»
(стаття)
«Застосування методу проектів
у зарубіжних моделях навчання
учнів» (тези)

Назва фахового видання
Наукове періодичне видання «Український
психолого-педагогічний науковий збірник»
(березень, 2017 р.)
Міжнародна науково-практична конференції
«Психолого-педагогічні проблеми вищої і
середньої освіти в умовах сучасних викликів:
теорія і практика» (квітень, 2017)
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Освіта крізь усе життя: теоретико-методичні
пріоритети розвитку» (квітень, 2017)
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Освіта крізь усе життя: теоретико-методичні
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навчального закладу» (стаття)
Упровадження елементів
медіаосвіти в навчальновиховний процес в умовах
інформаційно-освітнього
середовища як засобу реалізації
багатовекторної моделі
ліцейської освіти (стаття)
Роль учителя в організації
співпраці старшокласників у
процесі освітньо-проектної
діяльності (тези)

5.

Кіриченко С.В.

6.

Кіриченко С.В.

7.

Кіриченко С.В.

8.

Кіриченко С.В.

9.

Кіриченко С.В.

10.

Кіриченко С.В.

Професійна самореалізація
вчителів старшої школи
засобами освітньо-проектної
діяльності (тези)

11.

Кіриченко С.В.

12.

Кіриченко С.В.

Професійна самореалізація
вчителів старшої школи
засобами освітньо-проектної
діяльності (стаття)
Інформаційно-комунікаційні
технології у освітній проектній
діяльності вчителів старшої
школи (стаття)

13.

Кіриченко С.В.

14.

Кіриченко С.В.

15.

Кіриченко С.В.

16.

Кіриченко С.В.

Професійна самореалізація
вчителів старшої школи як
педагогічна проблема (стаття)
Метод проектів як засіб
професійної самореалізації
учителів старшої школи
(стаття)
Роль освітніх проектів у
професійному самовизначенні
старшокласників (тези)

Сучасні підходи до освітньопроектної діяльності вчителів
старшої школи (стаття)
Реалізація на практиці проекту
багатовекторної освіти
школярів (тези)

Проектування творчого
зростання вчителя в системі
методичної роботи
загальноосвітнього навчального
закладу (тези)
Використання інформаційнокомунікаційних технологій у
освітній проектній діяльності
педагогічного колективу (тези)

пріоритети розвитку» (квітень, 2017)
Джерело педагогічних інновацій. Упровадження
медіаосвіти в навчально-виховний процес
навчальних закладів: Науково-методичний
журнал. ‒ Випуск № 1(13). ‒ Харків: Харківська
академія неперервної освіти, 2016. ‒ 216 с. ‒ С.
192 ‒ 213.
Управлінські та психологічні аспекти професійної
підготовки фахівців в умовах інноваційного
розвитку освіти: матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції; [за заг. ред.
проф. Р.І Черновол-Ткаченко, проф. О.І. Мармази,
доц. О.Є. Гречаник]. Ч. 1. ‒ Х.: ТОВ «Планета –
Принт», 2016. ‒ 280 с. ‒ С. 76 ‒ 79
SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIVE
SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE No. 2(2),
Dubai, 2016. ‒ С. 3 ‒ 7.
Наукове видання «Наукові записки кафедри
педагогіки ХНУ імені В.Н. Каразіна». Збірник
наукових праць. ‒ Вип. 39, 2016 . ‒ С. 91 – 94
Людина в умовах мінливості соціокультурного
простору: духовно-практичний вимір: матеріали
міжнародної науково-практичної конференції (3 –
4 червня 2016 р.) / Ред.-упорядн.: Р.І Олексенко,
М. В. Будько. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.
Хмельницького, 2016. – Ч. ІІ: Освіта як простір
творення прецедентів і зразків самовизначення. –
С. 88 – 91.
Вища і середня школа в умовах сучасних
викликів: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (17 травня 2016 р.) /
Харк. нац.. пед.. ун-т ім. Г. С. Сковороди. ‒ Х.:
«Смугаста типографія», 2016. ‒ 296 с. ‒ С.
234‒238.
«Імідж сучасного педагога» Всеукраїнський
науково-практичний освітньо-популярний
журнал. ‒ № 5 (164). ‒ 2016. ‒ С. 16 ‒18 (м.
Полтава)
Збірник наукових праць Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди «Теорія та методика навчання та
виховання»: зб. наук. пр./ За заг. Редакцією членкор. НАПН України А.В. Троцко. – Харків:
ХНАДУ, 2016. – Вип. 40. – С. 51 ‒ 60
Збірник наукових праць. Педагогічні науки.
Випуск LXX. Т. 2. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 52 –
56.
Актуальні проблеми сучасної соціології,
соціальної роботи та професійної підготовки
фахівців: матеріали доповідей та повідомлень
Міжнародної науково-практичної конференції / за
ред.. проф.. І. В. Козубовської, проф. Ф. Ф.
Шандора. – Ужгород, 2016. – 230 с. – С. 77 – 78.
Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до
практики: Матеріали всеукраїнської науковопрактич ної конференції,
м. Запоріжжя: Класичний приватний університет,
2016. – С. 66 – 69.
«Освіта і доля нації». Філософія і педагогіка миру
в Україні та сучасному світі: Матеріали ХVІІ
Міжнародної науково-практичної конференції
(28-29 жовтня 2016 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім.
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17.

Кіриченко С.В.

Розробка складових акмеограми
вчителя для проектування його
самоосвітньої діяльності (тези)

18.

Петренко Л.О.

Художній образ часу в поезії
Павла Вольвача (тези)

19.

Петренко Л.О.

Єдність традиційних методів і
форм та інноваційні підходи на
уроках української мови (тези)

20.

Петренко Л.О.

21.

Петренко Л.О.

Ціннісно-символічна
репрезентація простору в поезії
С. Осоки(стаття)
Урбаністичний хронотоп як
фрагмент мовної картини світу
Ганни Яновської (тези)

Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016 . – 250 с. ‒
С. 98 ‒ 101.
Вісник Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
[Текст]. Вип. 142/ Чернігівський національний
педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ;
гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. –
248 с. – С. 65 – 68 (Серія: Педагогічні науки)
Збірник матеріалів міжнародної науковопрактичної конференції «Нове у філології
сучасного світу», червень 2016
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції присвяченої 70-річчю з дня
заснування Київського національного
торговельно-економічного університету
«Поєднання інноваційних і традиційних
технологій навчання української та іноземних мов
як чинник забезпечення дієвості знань, жовтень
2016
«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Серія: Філологія» , серпень 2017
XXVI міжнародна науково-практична інтернетконференція «Тенденції та перспективи розвитку
науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук.
Праць, липень, 2017

З вищенаведеної таблиці випливає, що тільки 4 педагогічних працівника друкували свої
наробки у фахових виданнях. У наступному навчальному році адміністрації ХЛ № 89 слід
вжити заходів щодо активізації видавничої діяльності педагогів закладу.
Необхідно зазначити, що у 2016/2017 навчальному році педагогічні працівники
ХЛ № 89 не брали участі у конкурсі «Учитель року» та в обласному фестивалі-огляді освітніх
інтернет-ресурсів.
Аналізуючи якість науково-методичної роботи у ХЛ № 89 протягом навчального року,
необхідно підкреслити напрямки діяльності, які потребують вдосконалення у наступному
навчальному році:
- активізація роботи з організації та проведенні науково-практичних конференцій;
- розширення спектру секції МАН, науково-дослідницької роботи учнів;
- підвищення якості підготовки команд ліцею до турнірів;
- удосконалення системи роботи з підготовки учнів до предметних олімпіад з базових
дисциплін;
- активізація роботи психологічної служби;
- підвищення рівня самоосвіти вчителів, у тому числі активізації видавничої діяльності;
- створення авторських програм для додаткової освіти;
- підвищення якості участі вчителів у конкурсах фахової майстерності;
- удосконалення системи роботи навчально-методичних кафедр;
- розширення спектру екскурсій, профільних, експедиційних загонів, таборів та позакласних
заходів з урахуванням інтересів учнів та профільності навчання;
- активізація спільної діяльності між ліцейськими кафедрами і кафедрами ВНЗ.

І.3.3. Експериментальна та науково-дослідна робота з педагогічними кадрами
У 2016/2017 навчальному році згідно з наказом Департаменту науки і освіти ХОДА
від 22.11.2013 № 700 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи в Харківській
області на базі загальноосвітніх навчальних закладів і надання їм статусу експериментальних
навчальних закладів регіонального рівня» колектив ХЛ № 89 продовжив участь у дослідно-
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експериментальній роботі за темою «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти
в систему навчально-виховної роботи навчальних закладів Харківської області», яка
розрахована на 2013 – 2018 рр.
Для впровадження експерименту в ХЛ № 89 створено творчу групу «Кіностудія «Стопкадр». Члени творчої групи: Осадчук О.В., Іванченко А.А., Денисенко І. В., Мірошниченко
О.В., керівник – Полєшко О. Г.
Метою роботи групи було формування теоретичної бази знань учнів з основ
медіаграмотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією,
отриманої з медіа джерел. Творчою групою було проведено чотири засідання, на яких були
розглянуті питання, пов‟язані із педагогічними та дидактичними аспектами впровадження
медіаосвіти у навчальний процес на уроках української та російської мов та літератур,
англійської мови, географії, історії. Протягом року творчою групою:
- досліджено форми і методи навчально-пізнавальної, дослідницької, творчої, індивідуальної
та колективної роботи з учнями на уроках історії та географії з використанням
мультимедійних технологій;
- визначено роль мультимедійних технологій у процесі формування ключових
компетентностей на уроках української мови та літератури;
- розроблено шляхи підвищення якості знань учнів на уроках російської мови та літератури,
англійської мови через впровадження мультимедійних технологій.
Досвід роботи Полєшко О.Г. за темою «Упровадження елементів медіаосвіти
в навчально-виховний процес в умовах інформаційно-освітнього середовища як засобу
реалізації багатовекторної моделі ліцейської освіти» узагальнено на районному рівні.
Про ефективність роботи творчої групи свідчить також той факт, що учні підбирають
медіа ресурси для визначення, дослідження і репрезентації питань і проблем, для здійснення
тих чи інших проектів; оцінюють мову медіатекстів, визначають їх форми, жанри, категорії;
вміють ідентифікувати аудіовізуальні тексти, обговорювати їх.
З метою розповсюдження набутого творчою групою досвіду, вчителями-членами
творчої групи: Осадчук О.В., Полєшко О.Г., Іванченко Г.А., Денисенко І.В. були проведені
відкриті уроки з використанням елементів медіаосвіти.
Робота з впровадження напрацювань творчої групи в педагогічну діяльність вчителів
ХЛ № 89 позитивно впливає на підвищення ефективності навчання, тому доцільно
продовжувати роботу творчої групи «Кіностудія «Стоп-кадр» і надалі.
У 2016/2017 навчальному році згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
15.07.2015 № 764 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі
загальноосвітніх навчальних закладів України» колектив ХЛ № 89 почав участь у проведенні
дослідно-експериментальної роботи за темою «Тьюторська технологія як засіб реалізації
принципу індивідуалізації в освіті».
З метою впровадження експерименту у діяльність ХЛ № 89 було створено творчу групу
з виявлення та розвитку здібностей обдарованих дітей. Члени творчої групи: Сіренко А.А.,
Мірошніченко О.В., Осадчук О.В., Самохвалова О. В, Віценцик А.В., Сарій Т.А., керівник –
Таран Н. В.
Метою роботи групи було: розробка рекомендацій щодо розвитку інтелектуальних
здібностей учнів та продуктивного мислення; пошук шляхів для активного засвоєння
навчального матеріалу та застосування учнями знань у різних ситуаціях.
Творча група займалася вивченням та дослідженням досвіду із розвитку
інтелектуальних здібностей учнів, апробацією прийомів розвитку продуктивного мислення для
активного засвоєння навчального матеріалу.
Протягом навчального року творча група провела засідання, на яких були розглянуті
питання про роль тьютора у процесі всебічного інтелектуального розвитку дитини та
принципи тьюторської роботи. Члени творчої групи ознайомились із діагностичним етапом
інноваційного проекту «Шлях до багатогранної творчості дитини», будували індивідуальний
профіль обдарованості дитини на ґрунті теорії множинності інтелекту.
Рекомендації творчої групи сприяли формуванню у колективі більш системної,
цілеспрямованої роботи з обдарованими дітьми.
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У наступному році необхідно продовжувати роботу творчої групи, спрямовуючи її
діяльність на вирішення таких питань, як: розробка моделі тьюторського супроводу
багатогранного розвитку обдарованості дитини, аналіз системності додаткових занять
з розвитку окремих видів обдарованості.
Для здійснення експериментальної та науково-дослідної роботи з педагогічними
кадрами у ХЛ № 89 створено 4 університетські кафедри. Учителі ХЛ № 89 тісно
співпрацювали із вченими ХНУ імені В.Н. Каразіна (з викладачами кафедр історії України,
історіографії, джерелознавства та археології, філософії, українознавства, історії російської
літератури, журналістики, української мови, біотехнології, кафедрою генетики та цитології
біологічного факультету, фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів, загальної фізики,
органічної хімії), з ученими ХНПУ імені Г. С. Сковороди; з ученими кафедри обліку і аудиту
Харківського торгівельно-економічного інституту КНТЕУ, з викладачами кафедри
біотехнології Харківського фармацевтичного університету, з викладачами кафедри історії
України Українського університету залізничного транспорту, з ученими НДІ лісного
господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького, з викладачами кафедри вищої
математики
Харківського
національного
аерокосмічного
університету
«ХАІ»,
з представниками видавництва Macmillan, з працівниками Харківської обласної станції юних
туристів.
У 2017/2018 навчальному році педагогічному колективу ХЛ № 89 необхідно
продовжити участь у дослідно-експериментальній роботі за темами «Науково-методичні
засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи навчальних закладів
Харківської області» та «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації
в освіті».
І.3.4. Робота з молодими спеціалістами

-

Протягом 2016/2017 навчального року в ХЛ № 89 діяла творча група «Школа
малодосвідченого вчителя», яка розв‟язувала наступні завдання:
створення умов для самореалізації молодих педагогів та розвитку їхньої творчої активності
й ініціативи;
- підвищення якості викладання навчальних предметів;
- формування іміджу сучасного вчителя;
- закріплення молодих спеціалістів у педагогічному колективі та залучення їх до активного
громадського життя;
- стимулювання професійної майстерності молодих фахівців.
З метою вдосконалення педагогічної майстерності молодих та малодосвідчених
вчителів за ними були закріплені наставники:
- Васянович Євгенія Андріївна – наставник Іванченко Ганна Анатоліївна.
- Гончарова Наталія Сергіївна – наставник Жозе да Коста Ганна Олександрівна
- Криковлюк Валерія Романівна – наставник Літвиненко Ольга Олександрівна
- Петренко Людмила Олександрівна – наставник Полєшко Олена Георгіївна
- Жигаєва Марина Володимирівна – наставник Мирошниченко Олексій Олексійович
- Цибенко Наталія Павлівна – наставник Лаврова Ольга Василівна
Молоді та малодосвідчені вчителі разом із наставниками склали спільні плани роботи
молодого спеціаліста та вчителя-наставника, спланували відкриті творчі уроки (виховні
заходи) молодих спеціалістів та провели взаємовідвідування уроків з подальшим
обговоренням.
Протягом навчального року роботою молодих спеціалістів опікувались заступники
директора ліцею.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Жозе да Коста Г.О. проводила
роботу щодо ознайомлення їх з вимогами до ведення ділової документації вчителя.
Заступник директора з виховної роботи Демидова Т.Г. роз‟яснювала особливості
здійснення виховної роботи на уроці та в позаурочний час, проводила роботу щодо оволодіння
ними основами позаурочної діяльності.
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Заступник директора з навчально-виховної роботи Віценцик А.В. ознайомлювала
молодих та малодосвідчених вчителів із методичними вимогами до сучасного уроку,
проводила роботу з залучення молодих учителів до роботи творчих груп, сприяла їх участі
у колективних і групових формах роботи ліцею та районного методичного центру.
Протягом 2016/2017 навчального року творча група провела засідання, на яких були
розглянуті питання щодо методичних вимог до сучасного уроку, нормативних вимог
до ведення ділової документації вчителя, особливості організації виховної роботи на уроці
та в позаурочний час. На підсумковому засіданні творчої групи молодими спеціалістами було
проведено захист моделі уроку (виховного заходу).
Творча група «Школа малодосвідченого вчителя» допомогла молодим учителям
усвідомити необхідність самоосвіти для особистісного методичного зростання, організувати
свою роботу у відповідності діючих нормативів та урядових документів з питань освіти.
Але треба відмітити, що навчально-методичні кафедри не приділяли необхідну увагу
професійному становленню молодих учителів, тому роботу проводили наставники
та адміністрація ХЛ № 89. У межах методичних рекомендацій щодо роботи з молодими
фахівцями потрібно спланувати систематизацію матеріалів щодо виявлення, вивчення
та поширення педагогічного досвіду молодих та малодосвідчених учителів.
І.3.5. Атестація педагогічних працівників
У 2016/2017 навчальному році відповідно до чинного законодавства України з метою
стимулювання творчого професійного зростання була проведена атестація педагогічних
працівників.
Минулого навчального року було атестовано 7 різних категорій педпрацівниікв:
атестаційною комісією І рівня - 5; атестаційною комісією ІІ рівня - 2 педагогічних працівника.
Було затверджено графік проведення атестації педагогічних працівників та графік проведення
відкритих уроків та виховних заходів. Члени атестаційної комісії зробили узагальнений
висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що проходив атестацію,
склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.
Підсумки атестації педагогічних працівників
Кваліфікаційна категорія / педагогічне звання
Спеціаліст вищої категорії
Спеціаліст першої категорії
Спеціаліст другої категорії
Спеціаліст
Найвищий тарифний розряд
Учитель-методист
Старший учитель

Присвоєння
1
2

Підтвердження
2
1

1
2

Під час проведення атестації було виявлено, що педагогічні працівники не повною
мірою ознайомлені з Типовим положенням про атестацію, не змогли продемонструвати свої
методичні знахідки та цікаві форми роботи на високому рівні.
І.4. Робота психологічної служби
І.4.1. Психологічний супровід навчально-виховного процесу
У 2016/2017 навчальному році в ХЛ № 89 здійснювалась робота психологічної служби,
головною метою діяльності якої було підвищення результативності різних видів та типів
психолого-педагогічного впливу на ступінь реалізації творчого потенціалу ліцеїстів.
Протягом навчального року робота психологічної служби у ліцеї здійснювалась
за трьома основними напрямками: діагностично-профілактична робота з учнями; корекційна
робота з учнями та вчителями; консультативно-освітня робота з вчителями, учнями
та їх батьками.
Головними завданнями роботи психологічної служби були:
- забезпечення психологічного супроводу професійного саморозвитку педагогів ліцею;
- психологічне забезпечення реалізації програми вдосконалення та розвитку освітньої
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діяльності ліцею;
- психологічна підтримка учнів через індивідуалізацію, диференціацію та психологічний
супровід;
- підвищення психологічної компетентності батьків, розширення їх уявлень про ситуацію
в системних стосунках.
Протягом навчального року практичним психологом виконувалась робота
з психологічного супроводу навчально-виховного процесу: психологічні вимірювання,
консультаційна, корекційно-профілактична, просвітницька, профорієнтаційна. Основними
напрямками діяльності служби були:
- діагностика психологічної готовності дітей до шкільного навчання та надання відповідних
рекомендацій;
- психологічний супровід розвитку молодших школярів;
- супровід адаптації учнів 1-х класів до школи та 5-х класів до предметного навчання;
- профілактична робота щодо дезадаптації учнів;
- психодіагностичне забезпечення навчально-виховного процесу учнів 5-11-х класів;
- організація допомоги у професійному та життєвому самовизначенні старшокласників;
- психологічний супровід дітей з особливими потребами;
- організація роботи з дітьми груп ризику;
- проведення корекційної роботи за напрямами, відстеження динаміки розвитку дітей,
які потребують корекційної роботи;
- виявлення та психологічний супровід розвитку обдарованих учнів;
- забезпечення психологічного супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій
на сході України;
- здійснення психологічної підтримки педагогів;
- здійснення психологічної просвіти учасників навчально-виховного процесу;
- консультування учасників навчально-виховного процесу;
- налагодження взаємодії з різними установами щодо психологічної просвіти учасників
навчально-виховного процесу.
З метою поліпшення процесу адаптації, виявлення рівня інтелектуального розвитку,
навчальних схильностей та пріоритетних напрямків навчання учнів у червні та серпні 2016
року та протягом навчального року проводились вступні співбесіди з учнями, здійснювалось
їх діагностичне обстеження за методиками: тести інтелекту Кетела для учнів 5–7-х класів,
тести структури інтелекту Амтхауера та СПД для учнів 8–11-х класів. Протягом навчального
року проводилась діагностично-консультаційна робота щодо адаптації цих учнів.
У 2016 році були проведені діагностичні обстеження учнів. Результати обстеження
були використані при підготовці та проведенні психолого-педагогічних консиліумів у класах.
Протягом навчального року під керівництвом психологічної служби було проведено
5 психолого-педагогічних консиліумів, за результатами яких учням та батькам була надані
індивідуальні рекомендації.
Протягом навчального року психологічною службою проводилась робота щодо
попередження торгівлі людьми та проявів ксенофобії; з надання допомоги в адаптації до вимог
соціуму, з метою забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами; з діагностики професійної спрямованості учнів 8‒10-х класів, надання
профорієнтаційних консультацій з метою забезпечення психологічного супроводу підготовки
учнів до профільного та професійного самовизначення.
У 2016/2017 навчальному році практичний психолог ХЛ № 89 постійно займалась
самоосвітою, брала участь в конференції «Тьюторство як засіб реалізації принципу
індивідуалізації в освіті» (м. Київ 08.02.2017),була на курсах підвищення кваліфікація в КВНЗ
«ХАНО».
З метою підвищення психологічної культури педагогічних працівників ліцею
психологічною службою було проведено:
- консультування класних керівників з питань психологічного впливу на створення дитячого
колективу;
- консультування вчителів ліцею з питань оптимізації навчально-виховного впливу на учнів,
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підготовки до психолого-педагогічних консиліумів, психологічних вимог до уроку.
Роботу психологічної служби протягом 2016/2017 навчального року можна вважати
проведеною на достатньому рівні. Слід зазначити напрямки діяльності, які потребують
удосконалення, а саме:
- корекційно-розвивальна та просвітницько-консультативна робота з учасниками навчальновиховного процесу повинна здійснюватись через індивідуальний, диференційований
підхід;
- супровід навчальної діяльності та поведінки учнів в сімейних ситуаціях.
І.4.2. Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу
У 2016/2017 навчальному році робота з соціальної підтримки дітей здійснювалась
на основі Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Сімейного Кодексу України,
Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту»,
«Про позашкільну освіту» та інших нормативних документів.
Головною метою соціальної роботи в ліцеї був соціально-педагогічний супровід дитини
та створення умов для її сприятливого розвитку. Вирішення даної мети ґрунтувалось
на реалізації комплексного підходу до соціально-педагогічного супроводу навчальновиховного процесу.
Одним з основних завдань соціально-педагогічного супроводу дитини була підтримка
дітей пільгового контингенту та дітей, сім‟ї яких тимчасово проживають у м.Харкові.
На початку 2016/2017 навчального року соціальним педагогом ліцею сумісно з класними
керівниками було складено соціальні паспорти кожного класу та соціальний паспорт ліцею.
Протягом навчального року у ліцеї навчалось 50 дітей пільгового контингенту, з них: 20 дітей
із багатодітних сімей, 5 дітей-інваліди, 6 дітей-напівсиріт, 1 дитина, яка постраждала
внаслідок аварії на ЧАЕС, 16 учнів із сімей, тимчасово проживаючих у м. Харкові та 2 дитини
із сімей військовослужбовців – учасників АТО. Соціальною службою проводилось вивчення
житлово-побутових умов дітей соціально незахищених категорій та надавались консультації
щодо отримання відповідних пільг для таких сімей, було організоване оздоровлення дітей
на базі ДЗВ за бюджетні кошти, проводилась організація благодійницьких заходів, діти
пільгових категорій залучалися до участі у районних та міських заходах.
Ще одним із основних завдань психологічної служби ліцею була профілактика
негативних явищ серед учнів початкової, середньої та старшої школи. Для учнів початкової
школи протягом року проводились виховні години за темою «Знаємо свої права, виконуємо
свої обов‟язки», виховні заходи за темою «Культура поведінки школяра», бесіди «Я і моє
здоров‟я». Для учнів середньої школи проводились бесіди «Кримінальна відповідальність
неповнолітніх», «Пасивне паління», «Перші поняття про шкоду паління», «Запобігання
тютюнопалінню, вживання алкоголю та наркотиків серед підлітків», «Попередження
правопорушень», «Права дітей. Конвенція ООН», «Неповнолітній має право», а також
індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками. Для учнів старшої школи проводились бесіди
«Відповідальність за правопорушення», «Профілактика репродуктивного здоров‟я»,
«Я обираю здоровий спосіб життя», профорієнтаційна робота. Для проведення лекцій та бесід
запрошувались спеціалісти відповідних закладів.
Ще одним напрямком діяльності була робота з батьками, для яких протягом року
проводились індивідуальні консультації та робота з профілактики жорстокого поводження
з дітьми.
Робота з соціального захисту дітей протягом 2016/2017 навчального року проводилась
за напрямами:
- прогностичний (спостереження та відвідування уроків);
- консультативний напрям (консультації для учнів та батьків);
- захисний (участь у всеукраїнській акції «Урок», відвідування учнів та їх сімей вдома,
допомога учням та їх батькам в організації літнього оздоровлення, тощо);
- профілактичний (бесіди, лекції, виховні години з профілактики правопорушень, всіх видів
насильства, девіантної поведінки);
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соціально-перетворювальний (організація участі учнів пільгового контингенту
у благодійних акціях та святах);
- організуючий (обстеження та складання акту житлово-побутових умов проживання дітей
пільгового контингенту та за запитами, оформлення документації на отримання
матеріальної допомоги, літнього оздоровлення, тощо).
Не менш вагомим напрямком діяльності була робота з педагогічним колективом.
Протягом року соціальний педагог знайомив педагогічний колектив з нормативними
документами щодо соціального супроводу навчально-виховного процесу та профілактики
негативних явищ у суспільстві, проводив консультування класних керівників щодо
профілактичної роботи та зі створення педагогічних характеристик учнів.
Протягом навчального року соціальний педагог ліцею займалась самоосвітою,
підвищувала рівень своєї кваліфікації, брала участь у семінарах-тренінгах для соціальних
педагогів.
Аналізуючи роботу психологічної служби ліцею у 2016/2017 навчальному році, можна
вважати, що робота проводилась з усіма суб‟єктами навчально-виховного процесу.
У 2017/2018 навчальному році психологічній службі ліцею необхідно більш уваги приділяти
соціально-педагогічному супроводу та підтримці учнів пільгового контингенту, учнів
з девіантною поведінкою, дітей, сім‟ї яких опинились у складних життєвих обставинах (якщо
такі будуть) та інше; здійснювати соціально-педагогічну підтримку дітей на основі дій,
узгоджених з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування,
соціальними службами тощо; підвищувати рівень соціальної компетентності батьків;
займатися просвітницькою діяльністю.
-

І.5. Діяльність бібліотеки
Протягом 2016/2017 навчального року у ліцеї функціонувала бібліотека, основною
метою діяльності якої було бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення
навчально-виховного процесу.
Пріоритетним завданням діяльності бібліотеки було забезпечення учнів підручниками,
навчально-методичною та програмною художньою літературою. На початок 2016/2017
навчального року учні ліцею були забезпечені навчальною літературою: 1-і класи – 0 %,
2-й клас з українською мовою навчання – 0 %, 2-й клас з російською мовою навчання – 100 %,
3 – і класи – 80 %, 4 – і класи – 100 %, 5-й клас з російською мовою навчання – 100 %, 5-й клас
з українською мовою навчання – 0 %, 6 – й клас з російською мовою навчання – 100 %, 6–й
клас з українською мовою навчання – 82 %, 7-і класи – 100 %, 8-й клас – 100 %, 9-й клас –
100%, 10-і класи – 93 %, 11-і класи – 100 %. Для поліпшення стану забезпеченості учнями
підручниками бібліотекарем ліцею було залучено для учнів 1-3 класів 530 одиниці навчальної
літератури із фондів бібліотек інших навчальних закладів (ХЗОШ № 51, ХСШ № 50, ХГ №116,
ХСШ № 29, ХЗОШ № 176, ХЗОШ № 125, ХГ № 47) із правом користування терміном на 1 рік.
Протягом
року
ситуація
із забезпеченістю підручниками 7-х та 8-х
класів, які навчаються за новими державними
стандартами базової і повної загальної
середньої освіти, була покращена. Бібліотека
ліцею для підтримки здійснення навчальновиховного процесу за рахунок бюджетних
коштів (на суму 800 грн. 00 коп.) була
забезпечена періодичними виданнями: «Освіта
України»,
«Інформаційний
вісник»,
«Офіційний вісник України», «Колосок»,
«Надзвичайна ситуація».
Протягом навчального року кожен місяць визначалась тема та мета діяльності
бібліотеки, для реалізації яких завідуючою бібліотекою: проводились тематичні виставки
«Кроки до права», «Куди піти вчитись», «Парад великих брехунів»; створювались тематичні
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папки «Україна – єдина країна!» та «Харків – культурний»; організовувались виставки,
присвячені ювілейним датам «До 80-річчя від дня народження Б. І. Олійника», «До 120-річчя
від дня народження С. Єсеніна», «До 160-річчя від дня народження Д. І. Яворницького»;
проводились виставки для мотивування творчої праці педагогів «Творчий учитель –
обдарована дитина».
Для учнів проводились заходи, присвячені відзначенню свят «Всеукраїнський день
бібліотек», «День українського козацтва», «Всесвітній день інформації», День святого
Миколая», «Міжнародний День рідної мови», «День пам‟яті та скорботи»; проводились
бібліотечно-бібліографічні уроки, літературні свята, заняття за темою «Правила бібліотечного
опису» (10-ті класи), посвята в читачі учнів 1-х класів. Бібліотекар вживала захлодів щодо
оформлення матеріалів учнівських проектів; проводила роботу з популяризації літератури:
виставки «Книга вчить як на світі жить», «Дитинства світ – світ казки і добра»; майстер-класи
з виховання в учнів інформаційної культури і потреби в читанні, любові до книги, культури
читання, вміння користуватися бібліотекою; екскурсії-знайомства до бібліотеки для учнів 1-х,
5-х класів.
З метою національно-патріотичного виховання учнів протягом року в бібліотеці діяли
й оновлювались виставки «Україна – незалежна, демократична, правова держава», «Моя мала
Батьківщина», «Військово-патріотичне виховання», «Мова моя барвінкова».
Протягом навчального року всі учасники
навчально-виховного процесу своєчасно інформувались
про надходження нових підручників, посібників,
художньої літератури, періодичних видань.
За
підсумками
діяльності
у
2016/2017
навчлаьному році можна вважати роботу бібліотеки
проведену на достатньому рівні. У 2017/2018
навчальному році необхідно розширити спектр
виховних заходів на базі бібліотеки ліцею, провести заходи для популяризації читання серед
дітей, провести майстер-класи щодо роботи з енциклопедичним матеріалом в мережі Інтернет.
І.6. Контрольно-аналітична діяльність
Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності ХЛ № 89 у 2016/2017
навчальному році були:
- контроль за адаптацією учнів 1-х, 5-х класів до навчання;
- педагогічний аналіз, моніторингові дослідження з метою надання методичної допомоги
вчителям;
- створення оптимальних умов для навчання і виховання учнів;
- реалізація теми роботи ліцею;
- дослідно-експериментальна робота;
- участь у конкурсах;
- підготовка учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання, державної
підсумкової атестації;
- виконання плану внутрішкільного контролю та узагальнення підсумкових матеріалів;
- реалізація пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, основних
законодавчих та нормативних документів, регіональних програм у галузі освіти;
- впровадження інноваційних технологій навчання;
- робота у міжатестаційний період.
Протягом 2016/2017 навчального року внутрішкільний контроль здійснювався
відповідно до річного плану роботи ліцею та плану-графіку внутрішкільного контролю
на поточний навчальний рік. Протягом року проводився:
- організаційний контроль: відповідність навчальних програм і календарно-тематичних
планів учителів з предметів (на семестр); перевірка індивідуальних навчальних програм і
календарних планів на І та ІІ семестри 2016/2017 навчального року; ведення журналу
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обліку навчання за індивідуальною формою;
- класно-узагальнюючий контроль: стан освітнього процесу в 5-х класах (українська мова
і література, математика, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання,
основи здоров‟я); стан освітнього процесу в 10-х класах (алгебра і початки аналізу,
геометрія, правознавство, географія, фізика, інформатика); експертиза рівня підготовки
учнів 4-го, 9-го і 11-х класів до закінчення навчального року, державної підсумкової
атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;
- фронтальний контроль з фізичної культури, іноземної мови (англійської) (1-11 кл.),
другої іноземної мови (французької) (5-8-мі кл.);
- предметно-тематичний контроль з предмету «Захист Вітчизни»;
- оперативний контроль: перевірка книги руху, особових справ учнів 1-11-х класів,
алфавітної книги; ведення класних журналів; ведення усієї документації по закінченню
навчального року; виконання робочого навчального плану та державних програм; якість
і результативність роботи факультативів, гуртків; перевірка стану щоденників учнів 5-х,
8-х, 11-х класів; ведення журналів інструктажів з запобігання усім видів дитячого
травматизму.
За підсумками внутрішньошкільного контролю були видані відповідні накази, складені
довідки за результатами перевірки, розроблені плани з усунення недоліків, здійснювався
контроль за виконанням наданих рекомендацій.
Питання внутрішньошкільного контролю розглядались на засіданнях педагогічної ради
(протоколи від 26.12.2016 № 10, від 31.01.2017 № 1, від 20.04.2017 № 4), нарадах
при директорові (протоколи від 18.11.2016 № 18, від 05.12.2016 № 19, від 26.12.2016 № 20,
від 05.01.2017 № 1, від 22.05.2017 № 10).
Слід зазначити, що внутрішньошкільний контроль протягом року в цілому
здійснювався з дотриманням графіків, але були наявні випадки, коли представники
адміністрації ХЛ № 89 не дотримувались запланованих дат відвідування уроків та виховних
заходів; протоколи відвідування уроків та виховних заходів були неповні, не мали єдиної
структури, не завжди відповідали меті відвідування заходу; не завжди адміністрацією ліцею
надавалися вчителям розгорнуті та конкретні рекомендації щодо поліпшення рівня проведення
уроків та виховних заходів. Враховуючи вищезазначене, у 2017/2018 навчальному році
адміністрації ХЛ № 89 необхідно розробити протоколи відвідування уроків та виховних
заходів відповідно до мети відвідування, узгодити їх з керівниками навчальних кафедр
та ознайомити з протоколами усіх педпрацівників ліцею.
І.7. Фінансово-господарська діяльність
У 2016/2017 навчальному році були виділені бюджетні кошти на ремонт приміщень
та поповнення матеріально-технічної бази школи, а саме: капітальний ремонт даху (408 м2),
фасаду (300 м2), вестибюлю (286 м2), побудова спортивного майданчику.
Протягом року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. З метою
економії витрат по заробітній платні не всі штатні одиниці вакансій розроблювалися.
За бажанням працівників їм надавалися відпустки за свій рахунок.
Протягом 2016/2017 навчального року навчальний заклад отримував благодійну
допомогу від батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів,
меблів, а також виконання батьками ремонтних робіт.
Під керівництвом Ради ліцею, за участю батьків ліцею при підготовці до 2017/2018
навчального року у ліцеї зроблено: капітальний ремонт кабінету трудового навчання для
хлопців (48 м2), капітальний ремонт кабінету трудового навчання для дівчат (36 м2),
капітальний ремонт методичного кабінету (72 м2), капітальний ремонт навчальних кабінетів
(56 м2, 36 м2, 48 м2, 72 м2, 72м 2), капітальний ремонт кабінету заступника директора (15 м 2),
побудова лаборантської з хімії (16 м2), побудова кабінету психолога та соціального педагога
(16 м 2), косметичний ремонт центральних сходів (72 м2), косметичний ремонт стелі над
центральними сходами (60 м2), косметичний ремонт підлоги коридорів та рекреацій (600 м2),
демонтаж віконних решіток навчальних кабінетів (12 шт.), капітальний ремонт спальні (72 м 2),
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капітальний ремонт ігрової (12 м2), капітальний ремонт роздягальнь 1-х класів (26 м2),
капітальний ремонт їдальні початкової школи (48 м2), капітальний ремонт туалетних кімнат
(12 м2, 12 м2), побудова туалетної кімнати (6 м2), капітальний ремонт сцени (56 м2),
капітальний ремонт стін актової зали (196 м2), капітальний ремонт коридору початкової школи
(36 м2), утеплення фасаду будівлі (104,5 м2), косметичний ремонт всіх приміщень закладу,
встановлення сигналізації у кабінеті директора, приймальні, бібліотеці, заміна труб
на теплорамці.
При підготовці до 2017/2018 навчального року під керівництвом Ради ліцею, за участю
батьків придбано: 100 одномісних учнівських столів, 100 стільців, 10 диванів, 3 пуфи,
2 кутових комплекти м‟яких меблів, 2 стійки-ресепшн, куліси на сцену, штори на вікна актової
зали, 11 жалюзі, 1 системний блок, 2 монітори, 3 телевізори, 3 мультимедійних проектори,
3 екрани, 2 ноутбуки, меблі для методичного кабінету (стінка та кухня), 2 столи для вчителів,
2 офісних пенали, 2 платяних шафи, 2 шафи для наглядних посібників, 75 шаф
для роздягальнь початкової школи, 38 стендів, 1500 номерків для роздягальні, посуд для
їдальні, 36 стільців до їдальні початкової школи, 5 столів до їдальні початкової школи,
1 учнівська дошка, канцтовари, засоби для прибирання, господарчі товари, грамоти, рамки
для фотографій, підписка на науково-методичну та періодичну літературу.
Крім того протягом 2016/2017 навчального року за рішенням Ради ліцею благодійні
кошти залучалися для фінансування участі учнів ліцею в олімпіадах, конкурсах, турнірах
різних рівнів.
Протягом 2016/2017 навчального року в ХЛ № 89 не було заборгованості по виплаті
заробітної плати. Здійснена своєчасна виплата відпускних, матеріальна допомога
на оздоровлення. Технічні робітники отримували доплату за шкідливі умови праці.
І.8. Робота зі зверненнями громадян
Протягом 2016/2017 навчального року на адресу ХЛ № 89 надійшло 1438 звернень
від громадян, що на 28 більше ніж у 2015/2016 навчальному році. Крім того, відповідно
до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надійшло 7 інформаційних запитів.
Більшість звернень стосувалися надання допомоги у вирішенні конфліктних питань,
які сталися під час навчально-виховного процесу, проведенні ремонтних робіт, збору коштів
на утримання закладу освіти тощо.
Жодне звернення не було повернене заявнику в порядку ст. 5 Закону України
«Про звернення громадян». На всі звернення надавалися відповіді у межах компетенції
ХЛ № 89 у встановлені законодавством терміни.
Усі звернення та відповіді на них зареєстровані у встановленому порядку.
Щоквартально питання про стан роботи зі зверненнями громадян заслуховувалося на нарадах
при директорові.
До УОА Шевченківського району ХМР протягом 2016/2017 навчального року звернень
та інформаційних запитів щодо діяльності ХЛ № 89 не надходило.
Адміністрацією ХЛ № 89 проводиться особистий прийом громадян. Крім письмових
звернень та звернень на особистих прийомах, громадяни мали змогу ставити питання
безпосередньо на форумі сайту ХЛ № 89 або у телефонному режимі, на які отримували
кваліфіковані відповіді.
У 2017/2018 навчальному році необхідно відповідальніше ставитися до роботи
із зверненнями громадян, проводити роботу щодо запобігання повторних звернень та звернень
до вищих органів освіти, Адміністрації Шевченківського району, Харківського міського
голови, департаментів різних рівнів.
І.9. Проблемні питання та основні завдання на наступний навчальний рік
Незважаючи на плідну роботу, залишається ряд проблемних питань, які потребують
подальшого вирішення:
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 забезпечення високої якості уроку шляхом підвищення рівня науково-методичного
забезпечення навчально-вихованого і управлінського процесів;
 збереження здоров‟я дітей: запобігання дитячому травматизму, удосконалення роботи
спеціальної медичної групи під час занять дітей фізичною культурою;
 потреба у забезпеченні меблями, технологічним обладнанням, сучасним спортивним
обладнанням та інвентарем, комп‟ютерною технікою, мультимедійним обладнанням,
навчально-методичними посібниками;
 необхідність навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення профільного навчання для досягнення його практичної спрямованості
та підвищення результативності;
 збільшення кількості дітей, охоплених заняттями гуртковою роботою, позашкільною
освітою, приділяючи особливу увагу охопленню дітей пільгових категорій та дітей
девіантної поведінки;
 задоволення потреби у кваліфікованих кадрах у зв‟язку із розширенням мережі.
З метою поглиблення змісту і прискорення темпів подальшого розвитку освіти
в ХЛ № 89 пріоритетним напрямком діяльності у 2017/2018 навчальному році має бути
спрямування зусиль на забезпечення громадян доступною та якісною освітою, на соціальний
захист учасників навчально-виховного процесу, всебічний розвиток кожної дитини, сприяння
реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, виховання патріотизму
та активної громадянської позиції.
Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік:
 створення здоров‟язберігаючого середовища – оптимальних умов для навчання
і виховання дітей, фізичного розвитку, збереження і зміцнення їхнього здоров‟я;
запобігання усім видам травматизму; забезпечення якісного харчування та медичного
обслуговування учнів; удосконалення роботи спеціальної медичної групи під час занять
дітей фізичною культурою;
 забезпечувати інформаційну підтримку навчально-виховного процесу за рахунок
модернізації діяльності шкільної бібліотеки та використання сучасних інформаційних
технологій;
 орієнтування змісту науково-методичної роботи на підвищення професійної
компетентності вчителів щодо використання сучасних педагогічних технологій з метою
забезпечення якості уроку;
 забезпечення подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями
шляхом: підвищення ефективності, оновлення методів співпраці з вищими навчальними
закладами; узагальнення, науково-методичне осмислення і розповсюдження
педагогічного досвіду виховання і навчання обдарованих дітей; розвитку інформаційного
забезпечення роботи з обдарованими дітьми;
 активізація впровадження інноваційних педагогічних технологій, спрямованих
на розкриття творчих, інтелектуальних здібностей дитини, на задоволення її потреб
у самовдосконаленні;
 забезпечення системного, якісного та доступного психолого-педагогічного супроводу
всіх учасників навчально-виховного процесу;
 розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання
профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення
якісної допрофільної підготовки;
 забезпечити розвиток системи виховання на засадах загальнолюдських та громадянських
цінностей, спрямованої на: впровадження нових форм та методів національнопатріотичного виховання учнівської молоді; формування у дітей та молоді національної
ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної
громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;
 активізувати роботу щодо охоплення дітей позашкільною освітою, приділяючи особливу
увагу охопленню дітей пільгових категорій та дітей девіантної поведінки;
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забезпечувати соціальну підтримку дітей пільгових категорій, створення належних умов
для їх навчання, виховання та оздоровлення, повноцінної соціалізації та активного
залучення до життя суспільства;
сприяти діяльності учнівського та батьківського самоврядування, координувати
взаємодію учасників навчально-виховного процесу та представників громадськості щодо
реалізації учнівських та батьківських ініціатив;
зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
забезпечити реалізацію Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017
роки.
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Розділ ІІ. Планування освітньої діяльності на 2017/2018 навчальний рік
ІІ.1. Управління освітнім процесом
ІІ.1.1. Створення оптимальних умов для забезпечення права
на здобуття повної загальної середньої освіти
ІІ.1.1.1. Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту»,
ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Зміст роботи
Здійснення роботи щодо
систематичного доведення та
роз‟яснення до всіх учасників
навчально-виховного процесу
ліцею нормативно-правових
документів з питань забезпечення
гарантованого права громадян на
здобуття повної загальної
середньої освіти
Здійснення контролю за обліком
відвідування учнями навчальних
занять, факультативних занять,
гуртків, індивідуальних та
групових занять
Організація навчання учнів, які не
можуть відвідувати ліцей за станом
здоров‟я
Контроль за навчально-виховним
процесом у ліцеї
Оформлення випускної
документації учнів 9-х, 11-х класів
Встановлення і затвердження на
2017/2018 навчальний рік:
- регламенту роботи ліцею;
- структури навчального року і
термінів канікул;
- режим роботи на день;
- мережу класів і контингент
учнів на 05.09.2017;
- графіки роботи усіх підрозділів
ліцею;
- графіки організації чергування
в ліцеї
Складання,затвердження,
погодження розкладів навчальних
занять і спецкурсів, факультативів,
індивідуальних занять
Формування мережі на 2017/2018
навчальний рік
Організація та проведення свята
Першого дзвоника
Планування роботи навчальнометодичних кафедр з урахуванням
Закону України «Про освіту» та
Закону України «Про загальну
середню освіту»
Підготовка державного
статистичного спостереження
№ 77-РВК «Звіт про кількість дітей
шкільного віку»
Аналіз мережі профільних та
допрофільних класів у 2017/2018
навчальному році
Затвердження, погодження
документів роботи ліцею на
навчальний рік:
- навчальний план;

Дата
Виконавець
Протягом року Адміністрація

Відповідальний
Вихід
Кіриченко С.В.
Інформації,
накази,
виступи

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Інформація

Протягом року Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Протягом року Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

До 30.08.2017 Адміністрація

Кіриченко С.В.

Інформації,
накази
Накази,
інформації
Накази,
графіки

Серпень,
Адміністрація
вересень 2017

Кіриченко С.В.

Розклади

Серпень,
Бабич О.І.
вересень 2017
Серпень,
Демидова Т.Г
вересень 2017
Серпень 2018 Керівники кафедр

Кіриченко С.В.
Кіриченко С. В.

Накази,
інформації
Сценарій

Віценцик А.В.

Плани НМК

Вересень 2017 Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Звіт

Жовтень 2016 Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Інформація

Кіриченко С.В.

РНП
Річний план
Плани

Квітень –
червень,

Адміністрація,
Таран Н.В.,
Паленова С.О.,
Жукова І.Ю.

Виконання
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№

Зміст роботи

-

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

річний план роботи;
плани роботи бібліотеки,
практичного психолога,
соціального педагога,
логопедичного пункту;
- плани виховної роботи класних
керівників;
- календарне та тематичне
планування вчителів
- плани шкільних методичних
об‟єднань
Здійснення аналізу руху учнів у
ліцеї
Підготовка звіту про продовження
навчання для здобуття повної
загальної середньої освіти
випускниками 9-х класів (форма
№1-ЗСО)
Проведення аналізу роботи щодо
охоплення учнів позашкільною
освітою
Збір та обробка інформації щодо
подальшого навчання та
працевлаштування випускників 9-х
та 11-х класів
Здійснення роботи з формування,
затвердження / погодження
робочого навчального плану ліцею
на 2018/2019 навчальний рік
Складання розкладів ДПА для 4-х,
9-х, 11-х класів
Проведення ДПА у 4-х, 9-х, 11-х
класах
Організація та проведенням свята
Останнього дзвоника та
урочистостей з нагоди випуску
учнів з ліцею
Організація участі випускників 11-х
класів у ЗНО
Формування мережі на 2018/2019
навчальний рік

Дата
серпень 2018

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Виконання

До 01.09.
До 10.09.
До 15.09.
2017

Щомісяця
(до 1 числа
наступного
місяця)
Листопад
2017

Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Звіт

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Звіт

Січень 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Інформації

Вересень
2017,
лютий 2018,
червень 2018
Травеньчервень 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Інформації

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

РНП

Травень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Травеньчервень 2018
Травень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Накази,
розклади
Накази

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Накази,
інформації,
сценарії

Травень,
червень 2018
Червень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Накази,
інформації
інформації

ІІ.1.1.2. Облік руху учнів
№
1.

2.

3.

4.

5.

Зміст роботи
Забезпечення проведення обліку
дітей шкільного віку

Дата
Виконавець
Серпень 2017, Бабич О.І.
травеньсерпень 2018

Надання інформації про кількість
дітей, які приступили і не
приступили до занять 1 вересня
2017/2018 н.р.
Узагальнення і надання до УОА
Шевченківського району ХМР
статистичних звітів про кількість
дітей шкільного віку за
затвердженими формами
Забезпечення контролю за
веденням алфавітної книги та
особових справ учнів

01.09.2017

Підготовка та надання до УОА
звіту про руху учнів у ліцеї

Класні керівники

Відповідальний
Вихід
Кіриченко С.В.
Звіти

Бабич О.І.

Інформація

Протягом року Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Звіти,
інформація

Протягом
року

Класні керівники,
Грищенко Н.В.

Бабич О.І.,
Сиренко А.А.

Щомісяця
(до 1 числа
наступного

Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Алфавітна
книга,
особові
справи учнів
Звіт

Виконання
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№

Зміст роботи
Підготовка та надання до УОА
звіту про учнів, які прибули з-за
кордону

6.

Дата
місяця)
Щомісяця
(до 1 числа
наступного
місяця)

Виконавець
Бабич О.І.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід

Виконання

Звіт

ІІ.1.1.3. Організація профільного навчання
№
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Зміст роботи
Забезпечення створення
оптимальних та сприятливих умов
для розвитку особистості кожного
учня
Задоволення попиту учнів та їх
батьків у додатковій освіті
Організація роботи факультативів,
індивідуальних та групових занять
Участь у роботі Ради ліцею щодо
організації додаткових освітніх
послуг
Здійснення науково-методичної,
науково-дослідної, навчальновиховної діяльності
університетських кафедр ліцею
Забезпечення науково-методичного
супроводу:
профільного та допрофільного
навчання;
додаткової дистанційної освіти;

Дата
Виконавець
Протягом року Адміністрація

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Звіт

Протягом року Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Звіт

Протягом року Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Звіт

Протягом року Бабич О.І.,
Костіна Ю.С.

Кіриченко С.В.,
Костіна Ю.С.

Протокол

Протягом року Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Договора

Протягом року Керівники кафедр

Бабич О.І.

Плани НМК

Протягом року Керівники кафедр

Плани НМК

науково-дослідницької роботи з
актуальних проблем;
забезпечення довузівської
підготовки ліцеїстів
Проведення спільних засідань з
актуальних проблем безперервного
та профільного навчання
Створення, апробація й
впровадження діагностичного
інструментарію для забезпечення
профільного та до профільного
навчання
Розробка, апробація й
впровадження змісту профільних
курсів
Організація консультацій з
громадськістю з питань стратегії
розвитку профільної освіти
Інформування батьків та ліцеїстів
про систему допрофільної освіти
учнів 8-9-х класів, у тому числі
через веб-сайт ліцею
Надання матеріалів для
спеціалізованої профорієнтаційної
сторінки на веб-сайті ліцею з
інформацією для учнів і батьків про
наявні навчальні профілі
Поповнення банку програм та
методичного забезпечення
викладання профільних
факультативних курсів та гуртків
для учнів 8-11-х класів
Організація методичних заходіву
міжкурсовий період з метою
забезпечення належного рівня
професійної компетентності
вчителів ліцею, які працюють у
профільних класах:
- засідання ШМО;

Протягом року Керівники кафедр

Бабич О.І.,
Віценцик А.В.
Віценцик А.В.

Протягом року Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Плани НМК

Протягом року Керівники кафедр

Віценцик А.В.,
Плани НМК
Бабич О.І.,
Жозе да Коста Г.О.
Віценцик А.В.,
Плани НМК
Бабич О.І.

Протягом року Керівники кафедр

Плани НМК

Протягом року Керівники кафедр

Віценцик А.В.,
Бабич О.І.

Плани НМК

Протягом року Керівники кафедр

Віценцик А.В.,
Бабич О.І.

Плани НМК

Протягом року Класні керівники,
Жукова І.Ю.

Бабич О.І.

Протокол,
веб-сайт

Протягом року Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Матеріали

Протягом року Бабич О.І.,
Кіриченко С.В.
Жозе да Коста Г.О.

Матеріали

Протягом року Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Віценцик А.В.,
Таран Н.В.

Протоколи,
звіти,
матеріали

Виконання
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№

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Зміст роботи
- семінари;
- тренінги;
- індивідуальні консультації
Вивчення мотивів вибору
ліцеїстами майбутнього профілю
навчання з метою організації
консультацій щодо коригування
напрямів профілювання
Складання педагогічно і медично
обґрунтованого розкладу
додаткових занять для учнів з
урахуванням вимог програм,
повноцінного фізичного,
інтелектуального і психологічного
розвитку учнів
Вивчення і узгодження
календарних планів з
факультативів, індивідуальних та
групових занять
Організація творчої групи з
проблем допрофільного і
профільного навчання
Аналіз профілів подальшого
навчання випускників ліцею у
вищих навчальних закладах
Налагодження співпраці з центром
зайнятості м. Харкова щодо
надання профконсультативних та
профорієнтаційних послуг з метою
виявлення професійно значущих
якостей особистості учня
Створення банку програм для
профільного навчання, спецкурсів
за вибором, факультативних курсів
та картотеку їхніх розробників
Організація участі у роботі
районних, міських, обласних
конференцій з питань профільного
навчання
Виявлення структури професійних
схильностей за методикою
Голланда та готовності до вибору
профілю навчання за методикою
Ерудит для учнів 9-го класу
Створення банку даних про
професії, які найбільш поширені в
регіоні
Узагальнення досвіду організації
профільного навчання у ліцеї за
останні 4 роки
Побудова профорієнтаційної карти
учня на основі методики Басса і
Клімова для учнів 10-го класу
Виявлення рівня професійної
готовності за методикою ШТТР для
учнів 8-х класів
Виявлення структури професійних
уподобань за методикою «Карта
інтересів» для учнів 7-х класів

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Протягом року Бабич О.І.,
Кіриченко С.В.
Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.

Матеріали

До 01.09.2017 Бабич О.І.
До 01.01.2018

Розклад

Кіриченко С.В.

До 11.09.2017 Бабич О.І.,
Кіриченко С.В.
Жозе да Коста Г.О.,
Сіренко А.А.
Вересень 2017 Адміністрація

Бабич О.І.

Вересень 2017 Класні керівники

Бабич О.І.,
Демидова Т.Г.

Вересень –
жовтень 2017

Календарнотематичні
плани
вчителів
Матеріали
Довідка

Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Матеріали

Жовтень 2017 Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Бабич О.І.

Матеріали

Жовтень –
Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.
листопад 2017

Факт

Жовтень 2017 Таран Н.В.

Аналітична
довідка

Бабич О.І.

Грудень 2017

Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Матеріали

Грудень 2017

Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Довідка

Грудень 2017

Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Лютий 2018

Таран Н.В.

Бабич О.І.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Березень 2018 Таран Н.В.

Виконання

ІІ.1.2. Робота щодо обліку продовження навчання та
працевлаштування випускників
№
1.
2.

Зміст роботи
Дата
Виконавець
Створення електронної бази даних Протягом року Коваленко Т.О.
випускників, корекція бази
Надання звіту № 1-ЗСО «Звіт про За планом УО Демидова Т.Г.
продовження навчання для
здобуття повної загальної

Відповідальний
Жозе да Коста Г.О.

Вихід
База даних

Кіриченко С.В.

Звіт

Виконання

78
№

3.

4.

Зміст роботи
середньої освіти випускниками 9-х
класів ЗНЗ»
Організація роботи з обліку
працевлаштування (продовження
навчання) випускників 9-х, 11-х
класів:
- аналіз роботи з даного питання
та надання інформації, списків,
довідок до УОА;
- надання попередньої інформації
про продовження навчання та
працевлаштування випускників
2018 року;
- збір та перевірка довідок про
навчання (працевлаштування)
- узагальнення проведеної роботи
у підсумковому наказі «Про
підсумки роботи з
працевлаштування випускників
9-х, 11-х класів 2017 року»;
- визначення завдання у
організаційному наказі «Про
організацію роботи з
працевлаштування випускників
9-х, 11-х класів 2017/2018
навчального року».
Упорядкування матеріалів з обліку
продовження навчання
(працевлаштування ) випускників
9-х, 11-х класів 2017 року

Дата

Виконавець

Протягом
Демидова Т.Г.
року
До 05.09. далі
щомісячно

Відповідальний

Вихід

Виконання

Кіриченко С.В.

Звіти,
інформація
довідки

Вересень –
жовтень 2017
До 12.05.2017

Жовтень 2017
Листопад 2017

Наказ
Довідка

Квітень 2018

Наказ

Жовтень 2017 Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

ІІ.1.3. Виконання мовного законодавства
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст роботи
Продовження роз‟яснення та
глибокого вивчення нормативних
документів щодо виконання
мовного законодавства
Реалізація Комплексної програми
розвитку освіти м. Харкова на
2011–2017 роки та обласної
програми розвитку освіти «Новий
освітній простір Харківщини»на
2014 – 2018 роки. Підрозділ 3.
Розвиток і функціонування
української та російської мов
Забезпечення ведення діловодства
українською та російськими
мовами відповідно до вимог
Законодавства про державну мовну
політику
Виконання організаційних вимог
Закону України «Про засади
державної мовної політики» щодо
оформлення наочності у ліцеї
Надання послуг відвідувачам
державною мовою або російською
у разі звертання російською мовою

Дата
Виконавець
Протягом року Адміністрація

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Аналіз роботи
з питання

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Звітні
матеріали

Протягом року Учасники НВП

Кіриченко С.В.

Документообіг

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Факт

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Журнал
рєєстрації
звернень
громадян
Заяви

Визначення за заявами батьків
Протягом року Бабич О.І.
Кіриченко С.В.
мови навчання при наборі учнів до
ліцею і організація навчання
відповідно до Статуту ХЛ № 89
Забезпечення вивчення
Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.
українською мовою базових
дисциплін: історії України, Захисту
Вітчизни, фізичної культури,
географії України

Факт

Виконання
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№
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Зміст роботи
Планування і проведення екскурсій
до уславлених місць
Слобожанщини, музеїв, театрів
Харкова, природно-історичних
пам‟яток Харківщини
Організація зустрічей учнів з
поетами, письменниками,
художниками, науковцями
Харківщини
Проведення семінарських занять
«Українське ділове мовлення»
Організація роботи постійно
діючого семінару «Ділова
українська мова» для вчителів
ліцею
Проведення тестування вчителів,
які атестуються, на рівень
володіння української мовою
Участь в обласному фестивалі
ораторського мистецтва для учнів
10-11-х класів
Участь у Міжнародному конкурсі з
української мови імені П. Яцика
для учнів 3-4-х класів
Організація проведення районного
етапу Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені
Т.Г.Шевченка для учнів 5-11-х
класів
Організація та відзначення Дня
української писемностіта мови
Проведення урочистого
святкування:
Дня української писемності та
мови;
Дня рідної мови
Організація та участь учнів 1-11-х
класів у Всеукраїнській
українознавчій грі «Соняшник»
Організація та участь увідзначенні
Міжнародного Дня рідної мови
Підготовка та проведення
районного етапу міського конкурсу
творчихробіт учнів (творів, поезій
тощо) «Мій родовід»
Організація та участь учнів ліцею у
І (районному) етапі міського
конкурсу творчих робіт вільного
жанру «Присвята рідному місту»
Організація участі учнів ліцею
району у фестивалі літературної
тахудожньої творчості «Мій
Пушкін»
Організація роботи ліцею щодо
відзначення Дня слов‟янської
писемності і культури

Дата
Виконавець
Протягом року Класні керівники

Відповідальний
Демидова Т.Г.

Вихід
Накази

Протягом року Учителі, класні
керівники

Адміністрація

Факт

Протягом року Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

З 01.09.2017
Перепелиця С.О.
1 раз на чверть

Віценцик А.В.

Виконання

Матеріали
ПДС

Жовтень 2017 Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Результати
тестування

Жовтень 2017 Полешко О.Г.

Віценцик А.В.

Наказ, заявка

Листопад 2017 Полешко О.Г.

Віценцик А.В.

Наказ, заявка

Жовтень –
Полешко О.Г.
листопад 2017

Віценцик А.В.

Наказ, заявка

До 01.11.2017 Осадчук О.В.,
Полешко О.Г.
Осадчук О.В.,
Полешко О.Г.
Листопад
2017,
лютий 2018
До 31.01.2018 Полешко О.Г.

Віценцик А.В.

Наказ

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

Віценцик А.В.

інформаця

До 01.01.2018 Полешко О.Г.

Демидова Т.Г.

інформаця

Квітень 2018

Полешко О.Г.

Демидова Т.Г.

Наказ, заявка

Квітень 2018

Осадчук О.В.

Демидова Т.Г.,
Віценцик А.В.

Заявка
Звіт

Травень 2018

Осадчук О.В.

Демидова Т.Г.,
Віценцик А.В.

Наказ, заявка

Травень 2018

Осадчук О.В.,
Полешко О.Г.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

ІІ.1.4. Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та
військово-патріотичного виховання
№
1.

2.

Зміст роботи
Дата
Виконавець
Поповнення матеріально-технічної Протягом року Адміністрація,
бази для здійснення викладання
учитель предмета
предмета «Захист Вітчизни»
«Захист Вітчизни»,
завгосп
Підготовка команди, участь учнів Протягом року Учитель предмета
ліцею у І (районному) етапі
«Захист Вітчизни»
Всеукраїнської дитячо-юнацької
Пухарєв В.М.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
План

Демидова Т.Г.

Звіт

Виконання
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№

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Зміст роботи
військово-патріотичної грі «Сокіл
(«Джура»)»
Здійснення контролю:
за якістю проведення занять «ЗВ»;
за виконанням статутних вимог на
уроках «ЗВ»;
за якістю засвоєння програм «ЗВ»
учнями.
Показ навчальних фільмів із «ЗВ»
Організація викладання предмета
«ЗахистВітчизни» у 2017/2018 н. р.
Організація роботи гуртків
військово-патріотичного виховання
з юнаками ліцею
Організація роботи виховного
центру героїко-патріотичного
виховання
Надання матеріалів з обліку та
постанови на військовий облік
учнів ліцею відповідно до віку
Організація проходження медичної
комісії у Харківському міському
військкоматі
Організація та проведення
навчально-польових занять з
учнями-юнаками та практичних
занять з медико-санітарної
підготовки з дівчатами 11-х класів
Підготовка команди, участь учнів
ліцею у військово-спортивній грі
«Патріот»
Закінчення вивчення предмета
«Захист Вітчизни» в 11-му класі
проведенням військовоспортивного свята
Виконання розпоряджень
Харкіського міського комісара
Розроблення нових підходів і
шляхів до виховання патріотизму
як почуття і як базової якості
особистості згідно з Концепцією
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
Проведення роботи зі сприяння
набуттю дітьми та молоддю
патріотичного досвіду:
робота над виробленням
методичних засад патріотичного
виховання молоді на уроках та в
позаурочній роботі;
включення проблематики
патріотичного виховання молоді до
матеріалу уроків вчителя з кожної
предметної дісципліни
Створення інформаційнометодичного забезпечення для
здійснення національнопатріотичного виховання дітей та
молоді у ліцеї

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Протягом року Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Довідки

Протягом року Учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Пухарєв В.М.
До 01.09.2017 Жозе да Коста Г.О.

Демидова Т.Г.,
Жозе да Коста Г.О.

Інформація

Кіриченко С.В.

Наказ

До 01.09.2017 Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Наказ

До 04.09.2017 Сергійчук О.С.,
Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Жовтень 2017 Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

План,
відповідні
матеріали
Інформація

Листопад 2017 Класні керівники
10-х, 11-х класів

Жозе да Коста Г.О.

Медичні
картки

Січень,
квітень 2018

Учитель предмета
«Захист Вітчизни»
Пухарєв В.М.

Жозе да Коста Г.О.

Наказ

Квітень –
травень 2018

Демидова Т. Г.

Жозе да Коста Г.О.

Наказ,
план

Травень 2018

Мирошниченко О.О., Демидова Т.Г.
Пухарєв В.М.

План

За фактом

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Інформація

Протягом року Керівники виховних
центрів, класні
керівники

Демидова Т. Г.

Відповідні
матеріали

Протягом року Керівники кафедр

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

Протягом року Вчителі

Демидова Т.Г.

Розробки
уроків

І семестр
Віценцик А.В.,
2017/2018 н.р. Полєшко О.Г.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Виконання
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ІІ.1.5. Охорона безпеки життєдіяльності
ІІ.1.5.1. Охорона життя та здоров’я учнів:
профілактика захворювань, організація медичних послуг
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Зміст роботи
Забезпечення необхідних умов
безпеки у кабінетах фізики, хімії,
біології відповідно до листа
МОНМСвід 01.02.2012 № 1/9 –
72«Про безпечне проведення занять
у кабінетах природничоматематичного напряму
загальноосвітніх навчальних
закладів»
Забезпечення необхідних умов
безпеки з фізичної культури
у спортивній залі та на
спортмайданчику відповідно до
вимог наказу МОН України від
01.06.2010 № 521 «Про
затвердження Правил безпеки
життєдіяльності під час проведення
занять з фізичної культури і спорту
в загальноосвітніх навчальних
закладах»
Забезпечення необхідних умов
безпеки у кабінетіінформатики та
інформаційно-комунікаційних
технологій навчання відповідно до
«Положення про кабінет
інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій
навчання загальноосвітніх
навчальних закладів» (затверджено
наказом МОН України від
20.05.2004 №407), «Правил
використання комп‟ютерних
програм у навчальних закладах»
(затверджено наказом МОН
України від 02.12.2004 №903)
Забезпечення необхідних умов
безпеки навчальних занять у
кабінетах Захисту Вітчизни, праці й
інших навчальних приміщеннях
ліцею
Забезпечення дотримання правил
безпеки на уроках фізики, хімії при
проведенні лабораторних та
практичних робіт, правильності
зберігання хімічних реактивів
Планування і проведення
тематичних бесід з учнями 1-11-х
класів із запобігання усім видам
дитячого травматизму
Оформлення актів перевірки
міцності укріплення установки
спортивних споруджень на
майданчику і в залі.
Забезпечення проведення
інструктажів з безпеки
життєдіяльності учнів протягом
навчального року у звязку з
заходами навчального і виховного
характеру (при організації поїздок,
походів, екскурсій, спортивних
змагань, олімпіад) та
позаплановими випадками
Співпраця з дитячою міською
поліклінікою № 4, міською
поліклінікою № 26, Харківським

Дата
Виконавець
Відповідальний
Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Протягом року Вороніна В.Т.

Вихід
Відповідні
матеріали

Жозе да Коста Г.О. факт

Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Класні керівники

Жозе да Коста Г.О., Плани,
Демидова Т.Г.
журнали

Протягом року Вороніна В.Т.

Жозе да Коста Г.О. Акти

Протягом року Класні керівники,
вчителі

Жозе да Коста Г.О., Журнали
Демидова Т.Г.,
інструктажів,
Віценцик А.В.
класні
журнали

Протягом року Учасники НВП

Жозе да Коста Г.О. Аналітична
інформація

Виконання
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№

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Зміст роботи
міським Управлінням Головного
управління Держсанепідслужби у
Харківській області
Організація та здійснення
контролю за проведенням
поглиблених профілактичних
оглядів учнів
Організація та здійснення
контролю за проведенням
профілактичних оглядів учнів на
початку навчального року та після
всіх канікул протягом навчального
року
Здійснення оперативного контролю
за станом діяльності вчителів з
питань охорони життя і здоровя
учнів, запобігання усім видам
дитячого травматизму
Здійснення оперативного контролю
за проведенням тематичних
виховних заходів із запобігання
усім видам дитячого травматизму
Організація навчання та здійснення
контролю за проведенням занять
учнів які навчаються за
індивідуальною формою за станом
здоров‟я
Узагальнення інформації про стан
організації навчання за
індивідуальною формою навчання
протягом навчального року
Організація та оперативний
контроль за веденням законодавчих
документів з охорони праці,
журналів реєстрації проведення
інструктажів з охорони праці та
безпеки життєдіяльності
Обговорення питання щодо
запобігання дитячому травматизму
та профілактиці різних видів
захворювання на батьківських
зборах
Проведення перезарядки
вогнегасників
Вивчення стану обладнання
медичного кабінету та його
поповнення
Здійснення перевірки:
- раціонального розміщення
навчального обладнання, технічних
засобів навчання відповідно до
вимог безпеки життєдіяльності та
праці;
- готовності навчальних кабінетів
фізики, хімії, інформатики,
спортивної зали, кабінетів
трудового навчання до нового
навчального року;
- опору ізоляції та захисного
заземлення
Забезпечення готовності
навчальних кабінетів і приміщень
закладу до прийому учнів
на початок навчального року,
наявності актів-дозволів на
функціонування ліцею, навчальних
кабінетів, спортивної зали
Забезпечення проведення
вступного і первинного
інструктажів з безпеки

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Протягом року Класні керівники

Жозе да Коста Г.О. Наказ,
інформації

Протягом року Класні керівники

Жозе да Коста Г.О. Наказ,
інформації

Протягом року Класні керівники,
вчителі

Жозе да Коста Г.О., Накази,
Демидова Т.Г.
довідки

Протягом року Класні керівники

Демидова Т.Г.

Протягом року Учителі

Жозе да Коста Г.О. Накази,
довідки

Накази,
довідки

Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Інформація,
довідки

Протягом року Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.

Накази,
довідки

Протягом року Класні керівники

Демидова Т.Г.

Протокол

Серпень 2018

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Акт

Протягом
року,
Серпень 2017
Протягом
року,
серпень 2017

Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Інформація,
довідка

Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.

Звітні
матеріали

До 01.09.2017 Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.

Акти

До 01.09.2017 Класні керівники

Журнали
інструктажів,
класні

Демидова Т.Г.

Виконання
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№

23.

24.

25.

Зміст роботи
життєдіяльності учнів на початок
навчального року
Заповнення «Листів здоров‟я» (2
види) учнів, вкладення їх до
класних журналів та створення
банку даних про здоров‟я учнів
Здійснення розподілу учнів на
групи для занять фізичною
культурою.
За результатами поглиблених
медоглядів вносити корективи.
Проведення дня ЦЗ у ліцеї

Дата

Виконавець

Вересень 2017 Класні керівники

Відповідальний

Вихід
журнали

Виконання

Жозе да Коста Г.О. Класні
журнали,
банк даних

01.09.2017,
протягом
року

Класні керівники

Жозе да Коста Г.О. Накази

Квітень 2018

Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Накази, акт

ІІ.1.5.2. Охорона праці та медичне обстеження працівників
№
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Зміст роботи
Виконання ремонтних робіт
направлених на покращення
охорони праці
Перевірка засобів пожежегасіння та
плану евакуації людей
Створення комісії:
з тарифікації;
з обліку матеріальних цінностей;
трудових спорів;
з організації та проведення
атестації;
з преміювання тощо
Проведення інструктажів з питань
охорони праці під час навчальновиховного процесу (вступний,
первинний, цільовий)
Перевірка вентиляції на харчоблоці
Перевірка готовності ліцею до
2017/2018 н.р.:
- навчальних кабінетів для
проведення навчальних занять з
фізики, хімії, біології,
інформатики, трудового
навчання, та спортзали;
- замірів заземлення
електрообладнання;
- на експлуатацію харчоблоку;
- горищних приміщень;
- штукатурного шару стелі;
- вентиляції
Призначення відповідальних осіб за
стан охорони праці в структурних
підрозділах, в навчальних
кабінетах, майстернях, спортзалах;
відповідальних за протипожежний
стан у ліцеї, у приміщеннях,
електробезпеку у приміщеннях, та
безпечну експлуатацію будівель,
споруд, інженерних мереж,
безпечну експлуатацію
електрогосподарства на початок
2017/2018 н.р.
Створення у ліцеї служби охорони
праці, безпеки життєдіяльності,
відповідальних у структурних
підрозділах та забезпечити умови їх
правової діяльності
Складення форм статистичної
звітності
Виконання санітарно-гігієнічних
норм забезпечення навчально-

Дата
Виконавець
Протягом року Вороніна В.Т.
Серпень 2017
Серпень 2017

Протягом
року,
до 01.09.2017

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Акт

Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.
Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.

Акт

Жозе да Коста Г.О

Кіриченко С.В.

Журнали
інструктажів

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акти

Січень,
Вороніна В.Т.
серпень 2018
До 01.09.2017 Вороніна В.Т.,
адміністрація

Наказ

До 01.09.2017 Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.

Накази

До 01.09.2017 Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.

Наказ

Вересень 2017 Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.
Вересень 2017 Вороніна В.Т.
Кіриченко С.В.

Статистичний
звіт
Акт

Виконання
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№
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

Зміст роботи
виховного процесу
Поновлення куточку з охорони
праці
Проведення обстеження будівлі та
споруд у зимово-весняний та
осінньо-зимовий період
Аналіз щодо виконання заходів з
охорони праці
Звіт про виконання угоди з охорони
праці між адміністрацією ліцею та
профспілковим комітетом за 2017
рік
Складання угоди з охорони праці
між адміністрацією ліцею та
профспілковим комітетом на 2018
рік
Проведення тижня з охорони праці
Аналіз щодо стану охорони праці,
виробничого травматизму, умов
праці та профзахворювань
Перевірка аварійного освітлення,
первинних засобів пожежегасіння,
пожежних гідрантів, перезарядка
вогнегасників
Укладення договору між ХМП №
26 та адміністрацією ліцею про
надання медичних послуг при
проходженні медоглядів
працівниками ліцею
Організація проходження медичних
оглядів працівниками ліцею
Проведення дня ЦЗ у ліцеї
Проведення навчання
співробітників ліцею з питань ЦЗ
Проведення навчання
співробітників ліцею з питань
охорони праці

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Вересень 2017 Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.
Жовтень 2017, Вороніна В.Т.
Кіриченко С.В.
лютий 2018

Акт

Грудень 2017

Інформація

Грудень 2017

Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.
Літвиненко О.О.
Кіриченко С.В.

Грудень 2017

Літвиненко О.О.

Кіриченко С.В.

Квітень 2018

Акт

Протокол
зборів
трудового
колективу
Угода

Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.
Щоквартально Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Вороніна В.Т.

План

Протягом року Вороніна В.Т.

Акт

Квітень 2018

Кіриченко С.В.

Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Виконання

Інформація

Договір

Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Наказ

Квітень 2018 Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.
Січень,
Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.
квітень 2018
Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Накази, акт
Накази
Накази

ІІ.1.5.3. Організація роботи із запобігання всім видам дитячого травматизму
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Зміст роботи
Організація роботи з батьками
щодо профілактики усіх видів
дитячого травматизму
Планування заходів до тижня
безпеки життєдіяльності
Планування роботи класних
керівників з питань охорони життя
та здоров‟я учнів, запобігання всім
видам дитячого травматизму,
занять з розділу «Надзвичайні
ситуації»
Проведення первинного, цільового
вступного інструктажів з учнями

Дата
Виконавець
Протягом року Демидова Т.Г.,
кл. керівники

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Протоколи

Вересень 2017 Сергійчук О.С.
Травень 2018
До 14.09.2017, Демидова Т.Г.,
до 16.01.2018 класні керівники

Демидова Т.Г.

Інформації

Кіриченко С.В.

Плани
класних
керівників

Відповідно до Демидова Т.Г.,
вимог
класні
протягом року керівники

Кіриченко С.В.

Проведення занять по 10-годинній
програмі з вивчення Правил
дорожнього руху України,
включивши обов‟язково практичні
заняття з проведенням Днів безпеки
руху
Проведення занять і заліків з
вивчених Правил дорожнього руху
Проведення занять з вивчення
правил поводження з вибуховонебезпечними предметами,
прийняття заліків (7 занять)

Вересень –
грудень 2017

Ветлугіна В.В.,
класні керівники

Демидова Т.Г.

Класні
журнали,
журнали
інструктажів
Класні
журнали

Згідно з
програмою
Згідно з
програмою

Ветлугіна В.В.,
класні керівники
Класні керівники

Демидова Т.Г.
Демидова Т.Г.

Класні
журнали
Класні
журнали
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№
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Зміст роботи
Проведення бесід з запобігання
всім видам дитячого травматизму
(із записами в журнал і щоденники
учнів) перед початком шкільних
канікул, перед масовими трудовими
операціями, екскурсіями,
культпоходами тощо
Проведення місячника безпеки
руху і запобігання всім видам
дитячого травматизму:
- «Увага! Діти на дорозі»;
- бесіди в класах «Твоя дорога в
школу»;
- тренувальні заняття на авто
майданчику;
- зустрічі з працівниками
патрульної служби
Ознайомлення учнів з правилами
поведінки поблизу високовольтних
ліній, з правилами поведінки в лісі,
на водоймищах при ожеледиці,
заметах та інших небезпечних для
життя людини явищ із записом у
класних журналах і щоденниках
Проведення моніторингових
замірів знань учнів 5-х класів з
правил протипожежної безпеки та
правил дорожнього руху
Перевірка протипожежного стану
під час проведення
загальноліцейських заходів у
спортивній та актовій залах
(дискотек, новорічних свят)
Здійснення перевірки
протипожежної безпеки, справності
протипожежних гідрантів та
перезарядку вогнегасників.
Проведення роз‟яснення правил
користування вогнегасниками
Перевірка надійності укріплення
обладнання, до якого мають доступ
учні (шафи, фізкультурні прилади,
ігрове обладнання)
Проведення бесід, ігор, вікторин,
конкурсі, виставок на
профілактичні теми
Залучення до роботи з дітьми
співробітників:
- Національної поліції;
- лікарів-фахівців;
- фахівців інших служб
Вивчення і дотримання правил
дорожнього руху
Організація роботи з безпеки
життєдіяльності через учнівське
самоврядування

Дата
Виконавець
Протягом року Класні керівники,
вчителіпредметники

Відповідальний
Демидова Т.Г.

Вихід
Класні
журнали,
журнали
інструктажів

СерпеньДемидова Т.Г.,
вересень 2017, класні керівники
травень 2018

Кіриченко С.В.

Плани заходів

1 раз на місяць Класні керівники,
вчителіпредметники

Демидова Т.Г.

Записи
в журналах

Протягом року Сергійчук О.С.,
класні керівники

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

Постійно

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Записи
в журналах

Раз на рік

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Записи
в журналах

Постійно

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Записи
в журналах

Протягом року Демидова Т.Г.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Звітна
документація

Протягом року Демидова Т.Г.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Звітна
документація

Протягом року Класні керівники

Демидова Т.Г.

До 15.09.2017 Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Звітна
документація
План роботи

Виконання

ІІ.1.6. Соціальний захист дітей пільгових категорій та охорона прав дитини
№
1.

Зміст роботи
Дата
Виконавець
Організувати роботу у ліцеї
Протягом року Паленова С.О
відповідно до законів та
нормативно-правових документів
України; забезпечити соціальний
захист дітей пільгових категорій,
безпечні та нешкідливі умови
навчання, режим роботи, умови для
фізичного і психічного розвитку,
зміцнення здоров`я дітей,
формування гігієнічних навичок на

Відповідальний
Демидова Т.Г.

Вихід
Відповідні
матеріали
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№

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Зміст роботи
засадах здорового способу життя
учнів
Визначення складу учнів
пільгового контингенту та
підготовка документації:
відомості про дітей-сиріт, дітей
ПБП та тих, хто знаходиться під
опікою;
відомості про дітей, що потребують
матеріальної допомоги;
відомості про дітей-інвалідів;
відомості про дітей, які
постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС;
відомості про дітей з багатодітних
та малозабезпечених сімей;
відомості про дітей, батьки яких є
учасниками бойових дій в АТО та
таких, що загинули при виконанні
службових обов‟язків в АТО
відомості про дітей-напівсиріт,
дітей одиноких матерів
дітей із сімей ВПО
Упорядкування справ дітей
пільгового контингенту
Проведення обстеження
матеріально-побутових умов
проживання всіх дітей пільгових
категорій
Поповнення банку сімей, які
потребують соціальної підтримки
Оновлення соціального паспорту
ХЛ № 89
Проведення моніторингу з питань
безкоштовного та дієтичного
харчування
Згідно із Законом України «Про
охорону дитинства» надання
безкоштовного харчування учням
пільгового контингенту
Організація проведення медичного
обстеження дітей пільгового
контингенту
Проведення акції «Милосердя»,
«Рука ближнього» по збору
необхідних речей для дітей
пільгових категорій
Залучення дітей пільгового
контингенту до відвідування
факультативів, гуртків на базі
ліцею та позашкільних закладах;
до участі в ліцейських та районних
конкурсах, турнірах, олімпіадах
Проведення профорієнтаційної
роботи серед дітей пільгового
контингенту
Контроль за працевлаштуванням
дітей пільгового контингенту
(випускників 9-х та 11-х класів)
Забезпечення роботи психолога з
учнями пільгового контингенту
Забезпечення участі дітей
пільгових категорій у районних та
міських заходах, благодійницьких
акціях, новорічних святах за
безкоштовними квитками
Допомога в оздоровленні дітей
пільгових категорій у літній період

Дата
Вересень –
жовтень 2017

Виконавець
Паленова С.О.,
класні керівники

Відповідальний

Вихід

Демидова Т.Г.

Соціальний
паспорт

До 30.09.2017 Паленова С.О.

Демидова Т.Г.

Жовтень 2017, Паленова С.О.
лютий 2018

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали
Акти
обстеження

Протягом року Паленова С.О.

Демидова Т.Г.

Банк даних

До 25.11.2017 Паленова С.О.

Демидова Т.Г.

До 30.09.2017 Паленова С.О.

Сиренко А.А.

Соціальний
паспорт
Аналіз

Протягом року Паленова С.О.

Сиренко А.А.

Комплект
документів

Раз на семестр Паленова С.О.

Жозе да Коста Г.О.

Відповідні
матеріали

Протягом року Паленова С.О.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

Протягом року Паленова С.О.,
класні керівники

Демидова Т.Г.,
Бабич О.І.

Відповідні
матеріали

Протягом року Паленова С.О.

Жозе да Коста Г.О.

Відповідні
матеріали

Протягом року Паленова С.О.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

Протягом року Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Протягом року Паленова С.О.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали

Протягом року Паленова С.О.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали
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ІІ.1.7. Забезпечення вимог з організації харчування учнів
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Зміст роботи
Опрацювання нормативних
документів щодо організації
харчування учнів
Організація харчування учнів 1-4-х
класів, харчування молоком учнів
1-х класів, харчування учнів, які
відвідують ГПД. Визначення
порядку роботи їдальні, складання
чіткого графіку харчування учнів з
урахуванням навчальних занять,
складання графіку чергування
вчителів у їдальні
Забезпечення виконання грошових
норм харчування учнів 1-4-х класів,
учнів пільгових категорій, забезпечення учнів 1-х класів безкоштовним харчуванням молоком
Організація харчування учнів 5-11х класів. Визначення порядку
роботи їдальні, складання чіткого
графіку харчування учнів з
урахуванням навчальних занять
Забезпечення організації
повноцінного та якісного харчування учнів згідно із затвердженими
нормами харчування
Забезпечення учнів питною водою
гарантованої якості та проведення
С-вітамінізації третіх страв
Надання безкоштовного
харчування учням пільгового
контингенту згідно із Законом
України «Про охорону дитинства»
Проведення протиепідемічних
заходів щодо попередження
спалахів гостро-кишкових інфекцій
і харчових отруєнь
Проведення роз‟яснювальної
роботи серед батьківської
громадськості щодо організації
харчування у родині дітей різного
віку
Складання списків дітей, які
знаходяться на дієтичному
харчуванні
Здійснювання контролю за
реалізацію буфетної продукції та
організацією гарячого харчування
учнів
Здійснювання організаційних
заходів щодо своєчасного
забезпечення учнів 1-х класів
харчуванням молоком згідно із
затвердженим порядком
Поновлення інформаційних
куточків для учнів та батьків щодо
харчування учнів
Робота комісії громадського
контролю з організації харчування
Здійснення щоденного контролю за
роботою їдальні, проведення
цільових тематичних перевірок
Узагальнення і розповсюдження
позитивного досвіду питань
організації і розвитку шкільного
харчування, впровадження нових
форм обслуговування учнів

Дата
Виконавець
Протягом року Сіренко А.А.,
Демидова Т.Г.,
класні керівники
Вересень 2017 Сіренко А.А.,
Демидова Т.Г.,
класні керівники

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Наради
при директорі,
засідання Ради
ліцею

Протягом року Сіренко А.А.,
Демидова Т.Г.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Наради
при директорі,
засідання Ради
ліцею

Вересень 2017 Сіренко А.А.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Наради при
директорі,
засідання Ради
ліцею

Протягом року Сіренко А.А.,
класні керівники,
лікар, медична
сестра
Протягом року Сіренко А.А.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Сіренко А.А.,
Паленова С.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Сіренко А.А.,
класні керівники,
лікар, медична
сестра
Протягом року Демидова Т.Г.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Класні керівники,
лікар

Сіренко А.А.

Відповідні
матеріали

Протягом року Сіренко А.А.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Сіренко А.А.,
класні керівники,
лікар, медична
сестра

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Сіренко А.А.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Сіренко А.А.,
члени комісії
Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Протоколи
засідань
інформація

Протягом року Сіренко А.А.

Кіриченко С.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
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ІІ.1.8. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Зміст роботи
Реалізація Обласної програми
розвитку освіти «Новий освітній
простір Харківщини» на 2014 –
2018 роки, Підрозділ 2. Загальна
середня освіта, 2.4. Інформатизація
освіти
Розширення можливостей
учасників навчально-виховного
процесу щодо ознайомлення з
освітніми системами європейських
країн через використання Інтернетресурсів (Міжнародних порталів,
сайтів)
Проведення індивідуальних
консультацій з питань
користування ПК, офісним та
прикладним програмним
забезпеченням, роботи в мережі
Інтернет та управлінських
програмних комплексах
Проведення для вчителів ліцею
психолого-педагогічного семінару
«Вплив Інтернет ресурсів та
медіазасобів на стан
психологічного комфорту»
Робота з розвитку сайту ліцею,
своєчасне оновлення
інформаційного наповнення
сторінок
Поповнення медіатеки з каталогом
електронних засобів
Продовження участі у дослідноекспериментальній роботі
за темою «Науково-методичні
засади впровадження медіаосвіти в
систему навчально-виховної роботи
навчальних закладів Харківської
області», яка розрахована на 2013 –
2018 рр.. Робота творчої групи
«Кіностудія «Стоп-кадр»
Проведення занять школи
інформаційної грамотності

Дата
Виконавець
Протягом року Адміністрація.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Відповідні
матеріали

Протягом року Учитель
інформатики

Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Учитель
інформатики

Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.

Факт

Грудень 2017

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Жукова І.Ю.

Жозе да Коста Г.О.

Матеріали
сайту

Протягом
Адміністрація.
року
Протягом року Полєшко О.Г.

Кіриченко С.В.

Медіатека

Віценцик А.В.

Звіт

Канікули

Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.

Участь у системі дистанційної
освіти педагогічних працівників за
різними напрямами
Запровадження елементів
дистанційного навчання у
навчально-виховний процес
Організація навчання учителів на
фаховому спецкурсі «Формування
медіа грамотності педагогів для
педагогічних працівників, які
викладають декілька предметів».
Організація навчання учителів
«Курсу Microsoft із цифрових
технологій» з метою поетапного
переходу до нового рівня освіти на
основі ІКТ
Організація відвідування
учителями семінару для вчителівпредметників навчальних закладів
м. Харкова за темою «Інформаційні
технології в освіті. Робота в системі
дистанційного навчання Moodle»
Участь у конкурсі на кращий

Протягом року Учителі

Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.

Календарнотематичні
плани
вчителів
Відповідні
матеріали

Протягом року Учителі

Жозе да Коста Г.О.

Звіт

Протягом року Учителі

Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.

Сертифікат

Протягом року Учителі

Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.

Сертифікат

Протягом року Учителі

Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.

Сертифікат

Протягом року Учителі

Віценцик А.В.

Відповідні

Таран Н.В.

Учитель
інформатики
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15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.

Зміст роботи
дистанційний курс серед учителів
ЗНЗ м. Харкова
Організація участі учнів в
конкурсах з ІКТ
Поповнення банку даних вчителів,
що запроваджують інформаційнокомунікаційні технології
Поповнення банку комп‟ютерних
уроків з використанням ІКТ
Складання плану проведення
навчально-методичних заходів
з питань інформатизації освіти та
використання ІКТ у навчальновиховному процесі
Здійснення моніторингу стану
інформатизації ліцею
Організація та участі у міському
Кубку пошуку в мережі Інтернет
для учнів 5-11-х класів
Складання звіту щодо
інформатизації ліцею
Надання звіту щодо
функціонування порталу «Україна.
ІСУО (інформаційна система
управління освітою)
Моніторинг рівня ІКТ
компетентності педагогів
Аналіз результатів проведення
навчально-методичних заходів з
питань інформатизації освіти та
використання ІКТ у навчальновиховному процесі ліцея
Перевірка санітарних паспортів
кабінетів інформатики та
інформаційно-комунікаційних
технологій навчання ліцея
Складання звіту щодо виконання
розділу «Інформаційні та
комунікаційні технології в системі
освіти» Комплексної програми
розвитку освіти в м. Харкові на
2011-2017 роки
Участь у турнірі з основ
інформатики та обчислювальної
техніки серед учнів 5-7 класів
Участь у Всеукраїнській олімпіаді з
інформатики
Оновлення сайту ліцею
Участь у роботі Інтернет-нарад,
ЧАТ тощо
Участь у міських та районних
навчально-методичних семінарах,
педагогічних конференціях з
питань інформатизації освіти
Надання інформації щодо
оновлення санітарного паспорту
кабінету інформатики та
інформаційно-комунікаційних
технологій навчання в ліцеї
Формування звітів в порталі
«Україна. ІСУО (інформаційна
система управління освітою)»
Аналіз рівня ІКТ компетентності
педагогів
Аналіз результатів проведення
навчально-методичних заходів

Дата

Виконавець

Протягом року Учитель
інформатики
Протягом року Віценцик А.В.

Відповідальний

Вихід
матеріали

Віценцик А.В.

Матеріали

Кіриченко С.В.

Банк даних

Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.
До 05.09.2017, Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
до 11.01.2018 Віценцик А.В.

Банк
даних
План

До
Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
25.09.2017,
Віценцик А.В.
25.01.2018
До 01.01.2018 Учителі
Віценцик А.В.
інформатики

Інформація

До 23.09.2017 Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.
До 09.12.2017
До 23.03.2018
До 23.06.2018
До 23.06.2018 Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Звіти

До 15.06.2018 Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Звіт

До 15.06.2018 Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Віценцик А.В.

Звіт

До15.09.2017

Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Звіт

До 09.12.2017 Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Віценцик А.В.

Звіт

Квітень 2018

Кіриченко С.В.

Заявка

Кіриченко С.В.

Заявка

Жозе да Коста Г.О.
Кіриченко С.В.

Звіт
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали

Віценцик А.В.

Грудень 2017, Віценцик А.В.,
січень 2018
учитель
інформатики
Протягом року Жукова І.Ю.
Протягом року Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.
Протягом року Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Заявка

Звіт

До 15.09.2017 Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Інформація

Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Звітні
матеріали

До 15.06.2018 Віценцик А.В.

Звітні
матеріали
Звітні
матеріали

Кіриченко С.В.

До 15.06.2018 Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Віценцик А.В.
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36.

Зміст роботи
Дата
Виконавець
Відповідальний
з питань інформатизації освіти та
використання ІКТ у навчальновиховному процесі
Здійснення аналізу функціонування Протягом року Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.
сайту

Вихід

Виконання

Звітні
матеріали

ІІ.1.9. Моніторингові дослідження якості освіти
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Зміст роботи
Вивчення та використання в
практичній роботі документів
НМПЦ з питань організації та
проведення моніторингових
досліджень якості освіти,
матеріалів посібника для
педагогічних та управлінських
кадрів «Моніторинг розвитку
освітнього середовища» та
методичних рекомендацій з питань
проведення психологічного і
соціологічного моніторингу якості
освіти в навчальних закладах міста
Реалізація Обласної програми
розвитку освіти «Новий освітній
простір Харківщини» на 2014 –
2018 роки, Підрозділ 2. Загальна
середня освіта 2.5. Регіональний
моніторинг та оцінка якості
функціонування системи загальної
середньої освіти
Своєчасне вивчення та
використання в практичній роботі
пакету документів, що
регламентують проведення
моніторингу якості освіти:
- Положення про моніторинг якості
освіти в м. Харкові;
- Рекомендацій щодо проведення
освітнього моніторингу як
складової частини управлінської
діяльності в загальноосвітніх
навчальних закладах м. Харкова;
- Рекомендацій щодо організації та
проведення моніторингових
досліджень якості освіти в
м. Харкові;
- Рекомендацій щодо проведення
моніторингу якості профільного
навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах м. Харкова
Участь у роботі спецкурсу на базі
НМПЦ «Моніторинг як основа
управління якістю освіти»
Використання матеріалів міського
інформаційного банку даних
«Моніторинг якості освіти в
м. Харкові» у практичній роботі,
створення та періодичне
поповнення районного банку даних
Моніторинг якості ресурсного
забезпечення
моніторинг мережі (кількісноякісний склад)
моніторинг кадрового забезпечення
(кількісно-якісний склад)
ІКТ-компетентність учителів

Дата
Виконавець
Протягом року Адміністрація

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Відповідні
матеріали

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Вересень 2017

Кіриченко С.В.

Жовтень 2017

Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.
Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.
Віценцик А.В.

професійна діяльність

Жовтень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

самооцінка вчителів щодо

Жовтень 2017

Віценцик А.В.,

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні

Вересень 2017

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.
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Зміст роботи
готовності до змін
учителі, які мають власний стиль
викладання предмета
творчий потенціал
учителі, які займаються
інноваційною діяльністю
протиріччя, які заважають
створенню нового
напрями стимулювання творчої
діяльності
моніторинг додаткової освіти для
розвитку академічних здібностей
учнів
моніторинг додаткової освіти для
розвитку потенціалу і власних
здібностей учнів
моніторинг ефективності
запровадження профільного
навчання
моніторинг стану інформатизації
ліцею

7.

8.

моніторинг відвідування учнями
навчальних занять
моніторинг харчування
Моніторинг освітніх процесів
моніторинг стану запровадження
освітніх інновацій
моніторинг роботи ліцею з
обдарованою молоддю
моніторинг діяльності Ліцейського
наукового товариства
моніторинг стану здоров‟я,
фізичного розвитку учнів
моніторинг рівня розвитку виховної
системи (сформованість моральнодуховних і етичних якостей
ліцеїстів, охоплення дітей участю у
ліцейських заходах, участь ліцеїстів
та їх батьків у житті ліцею (за
думкою батьків)
Моніторинг результатів освітніх
процесів
моніторинг наступності у навчанні
(школа І ступеня, школа ІІ ступеня)
моніторинг навчальних досягнень
учнів 3-4 класів за І семестр та
навчальний рік
моніторинг навчальних досягнень
учнів
моніторинг результативності
державної підсумкової атестації
учнів 9-х та 11-х класів
моніторинг результативності
державної підсумкової атестації
учнів 4-х класів
моніторинг результативності
зовнішнього незалежного
оцінювання
моніторинг результативності участі
учнів у Всеукраїнських учнівських
олімпіадах з базових дисциплін,
турнірах, конкурсі-захисті науководослідницьких робіт учнів-членів
МАН, Всеукраїнських та
міжнародних конкурсах
моніторинг участі учнів, учителів,
учених у навчально-практичній

Дата
Жовтень 2017

Виконавець
Таран Н.В.
Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Листопад 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Листопад 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Листопад 2017

Кіриченко С.В.

Листопад 2017

Віценцик А.В.,
Таран Н.В.
Віценцик А.В.,
Таран Н.В.
Бабич О.І.

Листопад 2017

Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Листопад 2017

Жозе да Коста Г.О.,
Бабич О.І.,
Демидова Т.Г.
Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Класні керівники

Жозе да Коста Г.О.

Постійно

Сіренко А.А.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Звіти

Грудень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Грудень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Грудень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Грудень 2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Січень 2018

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Січень 2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Січень 2017
Червень 2018

Сіренко А.А.

Кіриченко С.В.

Червень 2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Червень 2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Червень 2017

Сіренко А.А.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Липень 2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Травень 2018

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Травень 2018

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Листопад 2017

До
23.09.2017,
25.01.2018
Постійно

Відповідальний

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Вихід
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали

Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали

Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали

Виконання

92
№

9.

10.

Зміст роботи
конференції «Ліцейська освіта і
сучасна наука»
моніторинг участі учителів у
конкурсах фахової майстерності
моніторинг рівня задоволеності
батьків загальноліцейськими
заходами
моніторинг навчальних досягнень
учнів за підсумками ДПА та ЗНО
Узагальнення результатів
моніторингових досліджень якості
загальної середньої освіти
Розроблення заходів щодо
підвищення якості освіти в ліцеї

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Травень 2018

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Травень 2018

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Серпень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Звіт

Травень 2018

Адміністрація

Кіриченко С.В.

Звіт

Червень 2018

Адміністрація

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Виконання

Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали

ІІ.3 Навчально-виховна робота з учнями
ІІ.3.1. Заходи щодо організованого початку 2017/2018 навчального року
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Зміст роботи
Забезпечити погодження з
КВНЗ "ХАНО" навчальних
програм, за якими
передбачається викладання в
2017/2018 навчальному році
Підготувати матеріали до
педагогічної ради в рамках
серпневого педагогічного
тижня
Взяти під особистий контроль
питання щодо завершення
благоустрою території
закладу та своєчасного вивозу
сміття
Забезпечити виконання
заходів щодо підготовки
матеріально-технічної бази до
нового навчального року та
створення належних
санітарно–гігієнічних умов
Забезпечити підготовку
ХЛ № 89 до щорічного огляду
на кращу підготовку
навчальних закладів до
навчального року
Завершити комплектування
педагогічними працівниками з
відповідною фаховою освітою
Забезпечити участь
педагогічних працівників у
серпневому педагогічному
тижні
Забезпечити контроль за
організацією медичних
оглядів учнів, педагогічних
працівників
Забезпечити контроль за
роботою щодо охоплення
дітей шкільного віку
обов‟язковим навчанням,
виконання ст. 35 Закону
України «Про освіту» та ст. 6
Закону України «Про загальну
середню освіту», неухильного
виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 12.04.2000 № 646 «Про
затвердження Інструкції з
обліку дітей і підлітків

Дата
До 01.07.2017

Виконавець
Жозе да Коста Г.О.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Програми

До 25.08.2017

Кіриченко С.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

До 15.08.2017

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

До 15.08.2017

Жозе да Коста Г.О.
Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

До 10.08.2017

Жозе да Коста Г.О.
Вороніна В.Т.
Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

До 25.08.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

інформація

За графіком
до 31.08.2017

Жозе да Коста Г.О.
Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Участь

До 31.08.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Інформація

До 31.08.2017

Жозе да Коста Г.О.
Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Виконання
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№

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Зміст роботи
шкільного віку» та
відповідних наказів УОА
Підготувати та надати до
УОА Шевченківського району
ХМР оперативну інформацію
щодо початку навчального
року
Довести до відома
педагогічного колектива
інструктивно-методичні листи
Міністерства освіти і науки
України про особливості
викладання базових
навчальних дисциплін у
2017/2018 навчальному році,
іншу науково-методичну
літературу щодо організації та
методичного забезпечення
навчально-виховного процесу
Організувати погодження,
затвердження розкладів
уроків, факультативів,
індивідуальних занять,
узгодження розкладу уроків з
Харківським міським
управлінням Головного
управління
Держсанепідслужби у
Харківській області
Провести звітування
директора ХЛ № 89 про
виконану роботу в 2016/2017
навчальному році на
загальних зборах
педагогічного колективу,
батьківської громадськості
Забезпечити урочисте
проведення Дня знань
Підготувати та надати до
УОА Шевченківського району
Харківської міської ради
статистичний звіт «Список
дітей і підлітків, які не
приступили до занять
1 вересня 2017/2018 н.р.» (з
контингенту учнів школи) та
інформацію про вжиті заходи
щодо залучення таких дітей
до навчання
Забезпечити контроль за
працевлаштуванням
(продовженням навчання)
дітей-сиріт
Забезпечити безкоштовне
харчування учнів початкових
класів та пільгових категорій
Сформувати мережу ХЛ № 89.
Погодити мережу з УОА
Шевченківського району ХМР
Забезпечити організацію
навчання учнів за
індивідуальною формою
Взяти на облік учнів, які
схильні до пропусків занять.
Забезпечити систематичний
контроль за їх відвідуванням
та навчанням
Організувати роботу щодо
складання державної
статистичної звітності ХЛ №

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

01.09.2017

Адміністрація

Кіриченко С.В.

Інформація

До 01.09.2017

Жозе да Коста Г.О.
Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

До 01.09.2017

Жозе да Коста Г.О.
Сіренко А.А.
Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Розклади
уроків,
факультати
вів,
індивідуаль
них занять

До 01.09.2017

Кіриченко С.В.

Кіриченко С.В.

Звіт

01.09.2017

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

01.09.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Звіт

До 01.09.2017

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Інформація

Протягом року

Сіренко А.А.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

До 05.09.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Мережа

За потребою
До 05.09.2017,
протягом року
Протягом року

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Демидова Т.Г.
Класні керівнки

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

До 10.09.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Звіти

Виконання
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№

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Зміст роботи
89 на початок навчального
року
Підготувати та надати до
УОА Шевченківського району
ХМР статистичну звітність з
питань організації допрофільного (8-9 кл.), профільного
(10,11 кл.) навчання у
ХЛ № 89 в 2017/2018 навчальному році (за напрямами і
профілями навчання, окремо
8, 9, 10, 11-ті класи)
Вжити невідкладних заходів
для оперативної доставки
підручників, посібників та
іншої навчальної літератури,
передбаченої у переліку
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України на
2017/2018 навчальний рік, до
ХЛ № 89, організованого їх
розподілу серед учнів
Проаналізувати рух учнів
упродовж літа 2017 року та
кількісний склад на початок
2017/2018 навчального року
(за встановленою формою).
Узагальнену інформацію
надати до УОА
Шевченківського раойну
Харківської міської ради
Провести облік
малозабезпечених, неповних,
багатодітних сімей; учнівсиріт, напівсиріт, дітей, що
залишились без батьківського
піклування, дітей-інвалідів,
дітей, що потерпіли від аварії
на ЧАЕС, учнів девіантної
поведінки, дітей сімей, які
опинились у складних
життєвих умовах
Провести облік учнів
девіантної поведінки, дітей
сімей, які опинились у
складних життєвих умовах
Забезпечити заповнення бази
даних за державними
статистичними формами №
ЗНЗ-1
Провести роботу щодо
складання тарифікації
вчителів на 2017/2018
навчальний рік
Розробити бази даних щодо
обліку працевлаштування
(продовження навчання)
випускників 9-х, 11-х класів
2017 року
Завершити підготовку ХЛ №
89 до роботи в осінньозимовий період 2017/2018
навчального року, вжити
заходів щодо реалізації
регіональних програм з
енергозбереження
Оформити класні журнали,
журнали додаткових занять,
факультативів,
індивідуального навчання,

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

До 05.09.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Звіти

До 10.09.2017

Жукова І.Ю.

Жозе да Коста Г.О.

Інформація

До 10.09.2017

Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Звіти

До 10.09.2017

Паленова С.О.
Демидова Т.Г.

Демидова Т.Г.

Соціальний
паспорт

До 10.09.2017

Паленова С.О.

Демидова Т.Г.

Інформація

До 10.09.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Звіт

До 15.09.2017

Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Тарифікація

До 15.09.2017

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

База даних

До 01.10.2017

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Інформація

До 10.09.2017

Вчителі,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Оформлені
відповідні
журнали

Виконання
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№
32.

33.

Зміст роботи
гуртків, ГПД
Укомплектувати списки
гуртків, спеціальної медичної
групи з фізичної культури,
ГПД
Затвердити графіки
чергування вчителів, учнів

Дата
До 05.09.2017

До 31.08.2017

Виконавець
Мирошниченко О.О.,
вчителі початкових
класів,
класні керівники
Літвиненко О.О.

Відповідальний

Вихід

Бабич О.І.,
Жозе да Коста Г.О.

Укомплекто
вані списки

Демидова Т.Г.

Затверджені
графіки

Виконання

ІІ.3.2. Заходи щодо організованого закінчення 2017/2018 навчального року
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст роботи
Установити контроль за
дотриманням нормативних
документів з питань
організованого закінчення
поточного навчального року та
проведення державної
підсумкової атестації учнів 4-х,
9-х, 11-х класів
Провести роз‟яснювальну
роботу з педагогічними
працівниками з питань
особливостей оцінювання
навчальних досягнень учнів
випускних класів, які є
учасниками міжнародних
предметних олімпіад та
турнірів, конкурсів,
переможцями III та учасниками
IV етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад,
переможцями II й учасниками
ІІІ етапів Всеукраїнських
конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України, учасниками
тренувальних зборів з
підготовки до олімпіад,
турнірів, змагань, конкурсів, що
мають статус міжнародних, та
проведення державної
підсумкової атестації
Забезпечити дотримання
порядку звільнення за станом
здоров‟я випускників 9-х класів
від державної підсумкової
атестації. За результатами
проведеної роботи видати
відповідні накази
Забезпечити контроль за
роботою педагогічних
працівників щодо
організованого закінчення
навчальних занять та виконання
в повному обсязі навчальних
планів і програм
Провести навчальні екскурсії та
навчальну практику (якщо
протягом року не проведено)
Забезпечити безпечні умови для
проведення святкових
урочистостей з нагоди
закінчення школи випускниками
9-х та 11-х класів і вручення їм
документів про освіту
державного зразка
Забезпечити дотримання
термінів семестрового та

Дата
Квітеньтравень 2018

Виконавець
Жозе да Коста Г.О.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Відповідні
матеріали

Квітень 2018

Жозе да Коста Г.О.
Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Протокол
наради при
директорі

Квітень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Накази

Травень,
червень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

Травень,
червень 2018,
згідно з
графіком
Травень,
червень 2018

Класні керівники

Жозе да Коста Г.О.

Записи в
журналі

Жозе да Коста Г.О.
Демидова Т .Г.

Кіриченко С.В.

Наказ

Травень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Виконання
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№

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Зміст роботи
річного оцінювання навчальних
досягнень учнів
Створити для проведення
державної підсумкової атестації
відповідні державні атестаційні
комісії згідно з п. 3. Положення
про державну підсумкову
атестацію учнів (вихованців) у
системі загальної середньої
освіти
Забезпечити діяльність
апеляційних комісій у разі
виникнення зауважень і
пропозицій із питань процедури
проведення та об‟єктивності
оцінювання результатів
атестації, що проводилася в
письмовій формі
Надати інформацію до УОА
Шевченківського району ХМР
про випускників, які
нагороджуються золотими та
срібними медалями
Забезпечити дотримання вимог
щодо розрахунків середнього
бала атестата випускників 11-х
класів, середнього бала свідоцтв
випускників 9-х класів та
здійснення відповідних записів
у додатках до атестатів про
повну загальну середню освіту,
свідоцтв про базову загальну
середню освіту і шкільній
документації
Здійснити контроль за роботою
педагогічних працівників з
питань об‟єктивності та
відповідності виставлених у
додатки до документів про
базову та повну загальну
середню освіту балів про рівень
навчальних досягнень учнів 9х, 11-х класів до отриманих
випускниками балів за річне
оцінювання, державну
підсумкову атестацію та
зазначених у шкільній
документації
Установити контроль за
роботою педагогічних
працівників у частині
недопущення фактів
хабарництва під час
організованого закінчення
навчального року й проведення
державної підсумкової атестації
учнів
Оформити табелі успішності,
особові справи, документи про
освіту
Проаналізувати виконання
розділів річного плану на
2017/2018 навчальний рік
Створити робочу групу для
складання річного плану на
2018/2019 начальний рік

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

У встановлені
терміни

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

У встановлені
терміни

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

У встановлені
терміни

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Інформація

Травень,
червень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

Травень,
червень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

У дні
проведення
ДПА

Адміністрація

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Травень –
червень 2018

Класні керівники

Жозе да Коста Г.О.,
Кіриченко С.В.

Відповідні
документи

Травень –
червень 2018

Жозе да Коста Г.О..,
Демидова Т.Г.,
Віценцик А.В.,
Бабич О. І.
Жозе да Коста Г.О..,
Демидова Т.Г.,
Віценцик А.В.,
Бабич О. І.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Червень 2018

Виконання
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ІІ.3.3. Участь учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні
№
Зміст роботи
1.
Забезпечення оперативного
інформування випусників 11-х
класів їх батьків та вчителів з
питань організації, підготовки та
проведення ЗНО-2018
2.
Обговорення підсумків участі
учнів у ЗНО-2017
3.
Складання плану заходів щодо
підготовки учнів до ЗНО-2018
4.
Висвітлення інформації про ЗНО2018 на офіційному сайті ліцею
5.
Оновлення стенду з матеріалами
кампанії ЗНО – 2018
6.
Реєстрація учнів для участі у
пробному ЗНО – 2018
7.
Проведення тематичних уроків
інформатики щодо використання
програмного забезпечення ЗНО –
2018
8.
Проведення класних годин,
батьківських зборів, щодо
особливостей кампанії ЗНО-2018
9.
Проведення тренувальних уроківтестувань «Підготовка до ЗНО –
2018»
10. Реєстрація учнів для участі у
основній сесії ЗНО – 2018
11. Організація участі випускників
11-х класів у пробному ЗНО –
2018
12. Оновлення бази даних старших
інструкторів та інструкторів,
залучених до роботи на пунктах
тестування
13. Проведення тренінгових занять зі
зниження рівня стресу під час під
час підготовки до ЗНО
14. Організація участі випускників
11-х класів у ЗНО – 2018
15. Проведення аналізу підсумків
участі учнів ліцею у ЗНО-2018
16. Складання плану заходів щодо
підготовки учнів до ЗНО-2019

Дата
Протягом року

Виконавець
Жозе да Коста Г.О.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Інформація

Вересень 2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Вересень 2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
План заходів

Протягом року

Жукова І.Ю.

Жозе да Коста Г.О.

Інформація

Протягом року Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Інформація

Листопад 2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Інформація

ЛистопадГрудень
2017

Учителі
інформатики

Жозе да Коста Г.О.

Інформація

Грудень 2017

Жозе да Коста Г.О.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Інформація

Грудень 2017,
Лютий 2018

Вчителіпредметники

Жозе да Коста Г.О.

Інформація

Січень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Інформація

Березень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Інформація

Лютий-травень Жозе да Коста Г.О.
2018

Кіриченко С.В.

Інформація

Протягом року

Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Травень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Інформація

Червень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Інформація

Серпень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

План

Виконання

ІІ.3.4. Розвиток та підтримка інтелектуальних та творчих здібностей учнів
№
1.

2.

3.

Зміст роботи
Дата
Виконавець
Реалізація Міської Комплексної Протягом року Жозе да Коста Г.О..,
програми розвитку освіти
Демидова Т.Г.,
м. Харкова на 2011-2017 роки,
Віценцик А.В.,
п. 4.3. Реалізація комплексних
Бабич О. І.
проектів освіти, пп. 4.3.1.
«Обдарована молодь». Розвиток
системи роботи з обдарованою
молоддю
Виконання заходів обласної
Протягом року Заступники директора,
програми розвитку освіти
вчителі
«Новий освітній простір
Харківщини» на 2014 – 2018
роки, Концепції регіонального
освітнього проекту «Виховний
простір Харківщини»
Участь у семінарах для різних
Протягом року Віценцик А.В.,
категорій педагогічних
керівники кафедр
працівників з питань
впровадження ефективних форм,
методів та технологій навчання

Відповідальний
Вихід
Кіриченко С.В. Звітні
матеріали

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Звітні
матеріали
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№
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

Зміст роботи
та розвитку обдарованої молоді
Виявлення обдарованої молоді
та створення умов для її
розвитку
Проведення психодіагностичних
досліджень, спрямованих на
пошук обдарованих учнів у
відповідності до різних типів
обдарованості
Організація соціальної
підтримки обдарованих учнів та
їхніх педагогів
Виявлення ліцеїстів, які
братимуть участь у науководослідницькій роботі
відповідних секцій МАН та
визначити наукових керівників
науково-дослідницьких робіт
Організація роботи гуртків,
спортивних секцій, клубів за
інтересами для обдарованих
учнів
Складання педагогічно і
медично обґрунтованого
розкладу додаткових освітніх
послуг
Формування команди учнів для
участі в олімпіадах, конкурсах,
турнірах
Розробка планів роботи гуртків,
клубів, секцій
Організація участі учнів у
конкурсі ораторського
мистецтва
Поповнення банку даних
Харківського ліцею № 89
«Обдаровані діти»
Проведення психологопедагогічного семінару з
проблем роботи з обдарованими
дітьми
Продовження терміну угод про
співробітництво з ВНЗ міста
Співпраця з вищими
навчальними закладами,
галузевими науковометодичними установами,
громадськими організаціями з
питань роботи з обдарованими
дітьми
Запрошення науковців до участі
в науково-практичних та
загально-ліцейських
конференціях
Залучення наукових
співробітників до роботи
методичної ради ліцею,
навчально-методичних кафедр,
Ліцейського наукового
товариства
Участь у міському тижні
«Ліцейські асамблеї»
Організація роботи школи НОП
ліцеїста
Проведення І етапу
Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін
Проведення ліцейського
читаріума «Лицей начало дал

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Протягом року

Практичний психолог,
педагогічний колектив

Демидова Т.Г.,
Віценцик А.В.

Банк даних

Протягом року

Практичний психолог,
педагогічний колектив

Демидова Т.Г.,
Віценцик А.В.

Банк даних

Протягом року

Паленова С.О.,
класні керівники

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Вересень 2017

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

База даних

До 05.09.2017

Бабич О.І.,
Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

До 07.09. 2017

Бабич О.І.,
Сіренко А.А.

Кіриченко С.В.

Розклад

З 07.09.2017

Віценцик А.В.

Звіти

Кіриченко С.В.

Затвердження
планів

Вересень 2017

Учителі-предметники,
керівники спецкурсів,
керівники НМК
Бабич О.І.,
Сіренко А.А.,
Демидова Т.Г.
Полєшко О.Г.

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали, звіт

До 01.10.2017

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Банк даних

Жовтень 2017

Таран Н.В.

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Віценцик А.В.,
Жозе да Коста Г.О.
Протягом року Віценцик А.В.,
керівники кафедр

Кіриченко С.В.

Угоди

Кіриченко С.В.

Звітні
матеріали

Протягом року

Учителі-предметники,
керівники кафедр

Віценцик А.В.

Матеріали
конференцій

Протягом року

Учителі-предметники,
керівники кафедр

Віценцик А.В.

Протокол,
звіти

Жовтень 2016

Учителі-предметники,
керівники кафедр
Демидова Т.Г.,
кл. керівники
Учителі-предметники

Віценцик А.В.

Віценцик А.В.

Матеріали
тижня
Програма
роботи
Наказ

Осадчук О.В.,
Полєшко О.Г.

Віценцик А.В.,
Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

До 11.09.2017

З 01.10.2017
Жовтень 2017
Жовтень 2017

Кіриченко С.В.

Виконання
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№
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Зміст роботи
всему»
Проведення ліцейського туру
знавців української мови
Створення команди ліцеїстів для
участі у ІІ, ІІІ, ІV етапах
Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін
Організація додаткових занять з
базових дисциплін з
переможцями І етапу
Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін та учнямичленами МАН
Організація та проведення
циклу інтелектуальних ігор для
учнів ліцею
Налагодження міжміських,
міжрегіональних та
міжнародних зв‟язків з
профільними організаціями та
установами, робота яких
спрямована на пошук навчання і
розвиток обдарованих дітей та
молоді
Організація участі учнів у
районному етапі міського
конкурсу учнівських творчопошукових робіт «Мій родовід»
Організація участі учнів у
міських учнівських командних
турнірах:
- юних фізиків;
- юних істориків;
- юних математиків;
- юних хіміків;
- юних біологів;
- юних винахідників і
раціоналізаторів;
- юних журналістів;
- юних правознавців;
- юних географів;
- юних економістів;
- юних інформатиків
Організація участі учнів в
інтелектуальних змаганнях:
- Міжнародний інтерактивний
учнівський природничий
конкурс «Колосок»
- Всеукраїнський природничий
конкурс «Весняний колосок»
- Всеукраїнський фізичний
конкурс «Левеня»
- Міжнародний математичний
конкурс «Кенгуру»
- Всеукраїнська українознавча
гра «Соняшник»
- Міжнародний ігровий конкурс
з англійської мови
«Britishbulldog»
- Міжнародний учнівський
конкурс юних істориків
«Лелека»
- Всеукраїнський інтерактивний
учнівський конкурс юних
суспільствознавців «Кришталева
сова»
- Міжнародний конкурс з

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Жовтень 2017

Полєшко О.Г.

Віценцик А.В.

До 26.10.2017

Учителі-предметники

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали, звіт
Банк даних

Жовтень 2017лютий 2018

Учителі-предметники,
керівники спецкурсів

Віценцик А.В.

Графік

Протягом року

Учителі-предметники,
керівники НМК

Віценцик А.В.

Розробки
заходів

Протягом року

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Звітні
матеріали

Січень 2018

Полєшко О.Г.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали, звіт

Протягом року

Керівники НМК,
учителі-предметники

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Звіт

Листопад 2017

Літвиненко О. О.

Віценцик А.В.

Звіт

Квітень 2018

Літвиненко О. О.

Віценцик А.В.

Звіт

Квітень 2018

Сарій Т.А.

Віценцик А.В.

Звіт

Квітень 2018

Савченко І.М.

Віценцик А.В.

Звіт

Листопад 2017

Перепелиця С. О.

Віценцик А.В.

Звіт

Грудень 2017

Іванченко Г.А.

Віценцик А.В.

Звіт

Січень 2018

Кравченко Р.І.

Віценцик А.В.

Звіт

Березень 2018

Денисенко І. В.

Віценцик А.В.

Звіт

Листопад 2017

Полєшко О.Г.,

Віценцик А.В.

Звіт
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№

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Зміст роботи
української мови імені П. Яцика
- Міжнародна природознавча гра
«Геліантус»;
- Мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської
молоді ім. Тараса Шевченко
- Всеукраїнський чемпіонат з
інформаційних технологій
«Екософт»
- Міжнародний конкурс з
інформатики та комп‟ютерної
вправності «Бобер»
Організація участі учнів у
заходах Харківської міської
організації учнівського
самоврядування: фестивалі
організацій учнівського
самоврядування «Запали свою
зірку»; кінофестивалі дитячих
авторських фільмів;
театральному фестивалі;
фестивалі авторської пісні
Організація участі учнів у
міських конкурсах: знавців
української мови; знавців
російської мови
Участь у роботі Ради ліцею у
здійсненні організаційних
заходів щодо підтримки та
заохочення обдарованих дітей
Організація участі учнів у
міському конкурсі «Учень року»
Організація та проведення
конкурсу «Ліцей має таланти»
Проведення науково-практичних
конференцій «Крок в
майбутнє», «Ліцейська освіта та
сучасна наука»
Проведення моніторингу
результативності участі учнів у
турнірах та інших міських
інтелектуальних змаганнях
Проведення конкурсу
учнівських творчих робіт «Мій
біль – Чорнобиль» (твори та
малюнки)
Проведення моніторингу
результативності участі учнів у
турнірах та інших міських
інтелектуальних змаганнях
Організація участь учнів 4-го
класу в олімпіаді «Путівка в
науку» для випускників школи
І ступеня
Здійснення аналізу результатів
участі учнів м. Харкова у
Всеукраїнських учнівських
олімпіадах та Всеукраїнському
конкурсі-захисті науководослідницьких робіт учнівчленів МАН України
Організація роботи в Початковій
академії наук: конкурс
ораторського мистецтва
«Красномовна палітра»
Шкільний тур знавців
української мови «Слово рідне,
мова калинова»
Колективна творча справа «Сім
чудес Харкова»

Дата

Віценцик А.В.

Звіт

Протягом року

Виконавець
Сіренко А.А.
Літвиненко
О. О.
Полєшко О. Г.

Віценцик А.В.

Звіт

Протягом року

Учитель інформатаки

Віценцик А.В.

Звіт

Протягом року

Учитель інформатаки

Віценцик А.В.

Звіт

Протягом року

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Звіт

Протягом року

Полєшко О.Г.
Осадчук О.В.

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Протягом року

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.,
голова Ради
ліцею

Листопад 2017

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Грудень 2017

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Матеріали
конкурсів,
розклад
факультативів
Відповідні
матеріали, звіт
Відповідні
матеріали, звіт
Звітні
матеріали

Лютий 2018

Відповідальний

Вихід

Листопад 2017, Віценцик А.В.
квітень2018

Кіриченко С.В.

Протягом року

Керівники НМК

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Березеньквітень 2018

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Керівники НМК

Віценцик А.В.

Наказ
про ЛНТ

Квітеньтравень 2017

Мірошніченко О.В.

Сіренко А. А.

Звітні
матеріали

Квітень 2018

Віценцик А.В.,
учителі

Кіриченко С.В.

Наказ
про ЛНТ

Вересень 2017

Труфман О.А.

Сіренко А.А.

Відповідні
матеріали

Жовтень 2017

Мірошніченко О.В.

Сіренко А.А.

Відповідні
матеріали, звіт

Листопад 2017

Труфман О.А.,
Мірошніченко О.В.

Сіренко А.А.

Відповідні
матеріали, звіт
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№
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.

53.

Зміст роботи
Захист творчих робіт «Умілі
рученята»
Конкурс доповідачів «Мій
родовід»
Конкурс власної поезії«Чарівне
перо»
Виставка-презентація наукових
робіт «Крок до науки»
Інтелектуальний марафон
«Ерудит»
Залучення учнів початкової
школи до конкурсів, турнірів та
олімпіад
Організація та проведення
конференції для учнів
початкової школи «Наша
творчість тобі, ліцей»
Систематизація методичних
матеріалів щодо роботи з
обдарованою молоддю
Організація відпочинку та
оздоровлення обдарованих учнів
у міських, міжнародних та
всеукраїнських таборахвідпочинку та навчання

Дата
Грудень 2017

Виконавець
Труфман О.А.

Відповідальний
Вихід
Сіренко А.А.
Відповідні
матеріали, звіт
Сіренко А.А.
Відповідні
матеріали, звіт
Сіренко А.А.
Відповідні
матеріали, звіт
Сіренко А.А.
Відповідні
матеріали, звіт
Сіренко А.А.
Відповідні
матеріали, звіт
Бабич О.І.
Звіт

Січень 2018

Мірошніченко О.В.

Лютий 2018

Труфман О.А.

Березень 2018

Мірошніченко О.В.

Квітень 2018

Труфман О.А.

Протягом року

Керівники кафедр,
Сіренко А. А.

Протягом року

Керівники кафедр,
Сіренко А. А.

Бабич О.І.,
Демидова Т.Г.

Звіт

Травень 2018

Керівники НМК

Віценцик А.В.

Протягом року

Демидова Т. Г.,
Паленова С.О.

Кіриченко С.В.

Накази,
довідка метод.
роботи
Звітні
матеріали

Виконання

ІІ.3.5. Організація виховного процесу
ІІ.3.5.1. Національне, військово-патріотичне, родинно-сімейне, художньо-естетичне,
трудове, екологічне, моральне виховання учнів
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Зміст роботи
Свято Першого дзвоника

Дата
01.09.2017

Виконавець
Сергійчук О.С.,
класні керівники
Сергійчук О.С.,
класні керівники
Класні керівники

Відповідальний
Демидова Т.Г.

Вихід
Сценарій

Підготовка та проведення Дня
знайомств
Складання плану заходів щодо
відзначення Дня партизанської
слави
Звітна конференція шкільної
дитячо-юнацької організації
«Сам-89»
Підготовка та проведення
ліцейського свята,
присвяченого Дню працівників
освіти
Підготовка та проведення
ліцейськог свята, присвяченого
Дню народження 1-х класів
Організація проведення
шкільного етапу міського
фестивалю КВК
Підготовка та проведення
свята, присвяченого
Міжнародному Дню людини
похилого віку
Підготовка та проведення
свята, присвяченого Дню
захисника України
Складання плану заходів щодо
відзначення у ліцеї Дня
українського козацтва
Складання плану заходів щодо
відзначення у ліцеї річниці
створення Народного Руху
України
Організація участі у І
(районному) етапі оглядуконкурсу на кращий заклад

До 08.09.2017

Демидова Т.Г.

Сценарій

Демидова Т.Г.

План заходів

До 24.09.2017

Висоцька Н.,
Сергійчук О.С

Демидова Т.Г.

Звіт

28.09.2017

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Сценарій

До 24.09.2017

Класні керівники
1-х класів

Сіренко А.А.

Сценарій

До 26.09.2017

Сергійчук О.С.,
класні керівники

Демидова Т.Г.

Сценарій

03.10.2017

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Сценарій

13.10.2017

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Сценарій

До 14.10.2017

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 20.10.2017

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 31.10.2017

Класні керівники,
учитель предмета
«Захист Вітчизни»

Демидова Т.Г.

Заявка

До 15.09.2017

Виконання
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№

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Зміст роботи
освіти міста з організації
роботи з допризовною
молоддю і військовопатріотичного виховання
підростаючого покоління
Заходи щодо відзначення у
ліцеї Дня пам‟яті жертв
голодоморів та політичних
репресій
Складання плану заходів щодо
відзначення у ліцеї Дня
Свободи
Підготовка та проведення свята
«Ліцей має таланти» (І тур)
Заходи щодо відзначення у
ліцеї Дня Збройних Сил
України
Організація проведення у ліцеї
заходів щодо відзначення Дня
Святого Миколая, новорічних
та різдвяних свят
Організація участі ліцею в
районному етапі щорічної
Всеукраїнської гри
«Геліантус-природознавство
для дорослих-2017»
Організація участі у
Всеукраїнському конкурсі
учнівської творчості серед
учнів 5 – 11-х класів (районний
відбірковий етап)
Організація свята «Ліцей має
таланти» (ІІ тур)
Організація участі учнів ліцею
у конкурсі дитячих малюнків
«Оберігаємо життя!»
Заходи щодо відзначення у
ліцеї Дня Соборності України
Заходи щодо відзначення Дня
вшанування учасників бойових
дій на території інших держав
Організація і проведення
І (шкільного) етапу фестивалю
дружин юних пожежнихрятівників
Підготовка та організація
проведення шкільного свята,
присвяченого Міжнародному
жіночому дню 8 Березня (танцшоу)
Організація участі учнів
у районному етапі міського
конкурсу «Учень року»
Організація ХЛ № 89 щодо
відзначення Національного
шевченківського дня
Організація участі учнів ліцею
у І (районному) етапі конкурсу
дружин юних пожежних
Організація участі учнів ліцею
у районному огляді-конкурсі
шкільних хорових колективів
Організація участі учнів ліцею
у районному етапі міського
конкурсу учнівських творчопошукових робіт «Мій родовід»
Складання плану заходів щодо
відзначення у ліцеї Дня
здоров‟я (7 квітня)
Заходи щодо відзначення у

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Листопад 2017

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 22.11.2017

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 01.12.2017

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Сценарій

До 04.12.2017

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 10.12.2017

Класні керівники

Демидова Т.Г.,
Паленова С.О.,
Сергійчук О.С.

Сценарії,
інформації

До 15.12.2017

Класні керівники

Віценцик А.В.

Інформація

До 25.12.2017

Класні керівники

Демидова Т.Г.,
Сергійчук О.С.

Заявка

Грудень 2017

Класні керівники

Сценарій

Січень 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г,
Сергійчук О.С.
Сергійчук О.С.,
Демидова Т.Г.

До 22.01.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 15.02.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 20.02.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.,
Сіренко А.А.

Заявка

До 25.02.2018

Класні керівники

Сергійчук О.С.,
Демидова Т.Г.

Сценарій

До 02.03.2018

Класні керівники

Сергійчук О.С.,
Демидова Т.Г.

Заявка

До 01.03.2017

Полешко О.Г.

Віценцик А.В.

План заходу

До 10.03.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.,
Сіренко А.А.

Заявка

До 20.03.2018

Безлепкіна Н.В.

Демидова Т.Г.

Інформація

Березеньтравень 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Заявка

До 01.04.2018

Ветлугіна В.В.,
класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

Квітень 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

Заявка
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№
33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.

46.

47.

48.

Зміст роботи
ліцеї Дня довкілля
Заходи щодо Міжнародного
дня пам‟яті жертв радіаційних
аварій і катастроф, відзначення
Дня Чорнобильської трагедії
Проведення шкільного етапу та
участь у районному етапі
Спартакіади допризовної
молоді та військово-спортивної
гри «Патріот»
Складання графіку проведення
свята Останнього дзвоника та
заходу з нагоди випуску учнів
із ліцею
Заходи до річниці Перемоги
над нацизмом у Європі та
річниці завершення Другої
світової війни
Заходи щодо відзначення у
ліцеї Міжнародного дня музеїв
(18 травня)
Заходи щодо відзначення у
ліцеї Дня Європи
Проведення шкільного етапу та
участь у районному етапі
Всеукраїнської дитячоюнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Проведення тижня безпеки
життєдіяльності (останній
навчальний тиждень)
Надання звіту про стан
військово-патріотичного
виховання учнів ліцею
Заходи щодо відзначення у
ліцеї Міжнародного Дня
захисту дитини (1червня)
Заходи щодо відзначення у
ліцеї Дня Скорботи
Ззаходи щодо відзначення у
ліцеї Дня Конституції України
Організація проведення
заходів, присвячених початку
нового навчального року і Дню
знань
Заходи до річниці
визволенням.Харкова від
нацистських окупантів, Дня
міста, Дня Державного
Прапору України, річниці
Незалежності України
Висвітлення на сторінці «Я –
українець, громадянин,
патріот» сайту ХЛ № 89
інформації про заходи з
національно-патріотичного
виховання дітей та учнівської
молоді
Проведення на засіданнях МО
«Класний керівник» питань з
національно-патріотичного
виховання дітей

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

До 26.04.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 30.04.2018

Мирошниченко О.О.

Демидова Т.Г.,
Заявка
учитель предмета
«Захист Вітчизни»

До 16.05.2018

Сергійчук О.С.,
класні керівники
11-х класів

Демидова Т.Г.

Графік,
сценарії

До 09.05.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 10.05.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 20.05.2018

Класні керівники

План заходів

До 20.05.2018

Класні керівники,
Мирошниченко О.О.,
Пухарєв В.М.

Демидова Т.Г.,
Сергійчук О.С.
Демидова Т.Г.,

Травень 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Інформація

До 27.05.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Звіт

До 01.06.2018

Сергійчук О.С.,
класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 22.06.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 22.06.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

До 15.08.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Графік

До 23.08.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

План заходів

Протягом року

Жукова І.Ю.

Демидова Т.Г.

Інформація

Двічі на рік

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Протокол

Заявка
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ІІ.3.5.2. Робота щодо профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі,
організації правової освіти учнів
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Зміст роботи
Вивчення та роз‟яснення
нормативних документів щодо
посилення профілактичної
роботи та організації
змістовного дозвілля дітей
Організація роботи щодо
своєчасного виявлення, обліку
дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах
Заходи щодо налагодження
спільних дій між батьками
неповнолітніх дітей, що
опинились у складних
життєвих обставинах та
педагогів
Залучення органів учнівського
самоврядування до проведення
превентивно-профілактичних
заходів
Проведення превентивної
роботи з попередження
протиправної поведінки серед
учнівської молоді (лекції,
бесіди, виховні заходи тощо)
Виявлення дітей та підлітків,
схильних до протиправних дій
та проведення профілактичної
роботи з ними

Дата
Протягом року

Виконавець
Паленова С.О.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Відповідні
матеріали

Протягом року

Паленова С.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Паленова С.О.,
Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Паленова С.О.,
педагог-організатор

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Встановлення соціальнопедагогічного патронажу над
дітьми, схильними до
вживання алкоголю,
наркотиків, токсичних речовин,
та такими, що виховуються у
сім‟ях, що опинилися в
складних життєвих обставинах
Забезпечення організації та
проведення акцій, тижнів та
інших виховних заходів:
«Профілактика торгівлі
людьми», «Тиждень правової
освіти»; «Здоровий спосіб
життя»
Проведення роз‟яснювальної
роботи, лекцій, бесід з метою
підвищення рівню правової
освіти, профілактики
негативних явищ серед
учнівської молоді із
залученням працівників
медичних установ та інших
спеціальних закладів
Поновлення фонду бібліотеки
науково-методичною,
популярною, художньою
літературою з питань правової
освіти учнів ліцею

Протягом року

Демидова Т.Г.,
Паленова С.О.,
Денисенко І.В.,
фахівці, класні
керівнки
Демидова Т.Г.,
Паленова С.О.,
Таран Н.В.,
класні
керівники
Паленова С.О.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Грудень 2017 – Демидова Т.Г.,
квітень 2018
Паленова С.О.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

План

Протягом року

Паленова С.О.,
Ветлугіна В.В.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Постійно

Паленова С.О.,
Жукова І.Ю.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року
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ІІ.3.5.3. Робота щодо формування основ здорового способу життя, профілактики
алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання
захворювання на СНІД
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Зміст роботи
Вивчення та роз‟яснення
нормативних документів щодо
посилення профілактичної
роботи та формування основ
здорового способу життя
Проведення діагностичних
заходів серед батьків молодшої
та середньої школи щодо
виявлення факторів ризику
алкогольних та наркотичних
проблем у рамках програми
профілактики ризику вживання
алкогольних та наркотичних
засобів серед підлітків
Залучення органів учнівського
самоврядування до проведення
превентивно-профілактичних
заходів
Проведення превентивної
роботи з профілактики
шкідливих звичок, запобігання
наркоманії, алкоголізму,
тютюнопалінню, профілактика
СНІДу, туберкульозу (лекції,
бесіди тощо) із залученням
фахівців
Планування та проведення
заходів до Дня боротьби зі
СНІДом
Виявлення дітей та підлітків,
що допускають вживання
алкоголю, наркотиків та
тютюнопаління
Встановлення соціальнопедагогічного патронажу над
дітьми, схильними до
вживання алкоголю,
наркотиків, токсичних речовин,
та такими, що виховуються у
сім‟ях, що опинилися в
складних життєвих обставинах
Поновлення шкільних куточків
здоров‟я «Підлітку про
наркоманію, алкоголізм та
СНІД»
Забезпечення організації та
проведення місячників:
«Профілактики СНІДу»
«Здоровий спосіб життя»
Організація та проведення
ліцейської валеологічної акції
«Дні здоров‟я» із залученням
працівників медичних установ
району
Участь у районних конкурсах,
акціях, спрямованих на
формування у дітей світогляду
здорового способу життя
Участь у конкурсі плакатів,
малюнків, літературних творів,
диктантів за темою «За
здоровий спосіб життя»

Дата
Протягом року

Виконавець
Паленова С.О.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Відповідні
матеріали

Жовтень –
листопад 2017

Паленова С.О.,
Таран Н.В.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Паленова С.О.,
педагог-організатор

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Паленова С.О.,
Ветлугіна В.В.,
медична сестра,
лікарі-фахівці,
класні керівнки

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Листопад –
грудень 2017

Демидова Т.Г.,
Паленова С.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Паленова С.О.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Паленова С.О.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Постійно

Паленова С.О.
класні керівники

Кіриченко С.В.

План

Грудень 2017–
квітень 2018

Паленова С.О.,
Ветлугіна В.В.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

План

Квітень 2018

Паленова С.О.,
Ветлугіна В.В.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

План

Протягом року

Паленова С.О.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Наказ

Листопад 2017

Демидова Т.Г.,
педагог-організатор,
учителі російської й
української мови та
літератури,
класні керівники
Паленова С.О.,

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Відповідні

Роз‟яснювальна роботи, лекцій, Протягом року
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№

14.

15.

Зміст роботи
Дата
бесід з метою формування
здорового способу життя із
залученням працівників
медичних установ
Проведення «круглих столів», Протягом року
бесід, тематичних диктантів
з метою попередження
вживання наркотиків,
алкоголю, тютюнових виробів
Поновлення фонду бібліотеки Постійно
науково-методичною,
популярною, художньою
літературою з питань
антиалкогольної,
антиСНІДівської та іншої
пропаганди

Виконавець
Ветлугіна В.В.,
класні керівники

Відповідальний

Вихід
матеріали

Паленова С.О.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Паленова С.О.,
Жукова І.Ю.,
класні керівники

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Виконання

ІІ.3.5.4. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Зміст роботи
Організація участі учнів ліцею у
фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходах у
рамках Спартакіади у
2017/2018 навчальному році
(відповідно до Положень
Спартакіад школярів «Спорт і
школа» та «Спорт протягом
життя »)
Організація та проведення
внутришньошкільних змагань з
настольного тенісу, волейболу,
футболу, баскетболу.
Організація та проведення
фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів
протягом осінніх канікул
Організація участі учнів ліцею
у традиційних міжнародних
змаганнях «Біг патрулів»
Організація та проведення
фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів
протягом зимових канікул
Аналіз стану фізкультурнооздоровчої і спортивно-масової
роботи та участі учнів ліцею
в районних, міських, обласних
спортивних змаганнях
за І семестр 2017/2018
навчального року
Організація участі команд
переможців ліцею у районному
етапі з баскетболу 3х3,
«Шкільній баскетбольній лігі
України» в обласному етапі
Організація та проведення
фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів
протягом весняних канікул
Організація та проведення
заходів з нагоди Всесвітнього
дня здоров‟я (7 квітня)
Організація участі учнів ліцею у
ІІ Міжнародному
легкоатлетичному марафоні
Організація участі учнів ліцею у
районному етапі Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-

Дата
З 03.10.2017,
протягом року

Виконавець
Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Відповідальний
Вихід
Демидова Т.Г.
Накази про
організацію та
проведення
кожного виду
змагань, звіт

Протягом року

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

Турнирні
таблиці

Протягом
Мирошниченко О.О.,
осінніх канікул Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

План

02.11.2017

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

Інформація

Протягом
зимових
канікул

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

План

Січень 2018

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

Інформація

Лютий 2018

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

Заявка

Протягом
весняних
канікул

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

План заходів

Квітень 2018

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

План заходів

Квітень 2018

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

Заявка

Квітень 2018

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

Заявка
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№

12.
13.

14.

15.

16.

Зміст роботи
патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Аналіз результативності участі
учнів у змаганнях різних рівнів
Організація та проведення
фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів
у пришкільному оздоровчому
таборі
Аналіз роботи за 2017/2018
навчальний рік та планування
роботи на 2018/2019 навчальний
рік
Організація участі учнів ліцею у
Міжнародному традиційному
легкоатлетичному марафоні
«Визволення»
Організація та проведення
шкільних та участь у районних
фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходах
до Дня фізичної культури і
спорту, участь у міських та
обласних заходах

Дата

Виконавець

Травень 2018

Відповідальний

Вихід

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.
Протягом літніх Мирошниченко О.О.,
канікул
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

Інформація

Демидова Т.Г.

План

Червень 2018

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

Анлітична
довідка, план
роботи

21.08.2017

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

Заявка

Протягом року

Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г.

План заходів

Виконання

ІІ.3.5.5. Розвиток учнівського самоврядування.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Зміст роботи
Проведення для батьків ліцею
Днів відкритих дверей за
програмою:
- інтелектуальна гра;
- зустріч за круглим столом;
- знайомство з творчими
роботами учнів ліцею
Проведення виборів класного та
ліцейського активу за
програмою «САМ-89»
Навчання активу САМ-89 у
ліцейській «Школі
самоврядування»
Робота з структурними
підрозділами учнівського
самоврядування САМ-89,
розвиток їхньої ініціативи,
організаторських здібностей
Організація та проведення
інтелектуальних змагань
«Дитина, її права та обов‟язки»
Заходи до відзначення
Міжнародного дня трагедії на
ЧАЕС, Дня пам‟яті жертв
радіаційних аварій і катастроф
Проведення шкільних та участь
в районних етапах фестивалів
ДЮП, ЮІР, КВК (ЮІР)
Випуск газети САМ-89
«Ліцеїст»
Проведення конкурсу
учнівських творчих робіт «Мій
біль – Чорнобиль» (твори та
малюнки)
Організація участі учнів ліцею
у міських фестивалях:
- «Моя багатонаціональна
школа»;
- «Діти Харкова за мир».
Організація участі учнів ліцею у

Дата
Протягом року

Виконавець
Бабич О.І.,
Сергійчук О.С.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Відповідні
матеріали

До 14.09.2017

Сергійчук О.С.,
класні керівники

Демидова Т.Г

Класні куточки

До 21.09.2017

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.,

План

Протягом року

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

До 22.11.2017

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

Квітень 2018

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

План заходів

Протягом року Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

1 раз на чверть

Демидова Т.Г.,
Осадчук О.В.
Сергійчук О.С.

Кіриченко С.В.

Газета

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г..

Заявка

Березеньквітень 2018
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№

12.

13.

14.

15.
16.

Зміст роботи
конкурсі науково-практичних
робіт «Як би мером був я»
Організація участі учнів ліцею у
зльоті та акціях волонтерських
учнівських обєднань
Організація участі учнів ліцею в
учнівській конференції «Велика
рада старшокласників
м. Харкова»
Організація участі учнів ліцею у
конкурсі проектних ініціатив
«Марафон унікальних справ»
Організація участі учнів ліцею у
форумі шкільних Євроклубів
Участь у заходах Харківської
міської організації учнівського
самоврядування: фестивалі
організацій учнівського
самоврядування «Запали свою
зірку»; кінофестивалі дитячих
авторських фільмів;
театральному фестивалі;
фестивалі авторської пісні;
конкурсі «Учень року» в
номінації «Лідер року»;
вернісажі ідей «Марафону
унікальних справ ХМОУС»;
дебатному клубі

Дата

Виконавець

Відповідальний

Протягом року

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Звіт

Протягом року

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г..

Звіт

Протягом року

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Звіт

Протягом року

Сергійчук О.С..

Демидова Т.Г.

Звіт

Протягом року

Сергійчук О.С.

Демидова Т.Г.

Звіт

Вихід

Виконання

Виконання

ІІ.3.6. Робота щодо організації оздоровлення учнів
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Зміст роботи
Аналіз оздоровлення учнів у
2017 році

Дата
Вересень 2017

Виконавець
Класні керівники

Відповідальний
Демидова Т.Г.

Підготовка інформації щодо
планування роботи з
оздоровлення та відпочинку
дітей улітку 2018 року
Заходи щодо підготовки до
оздоровлення та відпочинку
дітей улітку 2018 року
Збір інформації щодо
попередньої дислокації дитячого
закладу відпочинку
Підготовка інформації про хід
підготовки до оздоровлення та
відпочинку дітей улітку 2018
року
Складання акту приймання
дитячого закладу відпочинку
Організація роботи дитячого
табору відпочинку в ліцеї
Складання звіту про роботу
дитячого табору відпочинку в
ліцеї
Підготовка інформації про
підсумки роботи з оздоровлення
та відпочинку дітей улітку 2018
року

Лютий 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Вихід
Матеріали
наради при
директорові
Інформація

Березень 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Наказ

Квітень 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Інформація

Квітень 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Нарада при
директорові

Травень 2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Акт

За графіком

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Червень 2018

Начальник табору
відпочинку

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали
Звіт

До 05.09.2018

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Інформація

ІІ.3.7. Робота з батьківською громадськістю
№
1.

Зміст роботи
Звіт адміністрації ліцею про
роботу закладу за минулий
навчальний рік та задачі на
2017/2018 навчальний рік

Дата
Серпень 2017

Виконавець
Жозе да Коста Г.О.
Віценцик А.В.
Бабич О.І.
Демидова Т.Г.
Сіренко А.А.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Протокол
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№
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Зміст роботи
Батьківські лекторії «Ваша
дитина прийшла до школи»
Батьківські лекторії «Роль
батьків в розвитку
працездатності учня»
Обговорення питань щодо
запобігання дитячому
травматизму та профілактиці
різних видів захворювання на
батьківських зборах
Організація консультацій для
батьків:
- психологічних;
- медичних;
- соціально-педагогічних;
Залучення батьків до проведення
бесід, годин спілкування,
шкільних творчихсправ,
шкільних акцій, спортивних
змагань, екскурсій тощо
Індивідуальна робота з батьками
з проблем навчання, виховання,
розвитку та здоров‟я учнів.
Робота з батьками випускників
11 класу:
- установчі збори випускного
класу щодо задач 2017/2018
навчального року;
- круглий стіл з батьками
випускного класу « Про
зовнішнє незалежне
оцінювання – рекомендації
та настанови»;
- про підготовку до
організованого закінчення
навчального року і
проведення ДПА (ЗНО) у
випускних классах;
- підготовка до випускних
урочистостей та
забезпечення безпеки
випускників.
Робота з батьками випускників
9 класу:
- Установчі збори випускного
класу щодо завдань на
2017/2018 навчальний рік.
Профорієнтаційні орієнтації.
- Про підготовку до
організованого закінчення
навчального року і
проведення ДПА у
випускних 9 класах.
- Про набір до 10 класу.
Інформуваннябатьків та ліцеїстів
про систему допрофільної освіти
учнів 8-9-х класів через веб-сайт
ліцею
Організація консультацій для
батьків, проведення
батьківських зборів
Індивідуальна робота з батьками
з питань науково-дослідницької
роботи учнів та участі у
олімпіадах та конкурсах різного
рівня
Батьківській лекторій «Роль
наукової організації праці в

Дата
Вересень 2017

Виконавець
Сіренко А.А.

Відповідальний
Бабич О.І.

Грудень 2017

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Протягом року

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Протоколи

Протягом року

Демидова Т.Г.,
Паленова С.О.,
Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Матеріали

Протягом року

Класні керівники.,
Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.

Демидова Т.Г

Матеріали

Протягом року

Класні керівники.,
Мирошниченко О.О.,
Жигаєва М.В.
Класні керівники,
Демидова Т.Г.,
Жозе да Коста Г.О.

Демидова Т.Г.

Матеріали

Кіриченко С.В.

Протокол

Протягом року

Перепелиця С.О.,
Демидова Т.Г.,
Жозе да Коста Г.О.,
Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Протокол

Протягом року

Жукова І.Ю.

Жозе да Коста Г.О., Протокол
Бабич О.І.

Протягом року

Учителі, класні
керівники

Демидова Т.Г.

Матеріали

Протягом року

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Матеріали

Жовтень 2017

Класні керівники

Віценцик А.В.

Методичні
розробки

Протягом року

Вихід
Методичні
розробки
Методичні
розробки
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№
14.

15.

Зміст роботи
Дата
формуванні успішної людини»
Залучення батьків до проведення Протягом року
бесід, екскурсій, науководослідницької роботи, тощо.
Індивідуальна робота з батьками Протягом року
з питань особливостей поведінки
учнів, стосунків у родині,
адаптаціїдо соціального
середовища

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Класні керівники,
вчителі

Демидова Т.Г.

Матеріали

Паленова С.О.,
ТаранН.В.

Демидова Т.Г.

Матеріали

Виконання

ІІ.3.8. Робота ГПД
№
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Зміст роботи
Дата
Виконавець
Комплектування ГПД у відповідності Вересень 2017 Сіренко А.А.
до заяв батьків. Оформлення
документації (режиму роботи ГПД,
режиму роботи вихователів)
Опрацювання нормативних
Вересень 2017 Сіренко А.А.
документів з питань організації
роботи ГПД
Перевірка журналів ГПД
Грудень 2017, Сіренко А.А.
травень 2018
Залучення учнів,що відвідують ГПД, Вересень 2016 Сіренко А.А.
до роботи гуртків, секцій
Санітарно-гігієнічний режим роботи Протягом року Сіренко А.А.
ГПД, дотримання правил техніки
безпеки. Огляд кабінетів ГПД
Організація і проведення спортивних Протягом року Сіренко А.А.
годин у ГПД
Організація і проведення
Протягом року Сіренко А.А.
самопідготовки в ГПД
Організація та проведення прогулянок Протягом року Сіренко А.А.
у ГПД
Перевірка роботи ГПД
Травень 2018 Сіренко А.А.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Наказ

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали,
Інформація

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Інформація

Кіриченко С.В.

Інформація

Кіриченко С.В.

Інформація

Кіриченко С.В.

Наказ

Виконання

ІІ.4. Управління діяльністю педагогічного колективу
ІІ.4.1. Організаційно-методична робота з педагогічними кадрами
№
1.

2.
3.

4.

Зміст роботи
Аналіз роботи за минулий
навчальний рік, планування роботи
на 2017/2018 навчальний рік,
визначення цілей; програмнометодичне забезпечення навчальновиховного процесу у 201672018
навчальному році; обговорення
інструктивно-методичних
рекомендацій, підручників;
консультації з календарного
планування на І семестр
Затвердження плану роботи ліцею на
2017/2018 навчальний рік
Укомплектація ліцею педагогічними
кадрами, забезпечення їх правильної
розстановки з урахуванням вимог
наступності у викладанні предметів.
Проведення тарифікації працівників
на навчальний рік
Організація науково-методичної
роботи з педкадрами Харківського
ліцею відповідно до наукових основ
та вимог сучасної політики в галузі
освіти, згідно з Національною
стратегією розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року,
Національною доктриною розвитку
освіти України, Державними
стандартами початкової та середньої

Дата
До 01.09.2017

Виконавець
Адміністрація

Відповідальний
Вихід
Кіриченко С.В.
Акти

До 31.08.2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Протокол

До 05.09.2017

Адміністрація

Кіриченко С.В.

Тарифікація,
наказ

Протягом року

Віценцик А.В.,
педагогічний
колектив

Кіриченко С.В.

Наказ
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№
5.
6.

7.

Зміст роботи
Дата
освіти
Організація роботи Методичної Ради Вересень
ліцею.
Продовжити роботу навчальноПротягом року
методичних кафедр:
- російської мови, іноземних мов
«Мови світу»;
- математики, інформатики,
фізики, економіки – «Квант»;
- біології, хімії, фізичної культури,
предметів «Захсит Вітчизни»,
«Основи здоров‟я» –
«Універсал»;
- української мови і
літератури,історії, права,
географії – «Україна і світ»;
- «Класний керівник»
Визначення пріоритетними
напрямами роботи НМК у 2017/2018
навчальному році:
- підвищення рівня педагогічної
Протягом року
майстерності;

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Віценцик А.В.,
Демидова Т.Г.,
Сіренко А.А.

Кіриченко С.В.

Плани роботи
НМК

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Плани

- вироблення методичних засад
патріотичного виховання молоді на
уроках та в позаурочній роботі;
- підвищення ефективності
(результативності) педагогічної
праці;
- планування діяльності НМК на
діагностичній основі;

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Серпень 2016

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

- використання сучасних форм та
методів роботи з учителями;

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

- упровадження в навчальний процес Протягом року
інноваційних технологій;

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

- виявлення, вивчення і поширення Протягом року
ефективного педагогічного досвіду
вчителів;
- посилення виховної спрямованості Протягом року
навчально-виховного процесу;

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

- робота з обдарованою молоддю;

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

- підвищення мотивації педагогів до Протягом року
постійного навчання та самоосвіти

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

8.

Складання планів роботи НМК

Вересень 2017

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

9.

Проведення індивідуальних
методичних консультацій з питань
роботи за новими Державними
стандартами початкової, базової та
повної загальної освіти, нових
навчальних програм
Організація роботи тематичних
педагогічних рад ліцею:
1 засідання
«Аналіз стану навчально-виховної
роботи Харківського ліцею № 89 у
2016/2017 навчальном у році та
завдання педколективу на новий
2017/2018 навчальний рік»
2 засідання
«Створення в навчальному закладі

Протягом року

Адміністрація

Кіриченко С.В.

Інформаційні
матеріали

31.08.2017

Педагогічний
колектив

Кіриченко С.В.

Протокол

Листопад 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Протокол

10.
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№

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

Зміст роботи
оптимальних умов , максимально
сприятливих для розвитку
обдарованих дітей на основі
розробки та поетапного
впровадження нового змісту освіти,
інтерактивних технологій навчання й
виховання»
3 засідання
«Інноваційні технології в роботі
класного керівника щодо всебічного
гармонійного розвитку особистості»
4 засідання
«Формування творчої самореалізації
учнів основної школи як умова
подальшого соціального та
особистісного розвитку»
Упровадження інноваційних та
сучасних освітніх технологій
у ліцеї, розповсюджувати досвіду
роботи вчителів закладу через
участь педколективу ліцею в
експериментальній та проектній
діяльності
Складання перспективного плану
вивчення та узагальнення
педагогічного досвіду
Проведення відкритих уроків
з метою розповсюдження
інноваційних методів навчальної та
виховної роботи
Складання плану семінарських
занять «Українське ділове мовлення»
Забезпечення організації та
проведення колективних, групових
та індивідуальних форм методичної,
навчально-виховної роботи
Проведенняна базі ліцею
колективних форм роботи для
вчителів Шевченківського району
м. Харкова
Складання плану роботи методичної
ради
Затвердження планів роботи
навчально-методичних кафедр і
Методичної ради ліцею
Складання плану-графіку науковометодичної роботи на І та ІІ семестри
Складання планів методичної роботи
на канікули
Педагогічна консультація
«Особисто-орієнтований підхід у
навчанні»
Майстер- клас «Упровадження
елементів медіаосвіти в навчальновиховний процес в умовах
інформаційно - освітнього
середовища як засіб реалізації
багатовекторної моделі ліцейської
освіти»
Майстер-клас «Особливості
вивчення бази даних МS Access у
шкільному курсі інформатики»
Майстер-клас «Рольова гра як засіб
розвитку навичок писемного
мовлення учнів в рамках підготовки
до ЗНО з англійської мови»
Проведення науково-методичного
семінару «Підсумки науковометодичної роботи у 2017/2018 н. р.»
Організація методичної роботи

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Січень 2018

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Протокол

Лютий 2018

Жозе да Коста Г.О. Кіриченко С.В.

Протокол

Протягом року

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Наказ

Вересень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

План

Протягом року

Педагогічні
працівники

Віценцик А.В.

Графік
відкритих
уроків

Вересень 2017

Перепелиця С.О.

Віценцик А.В.

Плани

Протягом року

Заступники
директора

Кіриченко С.В.

Матеріали
НМК

Протягомроку

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Звітні
матеріали

Вересень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Плани

До 15.09.2017

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Плани

Вересень 2017, Віценцик А.В.
січень 2018
За тиждень до
Віценцик А.В.
початку канікул
Жовтень 2017
Ахметова Л.Ф.

Кіриченко С.В.

План

Кіриченко С.В.

Затвердження
планів
Звітні
матеріали

Листопад 2017

Полєшко О.Г.

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Грудень 2017

Діда В.В.

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Березень 2018

Іванченко Г.А.

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Травень 2018

Керівники кафедр, Кіриченко С.В.
Віценцик А.В.

Віценцик А.В.

Наказ
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№

27.
28.

29.

Зміст роботи
Дата
з класними керівниками:
Продовження роботи навчальноПротягом року
методичної кафедри «Класний
керівник»
Вивчення і затвердження планів
До 10.09.2017
виховної роботи класних керівників
Забезпечення участі класних
керівників у роботі педагогічної
майстерні, творчих груп, психологопедагогічних семінарах і
консиліумах
Організація роботи семінару класних
керівників (за окремим планом)
Участь у конкурсі «Класний
керівник року»
Контроль виконання класними
керівниками та вчителями
рекомендацій наданих
психологічною службою
Вивчення роботи класних керівників
6-х, 8-х класу
Участь делегації ліцею у районній
методичній конференції
Участь педагогічних працівників
школи у засіданнях районних
методичних об‟єднань з предметів
Організація роботи Школи молодого
учителя (ШМУ)

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

План роботи

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Протягом року

Демидова Т.Г.,
класні
керівники, пр.
психолог

Кіриченко С.В.

Плани
виховних
робіт класних
керівників
Відповідні
матеріали

4 заняття
протягом року
Листопад –
грудень 2017
Протягом року

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Протоколи

Класні керівники

Демидова Т.Г.

Паленова С.О.,
пр. психолог

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Звіти

Січень –лютий
2018
Серпень 2018

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Довідка,
наказ
Факт

Серпень 2018

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Факт

Протягом року

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Протоколи
засідань

Виконання

ІІ.4.2. Експериментальна та науково-дослідна робота з педагогічними кадрами
№
1.

2.

3.

4.

Зміст роботи
Забезпечення роботи з вивчення і
впровадження передового
педагогічного досвіду у
навчально-виховний процес
Співпраця з науковцями вищих
навчальних закладів міста з різних
напрямків науково-методичної
роботи учителів
Здійснення роботи з:
-вивчення ефективного
педагогічного досвіду вчителів
закладів Шевченківського району,
міста Харкова та України тощо;
- впровадження у роботу ліцею
ефективного педагогічного
досвіду учителів навчальних
закладів району, міста, області,
України тощо;
-вивчення досвіду роботи вчителів
ліцею;

Дата
Протягом року

Виконавець
Віценцик А.В.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Творчі
групи

Протягом року

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Протокол,
матеріали
роботи

Протягом року

Педпрацівники,
керівники НМК

Віценцик А.В.

Протокол,
матеріали
роботи

Протягом року

Педпрацівники,
керівники НМК

Віценцик А.В.

Протокол,
матеріали
роботи

Протягом року

Методична рада

Віценцик А.В.

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Протокол,
матеріали
роботи
Протокол,
матеріали
роботи

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Протокол,
матеріали
роботи

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Протоколи,
матеріали
роботи

- проведення колективних форм Протягом року
методичної роботи для вчителів
Шевченківського району, м.
Харків;
- організації участі педагогічних Протягом року
працівників у конкурсах
професійної майстерності,
виставках-презентаціях
педагогічних ідей та технологій
Здійснення діяльності навчально- Протягом року
методичних кафедр на основі
педагогічного аналізу, планування
роботи як на поточний період, так
і на перспективу згідно з
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№

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Зміст роботи
Дата
Перспективним планом
інноваційного розвитку
Харківського ліцею № 89 на 2016
– 2021 рр.
Організація роботи творчих
об‟єднань вчителів:
«Ліцейський інформаційний світ. Вересень 2017
Кіностудія «Стоп-кадр»;

Виконавець

Відповідальний

Полєшко О.Г.

Віценцик А.В.

Вихід

Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Протоколи,
матеріали
роботи
Плани

«Творча група з виявлення та
розвитку обдарованих дітей»;

Вересень 2017

Таран Н.В., класні
керівники

Віценцик А.В.

«Школа малодосвідченого
учителя»;

Вересень 2017

Заступники
директора

Віценцик А.В.

Складання планів роботи творчих
груп
Проведення діагностики вчителів
з питань впровадження
інноваційних педагогічних
технологій у навчально-виховний
процес та здійснення інноваційної
діяльності
Планування «Панорами творчих
уроків»
Робота щодо виявлення, вивчення,
узагальнення та впровадження
перспективного педагогічного
досвіду, відповідно до
Перспективного плану вивчення
педагогічного досвіду в ліцеї
Організація роботи педагогічного
колективу в експериментальній та
проектній діяльності:
- дослідно-експериментальній
роботі за темою «Тьюторська
технологія як засіб реалізації
принципу індивідуалізації в
освіті»;
- міжнародному проекті
Європейського Союзу
«Е Twinning» (обмін ініціативами,
налагодження співпраці,
здійснення учнівських обмінів),
-дослідно-експериментальній
роботі за темою «Науковометодичні засади впровадження
медіаосвіти в систему навчальновиховної роботи навчальних
закладів Харківської області»
Співпраця з науковцями вищих
навчальних закладів міста з різних
напрямків науково-методичної
роботи учителів
Участь в організації й проведенні
конференцій «Крок у майбутнє»,
«Ліцейська освіта і сучасна
наука»
Організація участі учнів і вчителів
ліцею у різних творчих конкурсах,
інтелектуальних марафонах,
педагогічних фестивалях
Участь у міжнародних та
національних форумах,
виставках, науково-практичних
конференціях, семінарахпрактикумах, конференціях та
семінарах різного рівня
Забезпечення роботиз вивчення і
впровадження інноваційних

Вересень 2017

Керівники творчих
груп
Віценцик А.В.

Віценцик А.В.
Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Вересень 2017,
січень 2018
Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

План НМР
на семестр
Відповідні
матеріали

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Жозе да Коста Г.О.,
Іванченко Г. А.

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Полєшко О.Г.,
Осадчук О.В.

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Протоколи,
матеріали
роботи

Листопад 2017, Керівники кафедр
квітень 2018

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Протоколи,
матеріали
роботи

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.,
Жозе да Коста Г.О.

Творчі
групи

Вересень –
жовтень 2017
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№

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Зміст роботи
педагогічних технологій
у навчально-виховний процес
Розповсюдження власного досвіду
роботи – проведення заходів для
вчителів району
Сприяння участі вчителів уроботі
з вивчення і впровадження
передового педагогічного досвіду,
інноваційних педагогічних
технологій у навчально-виховний
процес, занять самоосвітою
Ведення обліку та систематизація
матеріалів щодо виявлення та
вивчення прогресивного
педагогічного досвіду роботи
творчих груп
Систематизація матеріалів щодо
виявлення, вивчення,
узагальнення та поширення
ефективного педагогічного
досвіду вчителів
Створення банку даних досвіду
вчителів, що здійснюють
інноваційну діяльність
Аналіз роботи вчителів щодо
участі в різних формах
методичної роботи ліцею, району
та міста, результативності їхньої
участі в конкурсах фахової
майстерності
Накопичення матеріалів з
характеристики діяльності
педпрацівників у межатестаціїний
період
Аналіз науково-методичної
роботи НМК, підведення
підсумків роботи кафедри за
2017/2018 н. р. та спланування
навчально-методичних завдань
НМК на 2018/2019 н. р.

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

Протягом року

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Березень 2018

Керівники творчих
груп

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Квітеньи 2018

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Травень 2018

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Банк

Травень 2018

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Протоколи,
матеріали
роботи

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Травень 2018

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Протоколи,
звіт, план
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ІІ.4.3. Заходи щодо поліпшення результативності науково-методичної роботи вчителів
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Зміст роботи
Проведення індивідуальних
методичних консультацій з питань
роботи за новими Державними
стандартами початкової, базової
та повної загальної освіти, нових
навчальних програм,
Проведення тематичних
педагогічних рад
Засідання навчально-методичних
кафедр
Організація участі вчителів ліцею
у роботі творчих груп
Інструктивно-методичні наради
при заступниках директора
Проведення роботи серед учителів
щодо підвищення професійного
рівня: курси підвищення
кваліфікації;
участь у фестивалі-огляді освітніх
Інтернет-ресурсів, психологопедагогічних семінарах,
педчитаннях, педрадах,
конференціях; узагальнення
педагогічного досвіду в тому
числі і молодих вчителів

Дата
Протягом року

Виконавець
Адміністрація

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Інформаційні
матеріали

Протягом року

Адміністрація

Кіриченко С.В.

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Рішення
педради
Протоколи

Протягом року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Протягом року

Адміністрація

Кіриченко С.В.

Протягом
року

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
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№
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Зміст роботи
Сприяння участі вчителів уроботі
з вивчення і впровадження
передового педагогічного досвіду,
інноваційних педагогічних
технологій у навчально-виховний
процес, занять самоосвітою
Педагогічна консультація
«Особисто-орієнтований підхід у
навчанні»
Майстер- клас «Упровадження
елементів медіаосвіти в
навчально-виховний процес в
умовах інформаційно - освітнього
середовища як засіб реалізації
багатовекторної моделі ліцейської
освіти»
Майстер-клас «Особливості
вивчення бази даних МS Access у
шкільному курсі інформатики»
Майстер-клас «Рольова гра як
засіб розвитку навичок писемного
мовлення учнів в рамках
підготовки до ЗНО з англійської
мови»
Проведення круглого столу по
обміну досвідом учителів ліцею
щодо форм та методів навчання,
які є найбільш ефективними в їх
педагогічній діяльності.
Організація взаємовідвідування
уроків учителями.
Проведення тестування вчителів
для перевірки знання ними типів
та структури уроків, прийомів
мотивації та активізації учнів
Залучення вчителів до роботи у
науково-практичній конференції
«Ліцейська освіта та сучасна
наука»
Моніторингові дослідження
результативності науковометодичної роботи вчителів
Планування заходів щодо
поліпшення результативності
науково-методичної роботи
вчителів у 2018/20189н. р.

Дата
Протягом
року

Виконавець
Керівники кафедр

Відповідальний
Віценцик А.В.

Вихід
Відповідні
матеріали

Жовтень 2017

Ахметова Л.Ф.

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Листопад 2017

Полєшко О.Г.

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Грудень 2017

Діда В.В.

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Березень 2018

Іванченко Г.А.

Віценцик А.В.

Звітні
матеріали

Листопад
2017

Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом
року
Грудень 2017

Керівники кафедр
Віценцик А.В.

Жозе да Коста Г.О.,
Віценцик А.В.
Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Звітні
матеріали

Квітень 2018

Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Матеріали
конференції

Травень –
червень 2018

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Серпень 2018

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

План заходів
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ІІ.4.4. Робота з молодими спеціалістами
№
1.

2.
3.

4.

Зміст роботи
Створення творчої групи з роботи
з молодими та малодосвідченими
вчителями «Школа
малодосвідченого вчителя»
Закріплення за молодими
вчителями наставників
Надання методичної допомоги
у складанні календарнотематичних планів на навчальний
рік
1. Ознайомлення молодих
педагогів з системою роботи
ліцею (традиції школи, план
роботи школи, права та обов‟язки
вчителя).
2. Опанування навичок ведення
шкільної документації.
Спільні заходи для вчителів
першого, другого та третього року

Дата
Вересень 2017

Виконавець
Віценцик А.В.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Наказ

Серпень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Вересень 2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Факт

Вересень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
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№

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Зміст роботи
навчання:
обговорення методичних
рекомендацій щодо виконання
вимог до перевірки зошитів,
виконання єдиного
орфографічного режиму.
Проведення для молодих вчителів
ліцею інструктивно-методичних
нарад
Здійснення методичної роботи з
молодими спеціалістами
відповідно до наукових основ та
вимог сучасної політики в галузі
освіти
Продовження вивчення з
молодими спеціалістами
ефективного педагогічного
досвіду вчителів закладів
Шевченківського району, міста
Харкова та України тощо
Організація участі молодих
спеціалістів у:
- колективних та групових формах
методичної роботи РМЦ;
- професійних конкурсах,
виставці-презентації педагогічних
ідей та технологій;
-відвідуванні колективних форм
методичної роботи района та
міста;
- експериментальній та проектній
діяльності
Ознайомлення молодих
спеціалістів зі списком
тематичних спецкурсів КВНЗ
«ХАНО» для педагогічних
працівників
Доведення до відома кожного
молодого спеціаліста терміну
проходження ним курсів
підвищення кваліфікації
Організація відвідування
молодими учителями ліцею
уроків вчителів ліцею
Підведення підсумків роботи
молодих спеціалістів у 2017/2018
навчальному році

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

1 раз на чверть

Адміністрація

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Протоколи,
матеріали
роботи

Протягом року

Учителі

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року, Віценцик А.В.
згідноз планом
РМЦ
Протягом року Учителі

Кіриченко С. В.

Відповідні
матеріали

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

За планом
Керівники кафедр
района та міста

Віценцик А.В., Жозе Протоколи НМК
да Коста Г.О.

Протягом року

Керівники кафедр

Серпень 2017

Віценцик А.В.

Віценцик А.В.,
Демидова Т.Г.
Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Протокол
наради

Протягом року

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Графік
Наказ

Протягом року

Адміністрація

Віценцик А.В.

Відповідні
матеріали

Травень 2018

Адміністрація

Віценцик А.В.

Наказ

Виконання

ІІ.4.5. Атестація педагогічних працівників
№
1.

2.

3.

Зміст роботи
Видання наказу «Про створення
атестаційної комісії І рівня та
атестацію педагогічних
працівників ХЛ № 89 у
2017/2018 н. р.»
Ознайомлення педагогіного
колективу з Положенням про
атестацію
Засідання атестаційної комісії
І рівня з розгляду питань:
розподіл функціональних
обов‟язків між членами
атестаційної комісії; планування
роботи атестаційної комісії;
искладання графіку засідання
атестаційної комісії;
організаційні умови атестації

Дата
До 20.09.2017

Виконавець
Жозе да Коста Г.О.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Наказ

Вересень
2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Нарада при
директорові

До 20.09.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Протокол

Виконання
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№
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

Зміст роботи
Оформлення стенду з питань
атестації педагогічних
працівників
Засідання атестаційної комісії
І рівня з розгляду питань:
розгляд заяв педагогічних
працівників на проходження
позачергової атестації;
затвердження списків
педпрацівників, які атестуються;
розгляд заяв педагогічних
працівників про перенесення
чергової атестації з поважних
причин; затвердження графіку
проведення атестації
Видання наказу «Про атестацію
педагогічних працівників ліцею
у 2017/2018 навчальному році»
Співбесіди з вчителями, які
будуть проходити атестацію,
ознайомлення з графіком
проведення атестації
Складання списку учителів, які
будуть атестуватися, з даними
про проходження попередньої
атестації, курсової підготовки,
графіка відкритих уроків
Складання планів індивідуальної
підготовки проведення атестації
педагогів, які атестуються
Знайомство з роботою вчителів,
які атестуються, вивчення стану
викладання, проведення оцінки
рівня кваліфікації, професійної
компетентності, педагогічного
професіоналізму, якості
педагогічної діяльності (згідно з
планами індивідуальної
підготовки проходження
атестації, графіком відкритих
уроків, предметних тижнів,
планових виховних заходів,
результатами олімпіад,
конкурсів)
Складання характеристики
діяльності педпрацівників у
межатестаціїний період та
ознайомлення з нею
атестующихся
Творчі звіти вчителів, які
атестуються
Оформлення атестаційних листів

Дата
Вересень –
жовтень 2017

Виконавець
Жозе да Коста Г.О.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
Відповідні
матеріали

До 20.10.2017

Жозе да Коста Г.О.,
Полєшко О.Г.

Кіриченко С.В.

Протокол

До 20.10.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

До 20.10.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

До 20.10.2017

Полєшко О.Г.

Жозе да Коста Г.О.

Список

До 20.10.2017

Учителі

Жозе да Коста Г.О.

План

Листопад 2017 Члени атестаційної
– березень 2018 комісії

Жозе да Коста Г.О.

Відповідні
матеріали

До 01.03.2018

Члени атестаційної
комісії

Жозе да Коста Г.О.

Характеристик
и, відповідні
матеріали

Січень –
березень 2018
До 17.03.2018

Учителі

Жозе да Коста Г.О.

Полєшко О.Г.

Жозе да Коста Г.О.

Знайомство з атестаційними
листами педагогічних
працівників, які атестуються
Засідання атестаційної комісії
І рівня з атестації педагогічних
працівників
Видання наказу про підсумки
атестації
Вручення атестаційних листів

17.03.2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Атестаційні
листи
Відповідні
матеріали

22.03.2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Протокол

До 31.03.2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

Квітень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Підготовка звітної та
статистичної документації за
підсумками поточного
навчального року
Аналіз підсумків атестації
педагогічних працівників

Червень 2018

Жозе да Коста Г.О.,
Полєшко О.Г.

Жозе да Коста Г.О.

Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали

Червень –
серпень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ
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ІІ.4.6. Робота з кадровим резервом
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Зміст роботи
Складання плану роботи з
кадровим резервом на 2017/2018
навчальний рік
Здійснення методичної роботи з
кадровим резервом відповідно
до наукових основ та вимог
сучасної політики в галузі освіти
Продовження вивчення
педагогічного досвіду щодо
роботи з кадровим резервом у
закладах міста Харкова та
України тощо
Організація участі кадрового
резерву ліцею у:
- колективних та групових
формах методичної роботи
РМЦ;
- професійних конкурсах,
виставці-презентації
педагогічних ідей та технологій;
- відвідуванні колективних форм
методичної роботи району та
міста;
- експериментальній та
проектній діяльності
Забезпечення виконання плану
підготовки кадрового резерву
згідно з наказом УОА
Шевченківського району ХМР
Визначення та затвердження
складу резерву управлінських
кадрів
Проведення занятть з кадровим
резервом відповідно до плану
Залучення членів кадрового
резерву до контролю за
здійсненням навчальновиховного процесу, організації
позакласних заходів, перевірки
шкільної документації
Рекомендації членам кадрового
резерву навчання у ВНЗ за
спеціальністю «Управління
навчальним закладом»

Дата
До11.09.2017

Виконавець
Жозе да Коста Г.О.

Відповідальний
Кіриченко С.В.

Вихід
План

Протягом року Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Протоколи,
матеріали
роботи

Протягом року Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом
Жозе да Коста Г.О.
року, згідно
з планом РМЦ
Протягом року Учителі

Кіриченко С. В.

Відповідні
матеріали

Керівники кафедр,
Жозе да Коста Г.О.

Відповідні
матеріали

За планом
Керівники кафедр
району та
міста
Протягом року Керівники кафедр

Віценцик А.В.

Протоколи
НМК

Віценцик А.В.

Протягом року Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Графік,
наказ

Вересень 2017 Заступники
директора з НВР

Кіриченко С.В.

Матеріали

Протягом року Заступники
директора з НВР
Протягом року Заступники
директора з НВР

Кіриченко С.В.

Матеріали

Кіриченко С.В.

Матеріали

Протягом року Заступники
директора з НВР

Кіриченко С.В.

Матеріали

Виконання

ІІ.5. Робота психологічної служби
ІІ.5.1. Психологічний супровід навчально-виховного процесу
№
1.

Зміст роботи
Здійснення психодіагностичної
роботи.
Проведення психологічної
діагностики інтелектуального та
особистісного розвитку учнів
1-х, 5-х, 10-х класів з подальшим
ознайомленням з його
результатами кожного учня і
батьків
Проведення комплексної
психологічної діагностики
інтелектуального та
особистісного розвитку учнів
6-х, 7-х, 8-х класів з подальшим
ознайомленням з його
результатами кожного учня і
батьків
Проведення психологічної

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

ВересеньТаран Н.В.,
листопад 2017 класні керівники

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали,
результати
діагностики

Протягом року Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали,
результати
діагностики

Протягом року Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні

Виконання
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№

2.

3.

Зміст роботи
діагностики пізнавальних та
емоційно-вольових якостей за
рекомендаціями класних
керівників з метою виявлення
благополуччя в самопочутті
учнів 1-11-х класів
На основі класичних прийомів
вивчення особистості (тести,
анкети, спостереження, аналіз,
самоаналіз) визначити: рівень
інтелектуального розвитку
особистості; оригінальність
мислення; тип особистості з
подальшим моніторингом
психолого-педагогічного впливу
Організація проведення:
- профорієнтаційного тестування
учнів (9-10-х класів);
- анкетування по вивченню
готовності до профільного
навчання учнів (7-8-х класів)
Здійснення консультативної
роботи.
Проведення консультування
батьків учнів ліцею з метою
підвищення їх психологічної
компетентності ірозширення їх
уявлення про ситуацію в
сімейних стосунках:
інформування про
психологічний стан дітей;
коригування негативних
наслідків сімейного виховання;
узгодження психологічних дій
батьків, вчителів та психолога
Проведення консультування
класних керівників, викладачів
ліцею з метою допомоги у
впровадженні психологічних
аспектів навчання; поліпшенні
стосунків з учнями, їх батьками;
підвищення психологічної
компетентності, підвищення
якості уроку
Проведення психологічних
консультувань учнів 1-11-х
класів з метою допомоги у
вирішенні проблем:
психологічного розвитку,
спілкування і взаємовідносин в
колективі, поліпшення стосунків
з батьками, емоційного
благополуччя, ефективної
навчальної діяльності,
профорієнтації тощо
Здійснення корекційновідновлювальної та
розвивальної роботи.
Проведення психологічних
тренінгів для ліцеїстів щодо
розвантаження, подолання ними
проявів перевантаження,
боротьби з депресіями та
іншими негативними явищами,
навчання методам зняття
психологічної напруженості,
профілактики суїцидальних
проявів, насильницьких дій
Проведення розвивальнокорекційної роботи з:

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід
матеріали,
результати
діагностики

І семестр
Класні керівники,
2017/2018 н. р. Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Результати
вивчення

Грудень 2017 Класні керівники,
– квітень 2018 Таран Н.В.

Жозе да Коста Г.О.

Банк даних

Протягом року Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Рекомендації
батькам,
протоколи
консультацій

Протягом року Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Рекомендації
учням,
протоколи
консультацій

Протягом року Таран Н.В.
за графіком

Кіриченко С.В.

Рекомендації
учням,
протоколи
консультацій

Протягом року Класні
Демидова Т.Г.
за графіком
керівники,Таран Н.В.

Рекомендації
учням

Протягом року Таран Н.В.,
Паленова С.О.

Рекомендації
учням

Віценцик А.В.,
Демидова Т.Г.

Виконання

121
№

Зміст роботи
Дата
Виконавець
- обдарованими дітьми
- важко вихованими учнями
- учнями пільгового контингенту
Проведення психологічних
Протягом року Таран Н.В.
тренінгів для учнів (9-11 класи):
«Небезпечна гра»
Проведення тренінгів
підвищення психологічної
компетентності педагога
Виступи з психологопедагогічних питань на
педрадах, нарадах, засіданнях
кафедр
Здійснення навчальної
діяльності.
Проведення годин психолога
Надання рекомендацій учням,
учителям, батькам, адміністрації
Здійснення організаційнометодичної роботи.
Проведення психологопедагогічних консиліумів у 1-х,
5-х, 9-х, 10-х класах з метою
виявлення нахилів, здібностей,
навчальних можливостей,
індивідуальних особливостей та
підвищення ефективності
педагогічного впливу
Робота над реалізацією програми
психолого-педагогічного
забезпечення розвитку
особистості ліцеїста
(до психолого-педагогічного
консиліуму)
Відвідування уроків, надання
вчителям рекомендації стосовно
психологічних умов сучасного
уроку
Налагодження зв’язків
з громадськістю.
Участь у професійних конкурсах
та семінарах, круглих столах,
конференціях

4.

5.

6.

Відповідальний

Кіриченко С.В.

Вихід

Виконання

Програми
психолог.
тренінгів,
робочі
матеріали
Матеріали
семінару

Протягом року Таран Н.В.

Жозе да Коста Г.О.

Протягом року Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Протоколи

Протягом року Таран Н.В.
Протягом року Таран Н.В.

Демидова Т.Г.
Кіриченко С.В.

Журнал
Рекомендації

Жовтень –
грудень 2017

Таран Н.В.
класні керівники

Кіриченко С.В.

Психологопедагогічні
рекомендації

З 17.09.2017

Класні керівники,
Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року Таран Н.В.

Жозе да Коста Г.О., Рекомендації
Віценцик А.В.

Протягом року Таран Н.В.

Віценцик А.В.

Матеріали
заходів

ІІ.5.2. Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу
№
1.

Зміст роботи
Дата
Виконавець
Проведення діагностичних
заходів.
Здійснення прогностичних
Протягом року Паленова С.О
заходів:спостереження за
поведінкою учнів, відвідування
уроків, виявлення особливостей
поведінки
Проведення діагностичних заходів Листопад Паленова С.О.
щодо обізнаності учнів у
грудень 2017
проблемі торгівлі людьми
Допомога у проведенні
діагностичних заходів
практичному психологу ліцею

2.

Здійснення консультативних
заходів.
Проведення постійного
консультування батьків учнів
ліцею з метою підвищення їх

Відповідальний

Вихід

Кіриченко С.В

Відповідні
матеріали

Демидова Т.Г.

Відповідні
матеріали,
результати
діагностики
Відповідні
матеріали,
результати
діагностики

Протягом року Паленова С.О.

Таран О.В.

Протягом року Паленова С.О.

Кіриченко С.В

Рекомендації
батькам,
протоколи

Виконання
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№

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст роботи
обізнаності щодо питань охорони
дитинства та соціального захисту
їх сімей
Проведення консультування
класних керівників, викладачів
ліцею з метою допомоги у
соціально-педагогічному
супроводі учнів, дотримання ними
своїх прав та обов‟язків
Проведення консультувань учнів
щодо дотримання ними своїх
прав та обов‟язків, соціальнопедагогічний супровід учнів у разі
потреби
Проведення захисних заходів.
Допомога учням та їх батькам в
отриманні матеріальной
допомоги, шкільної
форми,організації безкоштовного
харчування тощо
Відвідування учнів та їх сімей
вдома, обстеження житловопобутових умов проживання
Участь у районних, міських та
всеукраїнських заходах та акціях
захисного напрямку
Здійснення профілактичних
заходів.
Проведення бесід, лекцій та
виховних годин з профілактики
правопорушень, насильства,
девіантної поведінки
Проведення бесіди, лекцій,
виховних годин та інших заходів з
ведення здорового способу життя
та профілактики алкоголізму,
наркоманії, токсикоманії серед
учнівської молоді, запобігання
захворювань на СНІД
Здійснення соціальноперетворювальних заходів.
Організація участі учнів ліцею
пільгових категорій у районних,
міських та всеукраїнських
благодійницьких заходах
Організація участі учнів ліцею
пільгових категорій у гуртковій
роботі у рамках позашкільної
освіти
Проведення організаційних
заходів.
Оформлення документації
на отримання матеріальної
допомоги, безкоштовного
харчування, літньго оздоровлення
, тощо
Складання актів обстеження
житлово-побутових умов дітей
пільгового контингенту та по
запитам
Організація та проведення
різноманітних благодійницьких
заходів у рамках ліцею щодо
допомоги учням пільгових
категорій та за потребою

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід
консультацій

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Рекомендації
педагогам,
протоколи
консультацій

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Рекомендації
учням, протоколи
консультацій

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали,
протоколи тощо

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Акти спостережень

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Фактична участь

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Матеріали заходів

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Матеріали заходів

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Фактична участь

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Фактична робота

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали,
протоколи

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Протоколи

Протягом року Паленова С.О

Кіриченко С.В.

Фактична робота

Виконання

123
ІІ.6. Організація роботи бібліотеки
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

Зміст роботи
Складання плану роботи бібліотеки
Проведення заходу для учнів
присвячений до Всеукраїнського
дня бібліотек
Оформлення книжкових фондів,
каталогів
Облік бібліотечного фонду

Дата
Вересень 2017
Вересень 2017

Виконавець
Жукова І.Ю.
Жукова І.Ю.

Відповідальний
Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Вихід
План
Звіт

Протягом року

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Протягом року

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Прийняття творів друку за
супровідними документами
Вилучення застарілих документів
Облік підручників за програмою
«Облік підручників»
Проведення усіх облігацій обліку
фонду підручників (прийом,
штемпелювання, розподіл по
класах, їх вибуття, а також
підбивання підсумків руху фондів
та його перевірка)
Організація видачі підручникі
Здійснення систематичного
контролю за використання та
збереження підручників пртягом
усього навчального року
Робота зі сторінкою «Шкільна
бібліотека» на сайті ліцею
Обслуговування читачів
Поповення фонду навчальних
презентацій для учнів початкової та
старшої школи
Оформлення книжкових виставок
до знаменних дат року:
до днів народження

Протягом року

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Протягом року
Протягом року

Жукова І.Ю.
Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Протягом року

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали
Акти
Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали

Протягом року
Протягом року

Жукова І.Ю.
Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Книга видачі
Відповідні
матеріали

Протягом року

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Сайт

Протягом року
Протягом року

Жукова І.Ю.
Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Звіт
Звіт

Протягом року

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Відповідні
матеріали

А.Малишка (105 років),

Листопад 2017

Т.Г. Шевченка,

Березень 2018

175-річчя від дня виходу в світ у
Харкові поеми І.Котляревського
«Енеїда»

Вересень 2017

до Дня боротьби зі СНІДом,

Жовтень 2017

до Дня Захисника Вітчизни

Грудень 2017

до Дня Св. Валентина

Лютий 2018

до Дня Космонавтики

Квітень 2018

до Дня пам‟яті і скорботи
Створення тематичних папок:
- «Україна – єдина країна!»;
- «Мова – найбільший скарб
народу»;
- «Харків – культурний»
Оформлення матеріалів учнівських
проектів з різних тем та предметів
для використання у медіатеці
Допомога у виборі літератури
педагогічному колективу ліцея при
проведенні навчально-виховних
заходів
Відвідування нарад та семінарів при
УОА Шевченківського району ХМР
Підведення підсумків діяльності
бібліотеки у 2017/2018 навчальному
році

Травень 2018
Протягом року

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Тематична
папка

Протягом року

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Звіт

Протягом року

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Протягом року

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Звіт

Червень 2018

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Наказ

Виконання
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ІІ.7. Контрольно-аналітична діяльність
№
1.

Зміст роботи
Організаційний контроль.
Перевірка календарно-тематичних
планів вчителів з предметів,
вихователів ГПД, керівників гуртків
(на семестр)
Складання плану роботи бібліотеки
ліцею
Складання плану-графіку
внутріліцейського контролю на
навчальний рік
Контроль забезпеченості учнів
підручниками

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

До 01.09.2017,
до 20.12.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Погодження
планів

До 29.08.2017

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

План

До 19.09.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

План-графік

Вересень 2017

Жукова І.Ю.

Жозе да Коста Г.О.

Виконання санітарно-гігієнічних
норм забезпечення навчальновиховного процесу
Складання плану роботи психолога
Перевірка книги руху, особових
справ учнів 1-11-х класів,
алфавітної книги
Складання плану науковометодичної роботи на І та ІІ
семестри
Складання плану роботи ЛНТ
Складання плану роботи методичної
Ради
Складання планів роботи
навчально-методичних кафедр
Складання плану вивчення та
узагальнення педагогічного досвіду
Складання планів роботи творчих
груп
Комплектування бібліотеки
популярних і наукових видань,
відеотеки
Проведення заходів щодо аналізу
результатів здійснення
організаційного контролю
Контроль виконання класними
керівниками та вчителями
рекомендацій наданих
психологічною службою
Здійснення контролю за якістю
проведення занять і засвоєння
навчальної програми з предмету
«Захист Вітчизни»; якістю
проведення занять
з фізичного виховання.
Організація та контроль інформації
про відвідування учнями закладу

Вересень 2017

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Протоколи
наради при
директорові
та Ради
ліцею
Акт

Вересень 2017
Вересень 2017

Таран Н.В.
Кіриченко С.В.
Бабич О.І., секретар Кіриченко С.В.

Організація контролю за
здійсненням навчання за
індивідуальною формою
Аналіз виконання навчальних
планів та програм з всіх предметів з
урахуванням вимог
до оцінювання навчальних
досягнень учнів
Контроль за веденням усієї
документації по закінченню
навчального року:
- оформлення свідоцтв про базову

Протягом року Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

До
25.12.2017,
до
30.05.2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Довідка,
наказ

Травень –
червень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Акти,
наказ

Вересень 2017, Віценцик А.В.
січень 2018

Кіриченко С.В.

План
Протокол
наради при
директорові
План

Вересень 2017
Серпень 2017

Віценцик А.В.
Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

План
План

Вересень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Плани

Вересень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

План

Вересень 2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Плани

З 09.09.2017

Жукова І.Ю.

Кіриченко С.В.

Банк даних

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Протягом року Демидова Т.Г.,
Паленова С.О.,
Таран Н.В.

Кіриченко С.В.

Накази,
наради при
директорові
Звіти

2 рази на рік

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Накази,
плани

Щотижня

Класні керівники

Жозе да Коста Г.О.

Перевірка
журналів,
особових
справ учнів
Довідка

Виконання
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№

2.

3.

Зміст роботи
загальну середню освіту;
- оформлення атестатів про повну
загальну середню освіту;
- ведення книг обліку по видачі
документів
Складання звітів:
про подальше працевлаштування
випускників (в тому числі з числа
сиріт та дітей, позбавленого
батьківського піклування);
про охоплення позашкільною
освітою дітей пільгових категорій
Складання плану семінарських
занять «Українське ділове
мовлення»
Методичний контроль.
Забезпечення виконання мовного
законодавства

Дата

Виконавець

Відповідальний

1 раз
на семестр

Класні керівники,
Паленова С.О.

Вересень 2017

Перепелиця
Кіриченко С.В.
С.О., Віценцик А.В.

Протягом року Заступники
директора
з НВР
Забезпечення нормативності
Протягом року Заступники
освітньої діяльності, наступності та
директора
неперервності у навчанні
з НВР
Організація колективних форм
Жовтень 2017 – Віценцик А.В.
роботи для учителів району
квітень 2018
на базі ліцею
Організація участі учнів та
Протягом року Віценцик А.В.
педпрацівників в різноманітних
конкурсах
Організація участі у І, ІІ, ІІІ та
Жовтень 2017 – Віценцик А.В.
ІV етапах Всеукраїнських
березень 2018
учнівських олімпіад з базових
дисциплін, аналіз
Проведення заходів щодо аналізу
Протягом року Адміністрація
результатів здійснення методичного
контролю
Організація участі у І, ІІ та
Листопад 2017 Віценцик А.В.
ІІІ етапах конкурсу-захисту НДР
– квітень 2018
учнів-членів МАН, аналіз
Проведення конференції «Крок
Листопад 2017 Віценцик А.В.
у майбутнє»
Проведення конференції «Ліцейська Квітень 2018
Віценцик А.В.
освіта та сучасна наука»
Аналіз роботи ЛНТ
Квітень 2018
Віценцик А.В.
Аналіз роботи із з впровадження
Травень 2018
Віценцик А.В.
інноваційних та сучасних освітніх
технологій
Аналіз роботи методичної ради
Травень 2018
Віценцик А.В.
Аналіз підсумків та якості
Травень 2018
Віценцик А.В.
виконання плану роботи
Харківського ліцею № 89
Харківської міської ради
Харківської області на 2017/2018
навчальний рік
Аналіз колективних (тематичні
Травень 2017
Віценцик А.В.
засідання педради, навчальнопрактичні конференції), групові
(засідання Методичної ради ліцею,
робота творчих груп учителів) та
індивідуальні (самоосвіта вчителів,
самостійна робота вчителя над
методичною темою, узагальнення
досвіду вчителів, видання
друкованих робіт, участь вчителів у
конкурсах фахової майстерності,
курсова підготовка та атестація
вчителів) форм методичної роботи
вчителів
Класно-узагальнюючий контроль.
Вивчення стану освітнього процесу ВересеньЖозе да Коста Г.О.,
в 5-х класах (українська мова і
Листопад 2017 Сіренко А.А.

Демидова Т.Г.

Вихід

Звіт

Плани

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

План

Кіриченко С.В.

Накази

Кіриченко С.В.

Накази

Кіриченко С.В.

Накази,
наради при
директорові
Накази

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали
Програма

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Наказ
Наказ

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Наказ
Наказ

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Кіриченко С.В.

Наказ
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№

4.

Зміст роботи
література, математика) та адаптації
учнів
Вивчення стану освітнього процесу
в 10-х класах (алгебра і початки
аналізу, геометрія, правознавство,
географія, фізика, інформатика)
Здійснення експертизи рівня
підготовки учнів 4-х, 9-х і 11-го
класів до закінчення навчального
року, державної підсумкової
атестації та зовнішнього
незалежного оцінювання:
українська мова (9-А, Б, 11-й кл.),
алгебра та геометрія (9-А, Б кл.),
алгебра і початки аналізу та
геометрія (11-й кл.), історія України
(11-й кл.)
Вивчення роботи класних
керівників 6-х, 8-х класів
Проведення заходів щодо аналізу
результатів здійснення класноузагальнюючого контролю
Фронтальний контроль.
З інформатики (1-11-ті кл.)
З географії та економіки
З предмету «Захист Вітчизни»

5.

6.

7.

Проведення заходів щодо аналізу
результатів здійснення
фронтального контролю
Предметно-тематичний контроль.
Вивчення стану освітнього процесу
з історії України
Вивчення стану освітнього процесу
з всесвітньої Історії
Вивчення стану освітнього процесу
з правознавства
Проведення заходів щодо аналізу
результатів здійснення предметнотематичного контролю
Оперативний контроль.
Здійснення аналізу мережі,
контроль обліку руху учнів
Контроль за веденням класних
журналів:
система роботи у веденні
тематичного обліку;
реалізація критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів з
предметів;
дотримання інструкції з ведення
ділової документації та методичних
вказівок до ведення класних
журналів;
оформлення бесід із запобігання
всім видам дитячого травматизму
Проведення заходів щодо аналізу
результатів здійснення
оперативного контролю
Контроль за якістю планування
навчально-виховної роботи
керівників гуртків, студій.
Перевірка нормативності
оформлення документації
факультативів
Перевірка якості і результативністі
факультативів, нормативності
оформлення документації

Дата

Виконавець

Відповідальний

Лютийберезень 2018

Бабич О.І.,
Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Лютийберезень 2018

Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Віценцик А.В.

Вихід
Наказ

Накази

Січень-лютий Демидова Т.Г.
2018
Листопад 2017 Адміністрація
– березень 2018

Кіриченко С.В.

Наказ

Кіриченко С.В.

Накази,
наради при
директорові

Жовтеньгрудень 2017
Жовтеньгрудень 2017
Березеньквітень 2018
Грудень 2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Накази

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Накази

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Накази

Адміністрація

Кіриченко С.В.

Накази,
наради при
директорові

лютийберезень 2018
січень-лютий
2018
Квітеньтравень 2018
Квітень 2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Накази

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Накази

Адміністрація

Кіриченко С.В.

Накази,
наради при
директорові

До 01 числа
Бабич О.І.
Кіриченко С.В.
кожного місяця
Жовтень 2017; Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
січень,
Демидова Т.Г.
березень,
травень 2018

Інформація

Протягом року Адміністрація

Кіриченко С.В.

Накази,
наради при
директорові

Протягом року Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Відповідні
матеріали

Квітень –
травень 2018

Кіриченко С.В.

Наказ

Бабич О.І.

Накази
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№
8.

Зміст роботи
Циклограма видання наказів та
довідок за результатами
контрольно-аналітичної
діяльності
Вивчення стану освітнього процесу
в 5-х класах (українська мова і
література, математика, музичне
мистецтво, образотворче мистецтво,
трудове навчання, основи здоров‟я)
та адаптації учнів
Вивчення стану освітнього процесу
в 10-х класах (алгебра і початки
аналізу, геометрія, правознавство,
географія, фізика, інформатика)
Здійснення експертизи рівня
підготовки учнів 4-х, 9-х і 11-го
класів до закінчення навчального
року, державної підсумкової
атестації та зовнішнього
незалежного оцінювання:
українська мова (9-А, Б, 11-й кл.),
алгебра та геометрія (9-А, Б кл.),
алгебра і початки аналізу та
геометрія (11-й кл.), історія України
(11-й кл.)
Вивчення роботи класних
керівників 6-х, 8-х, 9-го класів
З інформатики (1-11-ті кл.)

Дата

Виконавець

Відповідальний

Вихід

До 30.11.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

До 31.03.2018

Бабич О.І.

Кіриченко С.В.

Наказ

До 31.03.2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

До 28.02.2018

Демидова Т.Г.

Кіриченко С.В.

Наказ

До 29.12.2017

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

З географії та економіки

До 29.12.2017

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

Наказ

З предмету «Захист Вітчизни»
Вивчення стану освітнього процесу
з історії України
Вивчення стану освітнього процесу
з всесвітньої Історії
Вивчення стану освітнього процесу
з правознавства
Контроль за веденням усієї
документації по закінченню
навчального року:
- оформлення свідоцтв про базову
загальну середню освіту;
- оформлення атестатів про повну
загальну середню освіту;
- ведення книг обліку по видачі
документів
Перевірка виконання навчальних
планів та програм
Контроль за веденням класних
журналів:
система роботи у веденні
тематичного обліку;
реалізація критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів з
предметів;
дотримання інструкції з ведення
ділової документації та методичних
вказівок до ведення класних
журналів;
оформлення бесід із запобігання
всім видам дитячого травматизму

До 30.04.2018
До 31.03.2018

Жозе да Коста Г.О.
Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Наказ
Наказ

До 28.02.2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

До 31.05.2018

Віценцик А.В.

Кіриченко С.В.

До 10.06.2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

До
30.05.2018
До 30.12.2017
До 10.06.2018

Жозе да Коста Г.О.

Кіриченко С.В.

Наказ

Жозе да Коста Г.О., Кіриченко С.В.
Демидова Т.Г.

Накази

Виконання
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Перспективний план внутрішньошкільного контролю
Навчальні предмети
Українська мова та
література
Російська мова, інтегрований
курс «Література»
Математика
Алгебра
Геометрія
Алгебра і початки аналізу
Інформатика
Астрономія
Фізика
Географія, економіка
Історія України
Всесвітня історія
Правознавство
Основи здоров‟я
Захист Вітчизни
Хімія, природознавство
Біологія
Іноземна мова (англійська
мова, французька мова)
Фізична культура
Музичне мистецтво,
образотворче мистецтво,
трудове навчання

2017 / 2018

2018 / 2019

КУ

Ф

КУ
КУ
КУ
КУ
КУ
Ф
КУ
Ф
Т
Т
Т
КУ
Ф
КУ
КУ
КУ

КУ
КУ
КУ
КУ
КУ

КУ
КУ
КУ
КУ
Ф
Ф

Форма контролю
2019/2020
2020 / 2021

2021 / 2022

КУ

КУ

КУ

КУ

Ф

Ф
Ф
Ф
Ф
Т

КУ
КУ
КУ
КУ

КУ

Ф

Ф
Ф
Ф
КУ
Т

Т

КУ
КУ
КУ
КУ
КУ
КУ
КУ
КУ
КУ

КУ

КУ
КУ
Т

КУ

КУ

КУ

КУ

Ф

Т

КУ

Ф

КУ

КУ

Ф – фронтальний контроль
КУ – класно-узагальнюючий контроль
Т – предметно-тематичний контроль

ІІ.8. Фінансово-господарська діяльність та заходи щодо зміцнення
матеріально-технічної бази навчального закладу
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Зміст роботи
Дотримання нормативних документів у
веденні фінансово-господарської
діяльності
Звітування перед громадськістю щодо
здійснення ремонтних робіт щодо
підготовки закладу до нового 2017/2018
н. р. за бюджетні та батьківські кошти
Складання та перевірка договорів про
матеріальну відповідальність
Виконання заходів щодо забезпечення
раціонального використання
енергоресурсів
Виконання заходів щодо забезпечення
раціонального використання ресурсів
водопостачання
Матеріальне забезпечення виконання
приписів державних служб
Підтримка шкільної земельної ділянки
в задовільному стані
Проведення заходів щодо благоустрою
шкільної території
Проведення поточного ремонту усіх
навчальних та службових приміщень
ліцею
Встановлення зливної системи на даху
майстерень
Проведення інвентаризації майна

Дата
Протягом року

Виконавець
Вороніна В.Т.,
Бабич О.І.

Відповідальний
Вихід
Кіриченко С.В. Відповідні
матеріали

Вересень 2017

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Звіт

Двічі на рік

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Договори

Протягом року

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Акт

Протягом року

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Акт

Протягом року

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Звіт

Протягом року

Вороніна В.Т.,
класні керівники
Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Звіт

Протягом року

Вороніна В.Т.,
кл. керівники

Кіриченко С.В.

Звіт

Вересень
2017
Вересень –

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Акт

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Акт

Протягом року
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№
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Зміст роботи
Здійснення списання матеріальних
цінностей, які вийшли із уживання
Складання звітів щодо виконання
ремонтних робіт
Складання плану заходів щодо
підготовки закладу до осінньо-зимового
періоду
Складання плану розвитку матеріальнотехнічної бази закладу на три роки
Ремонт сходів внутрішнього двору
Капітальний ремонт туалетів
спортивної зали

Дата
жовтень 2017
Протягом року

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Щомісячно

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Акти
списання
Сайт

Вересень 2017

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

План

До 01.10.2017

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

План

Жовтень 2017
Листопад 2017

Вороніна В.Т.
Вороніна В.Т.,
представники
Батьківського
комітету
Вороніна В.Т.,
представники
Батьківського
комітету
Вороніна В.Т.,
завідуючі
кабінетами
Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.
Кіриченко С.В.

Акт
Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Звіти

Кіриченко С.В.

Вороніна В.Т.,
класні керівники
Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Наказ,
план
Акт

Кіриченко С.В.

План

До
01.05.2018

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Звіт

Квітень-червень
2018

Вороніна В.Т.

Кіриченко С.В.

Акт

Червень 2018

Завідуючі
кабінетами
Завідуючі
кабінетами

Вороніна В.Т.

Звіт

Вороніна В.Т.

Акт

18.

Проведення капітального ремонту
підлоги обідньої зали

Січень 2018

19.

Проведення рейдів перевірки
збереження ліцейського майна

Грудень 2017,
травень 2018

20.

Складання плану заходів щодо участі
закладу в акції «Зелена весна – 2018»
Організація моніторингу стану
матеріально-техничної бази ліцею
Уточнення плану ремонтних робіт
щодо підготовки закладу до нового
2018/2019 н. р.
Складання звіту щодо виконання плану
заходів щодо участі закладу в акції
«Зелена весна – 2018»
Проведення засклення вікон у
підсобних приміщеннях, методичному
кабінеті, навчальних кабінетах
Ремонт меблів, пофарбування парт,
столів, стільців тощо
Здійснення профілактичного ремонту
ТЗН навчально-наочних посібників,
комп‟ютерного парку
Капітальний ремонт фасаду майстерень

Лютий 2018

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

Капітальний ремонт системи опалення
спортивної зали

29.

Косметичний ремонт усіх приміщень
ліцею

30.

Капітальний ремонт роздягалень
спортивної зали

31.

Капітальний ремонт коридорів
спортивної зали

32.

Косметичний ремонт кабінету «Захист
Вітчизни»

33.

Косметичний ремонт кабінету
інформатики

34.

Закупівля шкільних меблів

Протягом року
Лютий 2018

Червень 2018

Виконавець

Червень-серпень Вороніна В.Т.,
2018
представники
Батьківського
комітету
Червень-серпень Вороніна В.Т.,
2018
представники
Батьківського
комітету
Червень-серпень Вороніна В.Т.,
2018
представники
Батьківського
комітету
Липень 2018
Вороніна В.Т.,
представники
Батьківського
комітету
Липень 2018
Вороніна В.Т.,
представники
Батьківського
комітету
Липень 2018
Вороніна В.Т.,
представники
Батьківського
комітету
Липень 2018
Вороніна В.Т.,
представники
Батьківського
комітету
Липень 2018
Сіренко А.А.,
представники

Відповідальний

Вихід

Кіриченко С.В.

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт
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№

Зміст роботи

Дата

35.

Закупівля оргтехніки

Липень 2018

36.

Утеплення зовнішніх стін кабінетів
початкової школи

Липень 2018

37.

Ремонт вхідних груп початкової школи Липень 2018

38.

Ремонт підлоги в бесідках

Липень 2018

39.

Ремонт сараю

Липень 2018

40.

Проведення поточного ремонту
До 01.09.2017
підсобних споруд; огорожі, підвальних
приміщень ліцею
Організація перевірки й прийому
Серпень 2018
матеріально-технічної бази

41.

Виконавець
Батьківського
комітету
Сіренко А.А.,
представники
Батьківського
комітету
Сіренко А.А.,
представники
Батьківського
комітету
Сіренко А.А.,
представники
Батьківського
комітету
Сіренко А.А.,
представники
Батьківського
комітету
Вороніна В.Т.,
представники
Батьківського
комітету
Вороніна В.Т.
Вороніна В.Т.,
класні керівники

Відповідальний

Вихід

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Кіриченко С.В.

Акт

Виконання

Додатки
План-схема здійснення внутрішньошкільного контролю
Місяці проведення
№

Питання контролю

1.

Забезпечення
організованного початку
навчального року

2.

Ведення шкільної
документації
Виховні плани класних
керівників

3.

4.
5.

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

+

+

Календарне планування,
плани вихователів ГПД,
керівників гуртків
Щоденники учнів

+

Трудові книжки та
особові справи
працівників
Класні журнали

+

Особові справи учнів,
алфавітна книга, книга
руху
Стан виконання
навчальних програм
Виконання єдиного
орфографічного режиму
(перевірка стану ведення
зошитів для контрольних
робіт, робочих

+

Плани,
протоколи м/о
класних
керівників
Довідки, нарада
при директорі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Вихідна
інформація
(документ,
слухання, інше)
Накази,
статзвіти,
розклади,
графіки,
інформації

+

+

+

+

+

+

+

Довідка,
засідання м/о
класних
керівників
Інформація,
нарада при
директорі
Довідка, нарада
при директорі
Довідка, нарада
при директорі
Накази, І та ІІ
семестри
Довідки, нарада
при директорі
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Місяці проведення
№

6.

7.

8.

9.

10.

Питання контролю
(вибірково)), класних
журналів, протоколів,
планів
Дотримання вимог
охорони праці у кабінеті
хімії, фізики,
інформатики, спортивній
залі
Вивчення стану
освітнього процесу в 5-х
класах (українська мова і
література, математика) та
адаптації учнів
Вивчення стану
освітнього процесу в 10-х
класах (алгебра і початки
аналізу, геометрія,
правознавство, географія,
фізика, інформатика)
Здійснення експертизи
рівня підготовки учнів 4х, 9-х і 11-го класів до
закінчення навчального
року, державної
підсумкової атестації та
зовнішнього незалежного
оцінювання: українська
мова (9-А, Б, 11-й кл.),
алгебра та геометрія (9-А,
Б кл.), алгебра і початки
аналізу та геометрія (11-й
кл.), історія України (11-й
кл.)
Вивчення роботи класних
керівників 6-х, 8-х класів

09

10

11

12

+

+

+

+

+

+

12.

Фронтальний контроль з
географії та економіки

+

+

+

13.

Фронтальний контроль з
предмету «Захист
Вітчизни»
Вивчення стану
освітнього процесу з
історії України
Вивчення стану
освітнього процесу з
всесвітньої Історії
Вивчення стану
освітнього процесу з
правознавства
Свято до Дня Учителя
Організований порядок
закінчення навчального
року:
- класні журнали,
- особові справи,
- документи про освіту
Організація харчування
Відвідування навчальних
занять учнями

17.
18.

19.
20.

04

05

06

Довідка, нарада
при директорі

+

Накази, довідки,
нарада при
директорі

+

16.

03

+

Фронтальний контроль з
інформатики (1-11-ті кл.)

15.

02

+

11.

14.

01

+

+

Накази, довідки,
нарада при
директорі

+

+

Накази, довідки,
нарада при
директорі

+

+

Накази, довідки,
нарада при
директорі,
засідання м/о
класних
керівників
Накази, довідки,
нарада при
директорі
Накази, довідки,
нарада при
директорі
Накази, довідки,
нарада при
директорі
Накази, довідки,
нарада при
директорі
Накази, довідки,
нарада при
директорі
Накази, довідки,
нарада при
директорі
Сценарій

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

Вихідна
інформація
(документ,
слухання, інше)

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

Накази, нарада
при директорі
Звіти
Інформація,
засідання м/о
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Місяці проведення
№

21.

22.

23.

Питання контролю

Виконання Закону
України «Про звернення
громадян»
Соціальний захист учнів.
Матеріальна допомога
(для сиріт тощо)
Забезпечення учнів
підручниками

24.

Проведення класних
годин

25.
26.

Свято Першого дзвоника
Організація роботи на
канікулах (тематичні та
спортивні заходи)
Позабюджетна діяльність
у школі, зміцнення
матеріально-технічної
бази
Організація чергування по
школі
Безпека життєдіяльності.
Охорона праці у школі

27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.
35.

36.

Новорічні свята
(спортивно-масова
робота)
Свято 8 Березня
Етика поведінки учнів
(боротьба з
тютюнопалінням,
культура користування
мобільними телефонами)
Свято Останнього
дзвоника
Випускний вечір
Робота бібліотеки
Робота з молодими
спеціалістами

09

10

11

12

01

02

03

04

05

+

06

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

Сценарій

+
+
+

+

Звіт, засідання
ради закладу
Довідка, нарада
при директорі
Довідки, накази,
засідання
педради
Інформація,
сценарій, нарада
при директорі
Сценарій
Довідка,
засідання м/о
класних
керівників

+
+

Вихідна
інформація
(документ,
слухання, інше)
класних
керівників
Інформація,
нарада при
директорі
Допомога,
засідання
педради
Звіт, нарада при
директорі та
засідання Ради
закладу
Інформація,
засідання м/о
класних
керівників
Сценарій
План, нарада при
директорі

Сценарій, наказ
Інформація,
нарада при
директорі
Довідка, нарада
при директорі

Список використаних скорочень
АТО
ВНЗ
ВПО
ГПД
ГУ ДСНС
ГУ НП
ДВЗ
ДНіО ХОДА
ДО ХМР
ДПА
ДЮП
ЗНЗ
ЗНО
ЗСО

Антитерористична операція
Вищий навчальний заклад
Внутрішньо переміщена особа
Група продовженого дня
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій
Головне управління національної політики
Дитячий заклад відпочинку
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Департамент освіти Харківської міської ради
Державна підсумкова атестація
Дружина юних пожежних
Загальноосвітній навчальний заклад
Зовнішнє незалежне оцінювання
Загальна середня освіта
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ІКТ
ІСУО
КВК
КВНЗ «ХАНО»
ККЗ
МАН
МОНУ
МЦ
н.р.
НДР
НМК
НМПЦ
ООН
ПБП
ПІБ
ПК
РМЦ
СЕС
СНІД
ССД
Ст.
ТРЦ
УОА
ХГ
ХЗОШ
ХЛ
ХМДП
ХМОУС
ХМП
ХМР
ХНАТОБ
ХНПУ
ХНУ
ХОДА
ХРЦОЯО
ХСШ
ЦЗ
ЦПКВ
ЧАЕС
ШМО
ШМУ
ЮІР

Інформаційно-комунікаційні технології
Інформаційна система управління освітою
Клуб веселих та кмітливих
Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»
Кіно-концертний зал
Мала академія наук
Міністерство освіти і науки України
Методичний центр
Навчальний рік
Науково-дослідницька робота
Науково-методитчний кабінет
Науковий медично-педагогічний центр
Організація об‟єднаних націй
Позбавлений батьківського піклування
Прізвище Ім‟я По батькові
Персональний комп‟ютер
Районний методичний центр
Санітарно-епідеміологічна станція
Синдром набутого імунодефіциту
Служба у справах дітей
Стаття
Торговельно-розважальний центр
Управління освіти адміністрації
Харківська гімназія
Харківська загальноосвітня школа
Харківський ліцей
Харківська міська дитяча поліклініка
Харківська міська організація учнівського самоврядування
Харківська міська поліклініка
Харківська міська рада
Харківський національний академічний театр опери та балету
Харківський національний педагогічний університет
Харківський національний університет
Харківська обласна державна адміністрація
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Харківська спеціалізована школа
Цивільний захист
Центральний парк культури і відпочинку
Чорнобильська атомна електростанція
Шкільне методичне об‟єднання
Школа молодого учителя
Юні інспектори руху

