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                                                                  від 29.08.2017 р. 

 

 

План роботи  

НВК № 157 м.Києва 

на 2017/2018 навчальний рік 

 

 



Умовні позначення 

• А - адміністрація (директор, його заступники) 

• Б - бібліотекар 

• Бх - бухгалтер 

• Бк - батьківський комітет 

• Д - директор 

• З - заступники директора: 

 Зп - у 1-4 класах   Лапшина Л.М. 

 Знмр - з науково-методичної роботи  Козлова Т.В. 

 Зв - з виховної роботи Єрмак Т.М. 

 Зіт1 – з  інформаційних технологій Пастовень О.М. 

Зіт2 - з  інформаційних технологій Васяніна О.А. 

 Зо – у 5-7 класах Мішок Т.В. 

 Зл - у 8-11 класах Мельниченко С.В. 

 Зім- з іноземних мов Вах О.І. 

 За - з питань атестації та ЗНО  Карась І.В. 

 Зг - з господарської роботи  Горошкіна О.А. 

• Іх – інспектор  з харчування  

• Кк - класні керівники, куратори 

• НМР - науково-методична рада 

• МС - медична сестра 

• МО –методичне об`єднання 

• ПС - профспілка 

• ПО - педагог-організатор 

• Р – редактор газети «Діалог» 

• СПС – соціально-психологічна служба 

• С - секретар 
 

  



1 2 3 4 

14.08-

18.08 
1.Обговорення, редагування  

плану роботи НВК на 2017 -2018  

н. р. (За) 

2. Створення банку даних про 

склад методичного об`єднання 

вчителів (експертна оцінка) (З, 

МО) 

3. Підготовка аналізу роботи ліцею 

за минулий навчальний рік для 

розгляду на засіданні педагогічної 

ради ліцею. (З) 

4. Бесіда з учителями та 

керівниками гуртків щодо 

педагогічного навантаження (З) 

5.Підготовка  до засідання 
педагогічної ради ліцею (Д, З) 
6.Встановлення педагогічного 
навантаження педпрацівників 
відповідно до навчального  
навантаження  учнів 1-11 класів 
(Зо, Зп) 
7. Корекція планів роботи 

заступників директора (З ) 

8.Вивчення шкільної документації 

(З) 

9.Індивідуальні бесіди та 

консультації з новоприбулими 

вчителями і вихователями (З) 

10.Перевірка стану комп’ютерних 

і мультимедійних комплексів 

НВК. Організація 

автоматизованих робочих місць 

(АРМ) класного керівника  (Зіт1).  

11.Реєстрація  педпрацівників на 

курси підвищення кваліфікації(За) 

 

1.Підготовка інформації до педагогічної ради 
про забезпеченість учнів підручниками (Б) 
2.Підготовка журналу реєстрації інструктажів  під 

час проведення позакласної роботи з учнями (Зл, Зв) 

3.Бесіда з батьками учнів, які вступили до НВК (З) 

4.Налагодження зв’язків із громадськістю. (Зв, 

СПС) 

5.Затвердження графіка батьківських зборів на 

2017/2018 н.р. (Зв, Зп) 

6.Підготовка до проведення  батьківських зборів на 

2017/2018 н.р. ( Зв,Зп) 

7.Планування роботи органів учнівського 

самоврядування на 2017/2018  н. р. (Зв ) 

8.Планування виховної роботи в НВК  на  2017 -2018 

н. р. (Зв,Зп, КК) 

9.Планування роботи з батьками й громадськістю на 

2017 /2018  н. р. (Зв, Зп) 

10.Організація учнівського самоврядування,  
складання графіка чергування учнів у НВК (Зв)  
11.Підготовка до відзначення 26-річниці 

Незалежності України. (Зв, ПО, КК ) 

12. Вивчення шкільної документації та 

ознайомлення з внутрішнім        розпорядком роботи 

школи та правилами для учнів (СПС).  

13.  Оформлення робочого кабінету соціального 

педагога/практичногопсихолога до нового 

навчального року (СПС).                      

14.Створення банку соціального та психологічного 

інструментарію за  основними напрямками роботи 

(СПС) 
 

1.Бесіда з учителями щодо навчальних планів і 

програм, навчально-методичних комплексів, 

творчих конкурсів та  творчої роботи учнів. (З) 

2.Участь у засіданнях міських  та районних 

серпневих педагогічних секцій, у серпневих 

конференціях.(З, МО ) 

3.Уточнення списків педагогічних  кадрів, що 

проходять  курсову перепідготовку у 2017/2018 
н.р. (За, Зп) 

4. Планування науково-методичної та дослідно-

дослідної роботи на 2017 /2018  н. р. за новою 

дослідно-експериментальною програмою 

«Проектування змісту і структури електронного 

навчально-книжкового комплексу для учнів 

початкової школи» (З нмр, Зп)  

5.Планування роботи у Всеукраїнському 

експерименті “Впровадження Державного 

стандарту Нової української школи”. (Зп, Знмр)  

6.Організація видавництва МРП (Знмр) 

7. Планування роботи у Всеукраїнському проекті 

«Хмарні сервіси в освіті» та у Всеукраїнському 

експерименті «Тьюторська технологія як засіб 

реалізації принципу індивідуалізації в освіті» (Зіт1 ) 

 

 

 



 

 
5 6 7 8 

14.08-

18.08 

2.Підготовка акта готовності НВК на 2017 /2018 н. р. 

(Зл, Зг, Д ) 

3.Проведення вступного та повторного інструктажів з 

техніки безпеки на робочому місці (Зг, Зл) 

4.Перевірка стану техніки безпеки й оформлення актів 

дозволів на проведення навчальних занять у кабінетах, 

спортзалах, на спортивному майданчику (Зг, Зл). 

5. Огляд готовності навчальних кабінетів (З) 

6.Укомплектування медичного кабінету необхідними 

медикаментами й медичним обладнанням (Мс) 

7.Закупка миючих засобів, спецодягу та 

канцелярських товарів ( Зг) 

 

 

 

 

 

 

1.Аналіз наявності навчальних програм  та підручників відповідно до діючого 

навчального плану та нового Державного стандарту (З) 

2.Контроль за проведенням  медичного огляду  учнів, учителів, працівників ліцею. 

(Зл, Мс) 

3.Регламентація відповідно до  

нормативних документів: 

•  режиму роботи ліцею; 

•  структури навчального року (З) 

4. Затвердження (Д) 

• навчального плану й програм; 

• структури навчального року;  

• режиму роботи ліцею на 2017 /2018  н.р. (Зл, Зо ) 

5. Моніторинг результатів подальшого 

навчання випускників ліцею.(Зл) 

6. Контроль за веденням журналу 

реєстрації нещасних випадків (Зл, Зп) 

1.Накази: 

•  «Про зарахування учнів до НВК» (Зп, Зо); 

• «Про зарахування учнів до ГПД (Зп)»; 

• «Про розподіл функціональних обов’язків 

між членами адміністрації» (За, Зо); 

2.Засідання кафедри кураторів, класних керівників 

(Зв). 

3.Засідання кафедри гурткової роботи (Зв). 

4. Проведення індивідуальних консультацій для 

молодих та новопризначених учителів з питань 

планування  та проведення уроків (З) 

5.Засідання голів батьківських комітетів «Правила 

внутрішнього розпорядку життя НВК» (Зв) 

6. Нарада при директорові (З) 
• Обговорення плану проведення Дня знань (Зв) 

• Техніка безпеки учасників навчально-

виховного процесу (Зл) 

• Підготовка до атестації педпрацівників (За)  

• Про результати ЗНО-2017 року (Зо, За) 

• Організація навчально-виховного процесу в  

початковій школі (Зп) 

7.Нарада при заступникові директора з виховної 

роботи  (Зв) 

• Підсумки огляду щодо готовності 

навчальних кабінетів (державна символіка) 

• Обговорення плану проведення Дня знань, 

першого уроку 

• Планування роботи зі збереження здоров`я 

дитини. 

• Планування  роботи з профілактики 

правопорушень, виховання громадянської 

культури. 

8.Нарада при заступникові директора в початкових 

класах (Зп) 

• Підсумки огляду готовності навчальних 

кабінетів 



• Обговорення плану проведення Дня знань  

та першого уроку 

• Планування роботи зі збереження здоров`я 

дитини 

• Впровадження нового Держстандарту освіти  
• «Батьківські збори в 1-х класах»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 2 3 4 

21.08-

25.08 

1.Аналіз результатів тестування 

учнів, які вступили до НВК 

(Зіт2) 

2. Складання розкладу уроків,  

факультативів гуртків( Зо, Зп)  

3.Розподіл функціональних 

обов’язків між членами 

адміністрації (Д) 
4.Коригування перспективного плану атестації  та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 

навчальний рік. (За) 

5.Опрацювання «Типового 

положення про атестацію»(З, 

МО). 

6. Підготовка аналізу роботи 

НВК за минулий навчальний 

рік для розгляду на засіданні 

педагогічної ради ліцею. (З) 
7.Реєстрація педпрацівників на курси ПК (За)  

 

 

1.Підготовка журналу реєстрації інструктажів  під час проведення позакласної 

роботи з учнями (Зл, Зв) 

2.Підготовка до першого уроку та  його проведення.(Зв, Зп, КК, Б) 

3.Засідання центрів учнівського самоврядування (Зв, Кк)  

4.Складання графіка учнівських конкурсів, виставок, змагань (Зв) 

5.Організація роботи з профілактики правопорушень, виховання громадянської 

культури (Зв, СП) 

10.Складання графіка учнівських конкурсів, виставок, змагань (Зп) 

11.Вивчення шкільної документації та ознайомлення з внутрішнім розпорядком 

роботи школи та правилами для учнів. (СПС) 

12.Оформлення робочого кабінету соціального педагога до нового навчального 

року. (СПС) 

13.Нарада адміністрації ліцею з класними керівниками  щодо співпраці (СПС) 

14.Складання плану роботи СПС (СПС) 

15. Проведення загальноліцейних зборів батьківських комітетів «Організація 

навчально-виховної роботи в ліцеї»(З) 

16. Підготовка до апробації експериментальної моделі співпраці ліцею та поліції 

в рамках проекту «Шкільний офіцер поліції»(Зв, СПС) 

17.Оформлення стенду (СПС) 

 

 

 

 

1.Перевірка терміну проходження педпрацівниками 

курсової перепідготовки (За, Зп) 

2. Засідання предметних кафедр.(З, МО) 

3.Планування роботи предметних кафедр. 
Координація планів роботи МО (З, МО) 
3. Проведення індивідуальних консультацій для 

молодих учителів з питань планування уроків і 

ознайомлення з сучасними вимогами до них. (Знмр, 

За) 

4. Планування заходів із підвищення професійної 

компетентності учасників інноваційних процесів. 

(Знмр). 

5. Консультування учасників інноваційних процесів  

«Психолого-педагогічний інструментарій як засіб 

задіяння внутрішньої активності учня» (Знмр). 

6. Планування  науково-методичної та дослідно-

експериментальної роботи в НВК (Знмр). 

7.Підготовка ЕНКК з української мови  до 

розділів:«Культура мовлення. Текст» 4 кл.; «Казки 

народів світу» 2 кл.; «Мова і мовлення» 2 кл. (Знмр)  

8. Підготовка ЕНКК з української  мови  до розділу 

«Текст», 3 кл.(Знмр) 

9. Проведення практичного семінару-практикуму  

«Створення учнями інтерактивних вправ в 

онлайнсервісі LearningApps.org як засіб 

інтенсифікації творчого та інтелектуального 

розвитку» (Знмр). 

13.Планування роботи з розвитку творчих та 

інтелектуальних здібностей учнів (Зп) 

10.Планування роботи з обдарованими учнями (Зл) 

11.Перевірка роботи АІС «Net School»(НШУ) (Зіт1) 

12.Перевірка стану комп’ютерних і мультимедійних 

комплексів ліцею. Організація автоматизованих 

робочих місць (АРМ) класного керівника. (Зіт1) 

13. Проектування роботи з впровадження моделі 1:1 

(1 учень – 1 комп’ютер) Зіт2 

 



 
5 6 7 8 

21.08-

25.08 
1. Оформлення журналів 

громадського та 

адміністративного контролю з ОП, 

ТБ (Зл) 

2.Проведення вступного та 

повторного інструктажів з техніки 

безпеки на робочому місці (Зг, Зл) 

3.Огляд кабінетів з техніки 

безпеки (акти-дозволи) (Зл, Зг)  

4.Вивчення з колективом 

педпрацівників і учнів правил 

техніки безпеки й прийняття 

відповідних заліків з відміткою в 

журналах (Зл, Зг) 

5. Підготовка журналів реєстрації 

інструктажів під час проведення 

екскурсій, позакласної роботі 

(Зл,Зп) 

6.Підготовка заходів у рамках 

місячника «Увага! Діти — на 
дорозі!» (Зв, Зл,Зп, СП, ПО) 
7. Підготовка кабінетів до 
нового навчального року (Зг) 
8. Закупка миючих засобів (Зг) 
 

1.Контроль за проведенням медичного огляду  

учнів, учителів, працівників ліцею. (Зл, Мс) 

2.Контроль за складанням календарно-тематичних 

планів.(З) 

3.Затвердження на  2017/2018  н.р. (Д): 

• розкладу уроків, факультативів; 

• правил внутрішнього розпорядку; 

• календарних планів; 

• планів виховної роботи на І семестр; 

• планів роботи факультативів, гуртків; 

• плану роботи  психологічної служби; 

• плану роботи  бібліотеки; 

• планів роботи предметних кафедр.  

4.Контроль за роботою сайту НВК №157. 

Оновлення інформації. (Зіт2) 

5.Контроль стану роботи ГПД (Зп) 

6.Контроль наявності підручників (Зп, Б) 
7.Контроль за організацією та проведенням 

місячника ПДР та ППБ (Зп) 

 

1.Нарада при  заступнику директора (Зім) 

• Організація роботи з міжнародної співпраці 

• Організація інтегрованого вивчення іноземних 
мов у НВК 

• Рекомендації щодо складання календарно-
тематичних планів 

• Рекомендації щодо складання завдань для 
директорської контрольної роботи з 

англійської мови для 4-х класів  згідно із 
Загальноєвропейськими рекомендаціями з 

мовної освіти  
2. Накази:  

• «Про заборону тютюнопаління на території ліцею  
й пропаганду здорового способу життя» (Зв);  

• «Про організацію позакласної і позашкільної  
виховної роботи» (Зв) 

• «Про організацію науково-методичної роботи» 
(Знмр); 

•  «Про проведення Свята Першого дзвоника » (Зв); 

• «Про призначення шкільного інспектора ЮІР» 
(Зв); 

• «Про призначення шкільного інспектора з ДПД» 

(Зв); 

• «Про призначення громадського інспектора з 
охорони прав дитини» (Зв); 

• «Про призначення Голови Ради профілактики 

правопорушень»(Зв); 

• «Про поліпшення роботи з охорони прав та 
інтересів неповнолітніх» (Зв); 

• «Про організацію занять з учнями, які за станом 

здоров'я потребують індивідуального навчання» 
(Зо) 

• «Про охорону праці й дотримання норм техніки 
безпеки в ліцеї» (Зл); 

• «Про затвердження педагогічного навантаження 
вчителів на 2017 /2018  н.р.» (Зо); 

• «Про початок навчального року з допризовної 
підготовки» (Зл);  



• «Про заходи з профілактики електробезпеки» 
(Зг); 

• «Про посилення дотримання вимог 
протипожежної безпеки» (Зг); 

 

 
 

1 2 3 4 

28.08-

01.09 
1.Складання графіка предметних 

консультацій.(З) 

2.Підготовка звіту  ЗНЗ-1 для РУО 

(Зо) 

3.Планування проведення 
предметно-методичних тижнів.(Зв, 
Зл, Зім) 

4.Опрацювання «Типового 

положення про атестацію 

педагогічних  кадрів»(За, МО) 

5.Перевірка терміну проходження 

педпрацівниками курсової 

перепідготовки.(За) 

6.Коригування плану атестації  

педагогічних  працівників на 

навчальний рік (За) 

7.Реєстрація педпрацівників на 
курси ПК (За)  
8. Створення графіка роботи 

комп`ютерних класів та 

мультимедійних аудиторій та 

гуртків з ІКТ на І семестр (Зіт2) 

8. Заходи щодо організації роботи 

інформаційної служби ліцею (Зіт1) 

9. Оформлення стенду до 

Міжнародного дня грамотності 

(Зп) 

10.Складання графіка 

контрольних робіт (Зп). 

 

1. Відбір та документальне оформлення навчальної 

літератури на переміщення згідно з її перерозподілом між 

навчальними закладами (за відповідним розпорядчим 

документом відділу освіти)  (Б) 

2.Підготовка інформації про стан забезпечення 

підручниками учнів НВК на 2017/2018 н.р.  

3.Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних знаменних дат(Б) 
4.Проведення батьківських зборів у 5—11-х класах з 

питань дотримання вимог статуту, правил техніки 

безпеки, охорони праці й запобігання нещасним 

випадкам серед дітей (Зв,Зл) 

5.Звіт голів класних батьківських комітетів, обрання 

нового складу класних батьківських комітетів, 

затвердження плану роботи на навчальний рік.(Зв, Зл, 

КК,БК) 

6.Тиждень  фізкультури, здоров’я та туризму (Зв, Зп, Сп, 

П, КК) 

7.Розробка плану роботи на І-й семестр 2017-2018 н. р. 

(Зв,СПС) 

8.Роз`яснювальна робота з учнями та батьками по 

організації гарячого харчування (Зл, Зп) 

9. Співпраця із громадськістю у рамках проекту ГАШ. 

(Зв, СПС ). 

10.Місячник ПДР і ПДД (Зп) 

11. Виявлення рівня шкільної зрілості учнів 1-х класів 

(Зп) 

12. Перевірка наявності підручників (Зп). 

13.Складання соціального паспорту учнівських 

колективів. (СПС) 

14.Створення банку даних дітей пільгових категорій та 

дітей-переселенців із зони АТО. (СПС) 

15. Створення банку соціального та психологічного 

інструментарію по роботі з дітьми-переселенцями (СПС) 

 

1.Опрацювання «Типового положення про 

атестацію» (З, МО) 

2.Підготовка книжкового навчального 

комплексу з української мови  до розділів: 

«Культура мовлення. Текст» 4 клас (автор 

Козлова Т.В.);   

«Казки народів світу» 2 клас (автор Сулява 

О.М.); 

«Мова і мовлення» 2 клас (автор Сулява О.М. ) 

(Знмр). 
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28.08-

01.09 
1.Ознайомлення учнів з планом 

евакуації у разі тривоги та 

проведення тренувань (Зл) 

2.Вивчення з колективом 

педпрацівників і учнів правил 

техніки безпеки й прийняття 

відповідних заліків з відміткою 

в журналах (Зл, Зг) 

3. Проведення вступного 

інструктажу  з учнями 1-11 

класів (Зл, Зп) 

4. Підготовка журналів 

реєстрації інструктажів під час 

проведення екскурсій, 

позакласної роботі (Зл,Зп) 

5.Підготовка та проведення 

заходів у рамках місячника 

«Увага! Діти — на дорозі!» (Зв, 

Зл, Зп, СП, ПО) 

6. Організація роботи з 

профілактики дитячого 

травматизму (Зл, Зп) 

7.Організація роботи щодо 

дотримання санітарно-

гігієнічного режиму в шкільній 

їдальні. (Зп, Зл) 

8.Організація дієтичного 

харчування, складання графіка 

харчування(Зп, Зл) 

9.Облік робочого часу 

техпрацівників (Зг) 

10. Видача зарплати (Зг) 

 

 

 
 

1.Контроль за виконанням плану 

організованого початку навчального року 

й усуненням виявлених недоліків (З) 
2.Фронтально-персональний контроль (відвідування уроків молодих та 

новоприбулих учителів) (З) 
3.Контроль за складанням календарно-тематичних планів (З) 

4.Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм під час організації 

навчально-виховного процесу (Зп, Зл) 

5.Контроль за організацією гарячого харчування (Зп) 

6.Контроль за перевіркою техніки читання у 1-4 класах (Зп) 

7.Перевірка профілактики дитячого травматизму (Зп). 

8.Контроль за проведенням тематичних годин спілкування «Права та обов’язки 

учня НВК» (Зв) 

1.Засідання педагогічної ради ліцею (Д, З): 

• Підсумки роботи за 2016-2017 н.р. 

• Затвердження плану роботи ліцею на 2017-
2018 н.р. 

• Продовження переходу на новий Державний 
стандарт базової і повної загальної середньої 

освіти. 

• Ознайомлення з наказом «Про запобігання 
фінансовим порушенням». 

• Організація курсової перепідготовки 
педпрацівників 

• Техніка безпеки. 

• Організація співпраці соціально-психологічної 
служби з учителями НВК 

• Про забезпеченість підручниками  

• Підсумки роботи НВК  з впровадження ІКТ 
за  2016-2017 н.р. та завдання на 2017 -2018  
н.р. 

• Робота в експерименті «Проектування 
моделі професійного розвитку 
педагогічних працівників НЗ» 

2.Інструктивно-методична нарада з питань організації 

навчально-виховного процесу  
(заповнення класних журналів, проведення  
предметних консультацій) (З) 

3.Інструктивна нарада  голів МО щодо початку нового 
навчального року (З).  
4. Підготовка і проведення зборів колективу НВК з 

питань ОП, ТБ (Зл). 

5.Аналіз календаних планів (З) 

6.Накази: 

• «Про організацію і проведення цивільної 

оборони в НВК» (Зл, Зв); 

• «Про організацію туристично-краєзнавчої 

роботи в НВК та проведення Дня туризму» 

(Зв) 

• «Про систему організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

НВК»(Зв); 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/


•  «Про проведення предметних тижнів» 

(Зв);   

• «Про курсову перепідготовку 

педагогічних працівників  ліцею у 2017-

2018 н. р.» (За); 

• «Про комплектування ГПД» (Зп) 

• «Про організацію міжнародної співпраці 

та призначення відповідального за 

міжнародну співпрацю» (Зім) 

3.Методична нарада у рамках  Всеукраїнського 

експерименту «Впровадження Державного 

стандарту Нової української школи» з теми:  

«Свободу у виборі змісту та методів навчання 

відповідно до інтересів та можливостей дітей» 

(Зп) 

4.Засідання вченої ради Всеукраїнського проекту 

"Хмарні сервіси в освіті"(Зіт1) 

5.Нарада класних керівників «Організація роботи 

в НШУ» (Зіт1) 

6.Заходи щодо організації  творчих об’єднань 

вчителів інноваційного змісту. (Зіт2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 2 3 4 

04.09-

08.09 
1.Проведення засідань предметних кафедр (З, МО) 

2.Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

3.Підготовка тарифікації 

педпрацівників  НВК (Зо, Зп) 

4.Опрацювання «Типового 

положення про атестацію 

педагогічних  кадрів»(За, МО) 

5.Коригування перспективного 

плану атестації  педагогічних  

працівників на навчальний рік  

(За) 

6. Реєстрація педпрацівників на курси ПК (За)  

7. Планування роботи з міжнародної співпраці на 2017-

2018 н. р. (Зв, Зім) 

8. Планування роботи вчителів 

кафедри іноземних мов спільно 

з міськими (державними) 

центрами культури іноземних 

держав (Зім) 

9. Робота з НШУ по 
переведенню учнів на 

наступний навчальний рік та 

відкриттю нового навчального 

року в системі. (Зіт1) 
 

 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід календарних знаменних дат (Б) 
4.Проведення батьківських зборів у 5—11-х класах з 
питань дотримання вимог статуту, правил техніки 
безпеки, охорони праці й запобігання нещасним 

випадкам серед дітей (Зв,Зл) 

2.Зустрічі із класними керівниками, кураторами 

з питань співпраці (Зв,  СПС) 

3.Практичні заняття  для учнів 5-7 класів 

«Здоровий спосіб життя - основа творчої 

діяльності вихованців» (Зв, СПС) 

4.Відзначення Міжнародного дня демократії 

(Зв) 

5.Створення банку даних дітей пільгових 

категорій та переселенців із зони АТО (СПС)  

6. Діагностика дітей, які вступили  до НВК 

(СПС) 

7.Складання соціального паспорту учнівських 

колективів після проведення діагностики. 

(Зв,СПС) 

8.Відвідування уроків протягом дня, 

спостереження за мікрокліматом в класному 

колективі, стилем спілкування з учителем і 

один з одним.(СПС) 

9.Відвідування уроків та занять у групах 

продовженого дня, спостереження за 

мікрокліматом в класному колективі, стилем 

спілкування з учителем і один з одним. (СПС) 

10.Засідання учнівського клубу 

«Євротериторія». Узгодження плану роботи на 

1-й семестр навчального року.(Зім) 

11. Реєстрація учнів 5-9 класів у Всеукраїнському конкурсі з німецької мови 
«Орлятко» (Зім, МО) 
 
 

1. Підготовка та використання ЕНКК на 

модульно-розвивальних заняттях з української 

мови до розділу «Текст» 3 клас, (автор Козлова 

Т.В.).   

2.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної 

взаємодії вчителя і учня на заняттях з 

використанням ЕНКК.(Знмр, Зп) 

3. Консультування учасників інноваційних 

процесів  «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

4. Підготовка та використання ЕНКК на 

модульно-розвивальних заняттях з української 

мови до розділу «Мова, мовлення. Текст» 4 

клас, (автор Козлова Т.В.) 

5.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної 

взаємодії вчителя і учня на заняттях з 
використанням ЕНКК.(Знмр, Зп) 

6.Аналіз планів роботи МО (З) 

7.Складання графіка відвідування уроків з 

використанням ІКТ (Зіт2) 
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04.09-

08.09 
1. Оформлення акта про 

виконання угоди між адміністрацією НВК й 

профспілковим комітетом з питань охорони праці (ПС, 

Д) 

2.Проведення заліку з техніки безпеки для працівників 

НВК (Зл, Зг) 

3.Підготовка й проведення внутрішньої інвентаризації 

навчально-матеріальної бази, паспортизації кабінетів 

(Зг) 

4.Профілактичний огляд і заміна електроламп (Зг) 

5.Зняття показників електролічильників (Зг)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Фронтально-оглядовий контроль «Робота 

предметних кафедр на початок навчального року» 

(З) 

2. Контроль за інформуванням педагогічних 

працівників «Музеї, театри, культурні спортивні 

установи — школі» (Зв) 

3.  Контроль за дотриманням графіка навчальних 

екскурсій (Зв,Зп). 

4. Тематичний тиждень з фізичної культури та основ 

здоров’я (Зв, Зп). 

5. Контроль за підготовкою та проведенням 
занять з виховання здорового способу життя(Зв, 
Зл, СП, ПО) 
5. Контроль за підготовкою та проведенням 
занять з виховання здорового способу життя(Зв, 
Зл, СП, ПО) 
6.Фронтально-персональний контроль 

«Відвідування уроків молодих та новопризначених 

учителів» (За, Зп) 

7.Контроль за веденням шкільної документації 
(З) 
8.Контроль за  об’єктивністю оцінювання 
навчальних досягнень (Зп, Зім) 
9 Контроль «Виконання єдиних вимог до ведення 

зошитів, оформлення журналів,роботи за новими 

програмами» (Зім) 

10.Контроль за розкладом тижневих годин (Зп) 

11 Контроль за тарифікацією (Зп) 

12.Контроль за комплектуванням ГПД (Зп) 

13.Контроль адаптації  учнів 1-х класів до 

навчально-виховного процесу (Зп) 

14.Контроль за веденням учнівських зошитів  
(Зп) 
15.Контроль за  дотриманням техніки безпеки, 
протипожежної безпеки, охорони праці (Зп) 
16 Контроль рівня навчальних досягнень учнів 
на початок навчального року (Зп) 
17.Стан викладання навчання грамоти в 1-х класах 

(Зп). 

1.Накази: 

• «Про проведення заходів з нагоди 

міжнародного Дня Миру» (Зв); 

• «Про організацію екскурсійної роботи» (Зв); 

• «Про організацію художньо-естетичного 

виховання учнів ліцею у 2017-2018 н.р.»(Зв); 

• «Про організацію екологічного виховання 

учнів ліцею»(Зв); 

• «Про виконання «Концепції з екологічного 

виховання та освіти на 2013-2018рр» (Зв); 

• Про роботу Ради профілактики 

правопорушень» (Зв) 

•  «Про організацію занять з учнями, які за станом 

здоров'я належать до спеціальної медичної 

групи» (Зл, Зп) 

• Оформлення класних журналів, журналів ГПД, 

гурткової роботи, особових справ (Зв, Зп) 

• Про організацію та проведення медичного 
огляду учнів» (Зл, Зв,Мс);  

• «Про виховання ціннісного ставлення до 

здорового способу життя та  реалізації 

проектної роботи «Я обираю здоровя» (Зв) 

2.Нарада при заступникові директора в початкових 

класах (Зп) 

• Складання списків учнів за видами 

обдарованості 

• Профілактика дитячого травматизму  

• Оформлення класних журналів, журналів 

ГПД, гурткової роботи, особових справ 

• Підготовка до проведення «зондуючих» 

контрольних робіт 

•  Атестація, курсова перепідготовка 

3. Засідання кафедри початкових класів (Зп) 

4.Індивідуальні консультації для вчителів, які 

атестуються (За,Зп). 

 



 
1 2 3 4 

11.09-15.09 1.Уточнення списків 

педагогічних  кадрів, що 

атестуються.(За, Зп) 

2. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

3. Підготовка інформації «Про 

педагогічне навантаження 

працівників  до  БФ «Ліцеум» 

(Зо, Зп) 

4.Опрацювання «Типового 

положення про атестацію 

педагогічних  кадрів»(За, Зп, 

МО) 

5. Оформлення стенду МО 

іноземних мов (Зім) 

6.Підготовка інформаційної 

довідки для батьків про роботу в 

проекті «Хмарні сервіси в 

освіті» (Зіт1). 
7. Реєстрація педпрацівників на курси ПК (За)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Звірка читацьких формулярів зі списками учнів по класах та списком 

працівників закладу (Б)  
2.Перереєстрація читачів, виявлення їх інтересів до певних тем, 
інформаційних потреб; бесіди про правила користування бібліотекою (Б)  

3. Виступ на  батьківських зборах з питань 

забезпечення учнів НВК підручниками та 

навчальними посібниками, вимог до їх 

використання та збереження (згідно з 

окремим  графіком) (Б) 

4.Бесіди, конкурси, дитячі презентації до 

Міжнародного дня миру (Зв, Зп) 

5.Підготовка та проведення Дня 

гуртківця.(Зв, ПО, керівники гуртків) 

6.Складання соціального та психологічного 

паспортів учнівських колективів 5-8 кл. 

(СПС) 

7.Складання та узгодження плану роботи 

(СПС) 

8.Створення банку дітей пільгових категорій 

та переселенців із зони АТО (СПС) 

9.Діагностика дітей, які прибули до НВК 

(СПС) 

10.Робота з обдарованими дітьми (СПС). 

11. Підготовка та проведення занять для 

учнів 5, 8 класів «Я в соціумі» (СПС). 

12. Відвідування уроків і занять у групах ГПД 

(СПС) 
13. Підготовка, проведення заходів до Днів 

Європейської спадщини. Участь команди 

НВК у районних заходах у рамках Днів 

європейської спадщини (Зім, Зв) 

14. Участь у педагогічному міжнародному партнер-клубі (Зім) 

1.Ввикористання ЕНКК на модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Текст» 3 клас, (автор Козлова Т.В.) 

(Знмр).   

2.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної 

взаємодії вчителя і учня на заняттях з 

використанням ЕНКК(Знмр) 

3.Консультування учасників інноваційних 

процесів  «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб за діяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр).  

4.Використання ЕНКК на модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Мова, мовлення. Текст» 4 клас, (автор 

Козлова Т.В.)  (Знмр) 

5. Нарада класних керівників щодо введення 

розкладу в НШУ та ведення особових справ 

учнів, надання пароля новим користувачам 

тощо (Зіт1). 
 

 

 



 
 

 
5 6 7 8 

11.09-15.09 1.Підготовка й проведення внутрішньої інвентаризації 

навчально-матеріальної бази, паспортизації кабінетів 

(Зг) 

2. Видача авансу (Зг) 

 

1.Оперативний контроль роботи гуртків, факультативів, курсів за вибором.(З) 

2.Контроль за організацією й проведенням позакласної роботи з основ 

наук.(Зл, Зв, Зім) 

3.Контроль за організацією роботи з профілактики дитячого травматизму й 

запобігання йому (Зл, Зв, Зп) 

4.Контроль за організацією  обліку роботи з учнями  в класних журналах з 

обліку пропущених навчальних занять (Зл, Зп, Зв, СП) 

5. Контроль за підготовкою матеріалів до шкільного туру олімпіад з базових 

дисциплін (Зл, Зп) 

6. Фронтально-оглядовий контроль «Дотримання єдиних вимог до усного і 

писемного мовлення учнів. Проведення письмових робіт і перевірки зошитів» 

(Зім, Зп) 

7.Контроль за забезпеченням учнів підручниками та навчальними 

посібниками.(З, Б) 

8.«Зондуючі» контрольні роботи з основ наук у 2-4 класах: 

- списування (2-і класи); 

- українська мова (3-4-і класи); 

- математика (2-4-і класи) (Зп).  

9. Перевірка техніки читання в 1-х класах (Зп). 
10. Перевірка навичок читання (2-4 кл.) (Зп). 

1.Адміністративна нарада при директорові 

• Про впровадження нових Державних 

стандартів освіти  (Зо, Зп, За) 

• Про підготовку до атестації 

педрацівників(За) 

• Про умови та організацію реєстрації 

учасників ЗНО-2018 року» (За) 

3.Накази: 

• « Про облік дітей і підлітків шкільного 

віку,які мешкають у мікрорайоні НВК 

№157» (Зл). 

•  «Про створення атестаційної комісії» до 

20.09 (За); 

•  «Про дотримання Порядку взаємодії 

суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах»(Зв) 

• «Про виховання в учнів ціннісного 

ставлення до суспільства та держави»(Зв); 

• «Про виховання в учнів ціннісного 

ставлення до сім`ї, родини, людини»(Зв); 

•  «Про проведення Дня гуртківця» (Зв, ПО); 

• «Про проведення тижня фізкультури і 

спорту»(Зв)  

• «Про проведення першого етапу 

всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін у 2017 /2018  н. р.» (Зл)  
• «Про організацію заходів, присвячених  Дням Європейської 

спадщини»(Зім) 

4. Нарада при заступникові директора (Зім) 

• Виконання єдиного орфографічного режиму 

з ведення зошитів, оформлення класних 

журналів, бесіда про нові програми 



5.Нарада при заступникові директора в початкових 

класах (Зп) 

Виконання єдиного орфографічного режиму з 

ведення зошитів, оформлення класних журналів, 

бесіда про нові програми. 

1 2 3 4 

18.09-

22.09 

1.Створення атестаційної 

комісії, узгодження її складу з 

профспілковим комітетом, 

видання наказу по ліцею про її 

призначення (до 20.09). (За) 

2.Розгляд заяв на проходження  

позачергової атестаціі, 

затвердження графіка 

проведення  атестації, 

доведення його до відома тих, 

хто атестується (підпис)(За) 

3. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп)  

5.Випуск газети «Діалог»(Зв, Р) 

6.Організація дослідно-

експериментальної роботи у 

всеукраїнському експерименті 

«Хмарні сервіси в освіті» (Зіт1) 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних знаменних дат (Б) 
2.До Всесвітнього дня туризму. Організація 

туристичних походів по заповідних місцях 

України (Зв, ПО, КК).  

3.Спортивно-туристичне свято «Зоряний марш» 

(Зв, ПО, СП) 

4. Осінній ярмарок (Зв, ПО, КК) 

5.Робота з учнівським самоврядуваннями (ПО). 
6.Організація  проектної роботи предметних 

кафедр «Ярмарок ідей»(Зл, Зв) 

7.Організація науково-просвітницьких заходів, 

присвячених історичним подіям, пов’язаних із 

визволенням України, м.Києва(Зв) 

8.Організація заходів, присвячених Дню 

партизанської слави (Зв) 

9.Складання графіка проведення батьківських 

зборів (Зп) 

10.Організація розвивальних занять в 1кл за 

книгами Крюкова С.В. Слободяник Н.С. 

(СПС) 

11.Підготовка та проведення занять «Обери 

здоровий спосіб життя», «Подбай про свою 

безпеку», «Не змарнуй свого життя»для учнів 

6-9 класів (СПС) 

12.Індивідуальні консультації для учнів, 

батьків, учителів (СПС). 

13 Виступи на батьківських зборах 

«Сімейний кодекс України про взаємини 

дітей і батьків» (5-11 кл) (СПС). 

14.Підготовка та проведення адаптаційних 

1.Організація науково-дослідної роботи учнів. (Зл) 

2.Використання ЕНКК на модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Текст» 3 клас, (автор Козлова 

Т.В.)(Знмр) 

3.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної 

взаємодії вчителя і учня на заняттях з 

використанням ЕНКК.(Знмр) 

4.Консультування учасників інноваційних 

процесів  «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб за діяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

5. Ввикористання ЕНКК на модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Мова, мовлення. Текст» 4 клас, (автор 

Козлова Т.В.)  (Знмр) 

6. Тренінг вчителів щодо створення інтерактивних 

вправ в онлайнсервісі LearningApps.org 

вчителями та учням та використання на 

інтегрованих уроках української мови та 

інформатики. (Знмр.) 
7.Організація контролю та допомоги у 

підготовці та проведенні атестації вчителям, які 

претендують на встановлення ІІ категорії (За, 

МО) 

8. Засідання творчої групи «Хмарні сервіси в 

освіті» (Зіт1) 



занять для учнів 5, 8-х класів та 

новоприбулих «Я у соціумі» (СПС) 
 

9. Консультування вчителів з використання 

інноваційних комп’ютерних технологій  

запропонованих Microsoft (Знмр, Зіт2). 

 

 

 
 

5 6 7 8 

18.09-22.09 1.Перевірка готовності ліцею до опалювального сезону. (Зг) 

2.Проведення інвентаризації (Зг) 

3.Огляд кабінетів підвищеної безпеки (Зг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Попереджувально-тематичний контроль «Хід пошуково-дослідницької діяльності учнів, 

написання творчих робіт» (Зл) 

2.Класно-узагальнювальний контроль за діяльністю учнівського колективу, організацією 

дозвіллєвої діяльності 5-х класів.(Зо, Зв) 

3.Контроль за діяльністю (відвідування 

уроків) педагогічних працівників, що 

атестуються.(Зп,За) 
4.Контроль за веденням класних журналів (З) 

5. Контроль за впровадженням нових  державних стандартів (З) 

6. Фронтально-оглядовий контроль «Робота предметних кафедр на початок 

навчального року» (З) 

7. Відвідування уроків з метою дослідження взаємодії вчителя з учнями (З) 

8.Контроль за роботою молодих та новоприбулих учителів (З) 

9.Контроль за веденням зошитів та словників  учнями і перевіркою їх 

учителями (Зім) 

10.Контроль за дотриманням єдиного мовного режиму (Зім)  

11.Діагностика рівня навчальних досягнень учнів 5-х класів з  математики, 
української  та англійської мов(Зо, За, Зім) 

12.Контроль за дотриманням графіка індивідуальних консультацій 

психолога (Зп) 

13.Контроль за станом НВ роботи в ГПД (Зп) 

14.Контроль за проведення відкритих занять  (Зп) 

15.Контроль за роботою з учнями, що мають середній рівень 

навчальних досягнень (Зп) 
 

1. Нарада класних керівників 5 класів та 

вчителів початкових класів «Наступність у 

навчанні». (Зо, Зп) 
2.Нарада при заступникові директора (Зім) 

• Заохочення та підтримка вчителів 

англійської мови до участі у програмах з 

підвищення кваліфікації (Teaching 

Qualifications) з метою отримання 

міжнародної кваліфікації.  

• Інформування учнів та батьків про 

можливість складання  Cambridge exams 

(KET, PET, FCE for schools) з метою 

підтвердження свого рівня знань з 

англійської мови та отримання міжнародних 

сертифікатів. Підготовка учнів учителями 

кафедри до складання міжнародних іспитів. 

• Інформування учителів та учнів про проект 

«Go Camps»   у рамках співпраці з 

громадською організацією Go Global. 

Конкурс спрямований на підтримку проекту 

літніх мовних таборів у 2017 та допомогу 

навчальним закладам в їхній організації 

2. Накази: 

▪ «Про виконання Концепції національно-

патріотичного виховання учнів»(Зв); 

• «Про затвердження списків учнів   

підготовчої та спеціальної медичної 



групи з фізкультури» (Зл, Зп); 

 

1 2 3 4 

25. 09-29.09 1. Підготовка звіту РУО про 

чисельність і склад педагогічних 

працівників ліцею (Зо) 

2.Подання окремих працівників 

на  позачергову атестацію у 

зв’язку з погіршенням якості 

їхньої роботи або пропозицією 

щодо підвищення 

кваліфікаційної категорії чи 

присвоєння звання за високу 

якість  (За) 

3.Розгляд заяв на проходження 

позачергової атестації 

педагогічних працівників (За) 

4. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

5. Складання табеля робочого 

часу  едпрацівників, що 

працюють у 5-11 класах ліцею. 

(Зо) 

6.Організація предметних 

консультацій  для учнів (З)  

7. Заходи до Всесвітнього дня 

туризму (27.09) та 

Всеукраїнського дня бібліотек 

(30.09) (Зв, Зп) 
 

1. Оформлення передплати періодичних 

видань на І півріччя наступного 

календарного року (Б). 

2.Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних дат (Б). 

3.Інформаційно-бібліографічний супровід І 

(шкільного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін (Б) 

4.Оновлення в Інтернеті сайту «Час читати»   

(Б). 

5. Участь у районних і міських конкурсах з 

екологічного виховання (Зв, Зл). 

6.Оранізація та проведення «Тижня знань» 

(Зв, КК, голови МО) 

9.Організація розвивальних занять в 1кл за 

книгами Крюкова С.В., Слободяник Н.С. 

(СПС) 

10. Практичні заняття для учнів 5-8 кл 

«Здоровий спосіб комунікацій – основа 

творчої діяльності вихованців» (СПС). 

12. Виступи на батьківських зборах. 

Практичні заняття для батьків «Школа 

батьків» (СПС) 

13. Практичні заняття для учнів 5-11 класів 

«Шлях до скарбів власного Я» (СПС) 
14 Практичні заняття для вчителів «Я творець свого простору» (СПС). 

15. Психологічний супровід дітей, які вступили до НВК (СПС). 

16. Участь у семінарах та конференціях (СПС). 

17. Відвідування уроків. Спостереження (СПС) 

 

 

 

 

 

1.Консультування учасників інноваційних 

процесів  щодо методичної та наукової 

літератури» (Знмр). 

2. Проведення семінару-тренінгу «Хмарні 

сервіси в освіті» для вчителів (Зіт1) 

3.Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Знмр,Зіт2). 

4. Консультування вчителів з використання 

інноваційних комп’ютерних технологій  (Знмр, 

Зіт2). 

 

5 6 7 8 

25. 09-29.09 1.Підготовка школи до опалювального сезону (Зг). 

2.Перевірка кабінетів праці, фізики та хімії  на відповідність правилам безпеки 
(Зл,Зг) 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід календарних знаменних дат (Б) 

2.Контроль за складанням графіка проведення предметних  тижнів (Зв, Зп, Зім) 

3.Контроль за веденням класних журналів (З) 

1. Підготовка та проведення засідань МО (Зп) 

2. Нарада класних керівників «Перевірка баз 



3.Видача зарплати (Зг) 

 

4.Контроль за курсовою перепідготовкою 

педпрацівників (За, Зп) 
5.Контроль за здійсненням гарячого харчування та медичного обслуговування школярів (Зл, 

Зп)  
6.Контроль за наповненістю сайту новою 

інформацією. (Зіт2) 
7.Перевірка поурочних планів (Зім) 

8.Перевірка інформаційних стендів (Зім) 

9.Контроль за якістю підготовки  предметних олімпіад (Зл, Зім) 

10.Контроль за участю у предметних конкурсах, соціальних проектах, 

творчих майстернях тощо (Зв) 
 

даних особових справ учнів» (Зіт1) 

3.Оперативна методична нарада «Огляд фахової  

преси» (Зім) 
4.Індивідуальні консультації для вчителів, які атестуються.(За) 

5. Методична нарада у рамках  Всеукраїнського експерименту «Впровадження Державного стандарту Нової української 
школи» з теми: «Планування інтегрованого підходу до навчання» (Зп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

02.10-06.10 
1.Закріплення вчителів та 

вихователів, які атестуються, за 

адміністративними та 

методичними працівниками 

ліцею.(За) 

2. Оновлення стенду з атестації  

(За) 

3. Організація замін  уроків (Зо) 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід І 

(шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін (Б) 

2.Складання плану роботи на осінні канікули.(Зв, 

Зп) 

3.Підготовка та проведення занять   для учнів 10-

х класів «Телефон довіри як одна із можливостей 

вирішення проблем», «Діти вулиці», «Молодь на 

роздоріжжі». (Зв, СПС) 

1.Засідання науково-методичної ради.(Знмр) 

2. Підготовка ЕНКК та використання на 

модульно-розвивальних заняттях з української 

мови до розділу «Речення» 3 клас, (автор 

Козлова Т.В.) (Знмр).   

3.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної взаємодії 

вчителя і учня на заняттях з використанням 



4.Заходи до Дня українського 

козацтва та Дня фізкультури і 

спорту. Оформлення стенду 

«Видатні спортсмени  НВК, 

України» (Зв) 

5. Підготовка  до засідання 

педагогічної ради ліцею (За, Зл, 

Знмр,Зім) 

6.Вивчення роботи новопризначених учителів і вихователів (Зп)  

 

4. Групова та індивідуальна робота з дітьми, які 

потребують особливої педагогічної уваги (Зв, Зл, 

СПС) 

5. Проведення рейдів « Перерва», «Урок», «Ні  

палінню!» (Зв, Зл, СПС) 

6.Нарада адміністрації НВК з класними 

керівниками  про співпрацю. (Зв,СПС) 

7.Організація заходів, присвячених Дню 
художників України (Зв) 
8. Оформлення стенду (СПС)  

9.Практичні заняття «Школа батьків»  (СПС) 

10. Індивідуальні та групові консультації з 

проблем навчання і виховання (СПС) 

11.Організація розвивальних занять в 1кл за 

книгами Крюкова С.В., Слободяник Н.С. (СПС) 

12. Робота з дітьми пільгової категорії (СПС)  
13.Практичні заняття для учнів 5-7 кл. « Моє 

творче Я», « У чарівному світі» (СПС) 

14.Практичні заняття для вчителів «Я творець 

свого простору» (СПС) 

15.Практичні заняття  для учнів 5-11 класів 

«Королівство внутрішнього світу. Чого прагне 

моя душа» (СПС 

 

 

 

 

 

ЕНКК.(Знмр) 

4.Підготовка та використання ЕНКК на  

модульно-розвивальних заняттях з української 

мови до розділу «Речення. Однорідні члени 

речення»   4 клас, (автор Козлова Т.В.) (Знмр) 

5.Тренінг для вчителів щодо створення 

інтерактивних вправ в онлайнсервісі 

LearningApps.org вчителями та учням та 

використання на інтегрованих уроках 

української мови та інформатики. (Знмр.) 

6.Тренінг для вчителів-учасників проекту 

«Хмарні сервіси в освіті»(Зіт1) 

 

 

 

5 6 7 8 

02.10-06.10 1.Перевірка готовності НВК до опалювального сезону. (Зг) 

2.Проведення інвентаризації по кабінетах (Зг) 

3. Закупка інвентарю для прибирання території (Зг) 

 

1.Оперативний контроль «Наявність календарно-тематичних планів, відповідність їх 

навчальним програмам. (З) 

2.Контроль за відвідуванням 

учнями НВК, їхньою присутністю на останніх і перших  уроках. (Зв, Зл) 

3. Контроль заходів до Дня українського козацтва та Дня фізкультури і спорту. (Зв) 
4. Проведення Чемпіонського уроку  

« Україно, вперед!» (Зв, МО, КК) 
5. Перегляд тематичних вистав (Зв) 

6.Контроль за правильністю зберігання хімічних реактивів у лабораторії. (Зл) 

7.Контроль за проведенням предметного ттижня (Зв) 
8.Контроль за здійсненням гарячого харчування та медичного обслуговування учнів (Зл, Зп) 

9. Контроль за станом викладання фізичної культури (Зв) 
10. Контроль за станом викладання англійської мови  у 5-7 класах (Зім) 

11. Контроль за викладанням історії та права (Зв) 

1.Нарада при директорові (Зп) 

o Аналіз контрольних робіт учнів 

початкових класів 

o Навчально-методичне забезпечення 

кабінетів та його використання на уроці 

учителями початкових класів  

2.Інструктивна нарада з педпрацівниками, які 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

атестуються (За) 

3.Наказ 

• Про організацію створення 

волонтерських осередків учнівського 

самоврядування школи (Зв) 
 

1 2 3 4 

09.10-

13.10 

1.Затвердження списку 

педпрацівників, які атестуються. 

До 20.10(За) 

2. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

3.Створення графіка проведення 

відкритих уроків та виховних 

заходів педпрацівників, що 

атестуються.(За) 

4. Підготовка  до засідання 

педагогічної ради НВК (За, 

Зо,Зл, Знмр,Зім) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Укладання угоди про співпрацю з публічними 

бібліотеками міста Києва  (Б) 

2.Батьківські збори (11 кл.): «ЗНО-2018: реєстрація, проведення» (За) 

(За запитом) 
3.Учнівські збори (11 кл.): «ЗНО-2018: реєстрація, проведення» (За)  
4. Проведення тижня англійської мови (Зп). 

5. Відкриті виховні заходи «Посвята в ліцеїсти» (Зв, Зп) 

6.Проведення дослідження: соціометрія, 

адаптація (1, 5-7 кл.).  (СПС) 

7. Розробка та проведення занять для дітей 
групи ризику «Таємниця мого Я: Я 

внутрішнє, Я зовнішнє». (СПС) 

8. Індивідуальні та групові консультації з 

проблем навчання і виховання за запитом 

вчителів, учнів, батьків (СПС) 

9. Робота з дітьми пільгової категорії (СПС) 

10. Оформлення стенду (СПС)  

11.Практичні заняття  для учнів 5 -11 класів 

«Разом у команді. Формування групової 

згуртованості»(СПС) 
12.Реєстрація учнів 2-7 класів у Всеукраїнському конкурсі з англійської  
мови «Гринвіч» (Зім, МО) 
13. Участь у педагогічному міжнародному партнер-клубі (Зім) 
14.День українського козацтва(Зв) 

 
 

 

 

 

 

1. Консультування учасників інноваційних 

процесів  «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

2.Підготовка та використання ЕНКК на  

модульно-розвивальних заняттях з української 

мови до розділу «Слово. Значення слова»  3  клас, 

(автор Козлова Т.В.) (Знмр) 

3.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної взаємодії 

вчителя та учня на модульно-розвивальних 

заняттях з використанням ЕНКК «Слово. 

Значення слова»  3  клас та «Відмінювання 

іменників»  4  клас. (Знмр)  

4.Підготовка та використання ЕНКК на  

модульно-розвивальних заняттях з української 

мови до розділу «Речення. Однорідні члени 

речення»   4  клас (автор Козлова Т.В.) (Знмр) 

5. Тренінг щодо створення інтерактивних вправ в 

онлайнсервісі LearningApps.org вчителями та 

учнями і використання їх на інтегрованих уроках 

української мови та інформатики. (Знмр.) 

6.Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ ( Зіт2, Знмр). 

7. Консультування вчителів з використання 

інноваційних комп’ютерних технологій  (Зіт2, 

Знмр). 

8. Проведення І туру олімпіад: 



- з української мови (3-4 кл.)  

- з математики (3-4 кл.) 

- «Я і Україна» (3-4 кл.) (Зп). 

 
 
 
 

5 6 7 8 

09.10-

13.10 

1. Перевірка системи опалення в НВК (Зг) 

2. Проведення інвентаризації (Зг) 

3. Контроль за роботою двірника (Зг) 

 

1.Оперативний контроль «Виконання планів з виховної роботи» (Зв). 

2.Контроль участі класних колективів у загальноліцейних  та позаліцейних 

заходах.(Зв) 

3.Контроль за станом роботи педагогічного колективу з охорони прав дитини 

(Зв) 

4.Контроль за складанням плану роботи на осінні канікули (Зв,Зп) 

5.Попереджувальний контроль «Система роботи вчителів з невстигаючими 

учнями» (Зв, Зл, СПС) 

6.Контроль за організацією роботи з обдарованими дітьми.(Зл, Зім) 

7.Контроль за організацією гарячого харчування (Зл, Зп)  
8. Контроль заходів до Дня українського козацтва та Дня фізкультури і спорту. (Зв, Зп) 

9.Контроль за організацією та проведенням І (ліцейного) туру олімпіад (Зп, 

Зл) 

10.Оперативний контроль «Наявність календарно-тематичних і поурочних 

планів.  Відповідність їх навчальним програмам»(З) 
11.Контроль за організацією роботи з обдарованими дітьми.(Зл, Зім) 

12.Контроль за роботою педпрацівників, що атестуються (За, Зп) 

13.Контроль за виконанням планів роботи  МО(Зім) 

14.Контроль за веденням учнівських зошитів (Зп) 

15.Контроль за станом роботи ГПД (Зп) 

 

 

 

 

1.Інструктивна нарада з класними керівниками 5-7 класів « Підготовка до малих 

педагогічних рад» (Зо) 

2.Нарада при заступнику директора  (Зп,Зім) 

«Критерії навчальних досягнень» 

3.Семінар  «Організація віртуального середовища взаємодії вчителів та учнів на 

базі хмарних сервісів» (Зіт1)  

4. Засідання  атестаційної комісії №1 (Д) 12.10 

5.Наказ 

«Про організацію заходів, присвячених  Дню українського козацтва»(Зв) 

6. Методична нарада у рамках  Всеукраїнського експерименту «Впровадження 

Державного стандарту Нової української школи» з теми: «Нове освітнє середовище, 

яке сприяє співпраці, дослідженню, здійсненні власного вибору» (Зп) 

 

1 2 3 4 

16.10-20.10 1.Підготовка малої педагогічної ради вчителів, які 

випустили 4-ті класи, і кураторів 5-х класів з питань 

адаптації молодших школярів.(Зо,Зп) 

2.Підготовка малих педрад: «Аналіз навчальних 

досягнень учнів  6-7 класів за І чверть» (Зо) 

3.Створення графіка проведення 

відкритих уроків та виховних 

заходів педпрацівників, що 

атестуються.(За) 

4. Підготовка  до засідання 

педагогічної ради НВК (Знмр,  

Зл, Зім, За) 

 

1.Екскурсія до бібліотеки учнів 2-х класів (Б, 

КК) 
2.Інформаційно-бібліоргафічний супровід предметних олімпіад  (Б) 
3.Роз`яснювальна робота з учнями та батьками щодо організації 
гарячого харчування (Зл, Зп) 
4.Організація заходів, присвячених Міжнародному дню толерантності 
(Зв) 
5.Єдина класна година, присвячена Міжнародному дню толерантності 
(16 листопада 1995 року) та прийняттю «Декларації принципів 
толерантності»(Зв, КК) 

6.Організація розвивальних занять в 1кл. за 

книгами Крюкова С.В., Слободяник Н.С. 

(СПС) 

7.Участь у батьківських зборах і нарадах 

(СПС)  

1. Отримання  звітів за результатами 1 чверті в 

НШУ (Зіт1). 

2.Використання ЕНКК на  модульно-розвивальних 

заняттях з української мови до розділу «Слово. 

Значення слова»  3  клас, (автор Козлова Т.В.).   

(Знмр) 

3.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної взаємодії 

вчителя та учня на модульно-розвивальних 

заняттях з використанням ЕНКК «Слово. 

Значення слова»  3  клас та «Відмінювання 

іменників»  4  клас. (Знмр) 



 

 

8.Контроль за адаптацією першокласників до 

школи (СПС).  

9. Проведення дослідження (соціометрія, 

адаптація) 1-4 та 8-11 кл. і ознайомлення з 

результатами (СПС) 

10. Участь у районних та міських 

семінарських заняттях і тренінгах. (СПС) 

11.Тиждень психології: «Привнесемо життя 

в навчання,а навчання в життя»  (СПС  

12.Участь учнів 5-9 класів у 

Всеукраїнському конкурсі з німецької мови 

«Орлятко» 

  

 

4. Ввикористання ЕНКК на  модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Речення. Однорідні члени речення»    4 

клас, (автор Козлова Т.В.).  (Знмр) 

5.Консультування учасників інноваційних 

процесів «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня»(Знмр) 
6.Підготовка звіту про хід та результати прикладного дослідження». Проектування 

змісту і структури електронного навчально-книжкового комплексу з української 

мови для учнів початкової школи»(2014-2019н.р.) (Знмр) 

7.Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Зіт1, Зіт2, Знмр). 

8.Консультування вчителів з використання 

інноваційних комп’ютерних технологій  (Зіт2, 

Знмр). 

9.Аналіз  впровадження НШУ (Зіт1). 

 
 

 

 

 

5 6 7 8 

16.10-20.10 1.Профілактичний огляд і  заміна електричних ламп (Зг)  

2.Огляд усіх кабінетів з метою перевірки дотримання 

правил техніки безпеки (Зл, Зг) 

3.Перевірка стану шкільного  майна, інвентарю, 

обладнання кабінетів (Зг) 

4.Видача авансу (Зг) 

5.Планування занять для учнів  

та працівниками НВК з ОП, ТБ, 

ЦО (Зл) 

1. Контроль за проведенням гурткової роботи (Зв) 

2.Фронтально-оглядовий контроль: 

• «Організація роботи органів учнівського самоврядування» (Зв) 

• «Дотримання державних санітарних правил і норм» (Зл) 

3.Оперативний контроль «Ведення шкільної документації» (З) 

4.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, що атестуються (За, Зп) 
5. Контроль за підготовкою учнів до районного етапу предметних олімпіад з 

основ наук (Зл, Зім)  

6. Контроль за веденням журналів ГПД та гурткової роботи (Зп) 

7.Контроль за роботою молодих спеціалістів 

(Зім) 
8. Контроль за станом викладання німецької мови  в 5-х класах  (Зім) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Нарада класних керівників (Зв) 
2.Індивідуальні консультації для вчителів, які 

атестуються  (За) 
3.Засідання предметних кафедр.(З) 

4.Засідання  атестаційної комісії №2 (Д) 19.10 
5.Наказ: 

• «Про організацію заходів, присвячених 

Міжнародному дню толерантності»(Зв) 

• «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н. р.» 

до 20.10. (За). 

 



 

 

 

 

1 2 3 4 

23.10-27.10 1.Підготовка засідання педагогічної ради НВК (За,Знмр) 1.Укладання Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних знаменних дат(Б) 
2.Робота за планом осінніх канікул (Зв) 

3.Участь у Міжнародному конкурсі з 

інформатики «Бобер» (Зіт2, Зп) 
4.Діагностика дітей, що прибули до 5-11класів. (СПС) 
5.Індивідуальні та групові консультації з питань навчання і виховання 
(СПС) 
6.Робота з дітьми пільгової категорії. (СПС) 
7.Проведення та опрацювання дослідження  (соціометрія і адаптація) 5-
11 кл (СПС) 
8.Практичні заняття для вчителів «Я творець свого всесвіту»(СПС) 

9. Реєстрація учнів 2-7 класів у Всеукраїнській грі  з англійської  мови 
«ПАЗЛ» (Зім, МО) 
10.Участь у програмах розвитку волонтерського руху(Зв, ПО) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft Power Point  (Знмр). 

2. Практикум «Організація роботи вчителя в хмарному освітньому середовищі» 

(Зіт1) 

3. Проведення науково-практичного семінару з теми «Основи психолого-

методологічної експертизи модульно-розвивального заняття» (Знмр). 

 

 

 

 

 
 

5 6 7 8 

23.10-27.10 1. Перевірка наявності засобів особистої гігієни та 

миючих засобів у туалетах (Зг) 

 

1.Оперативний контроль за виконанням програм учителями-предметниками  
та якістю ведення шкільної документації. (З) 

2.Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними 

працівниками. (Зп, Зо, Зл)   

3.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, що атестуються (За) (За 

окремим графіком) 

4.Контроль за здійсненням фізкультурно-

оздоровчої роботи (Зп) 

1.Засідання малих педагогічних рад (Зп, Зо) 

2.Круглі столи для вчителів, які викладають у  8-11 класах (Зл) 

3.Накази: 
• «Про проведення тижня правової освіти у НВК» (Зв); 
• «Про проведення тижня профілактики правопорушень серед учнівської 

молоді»(Зв) 

4.Індивідуальні консультації для вчителів, які 

атестуються  (За) 

5.Нарада при заступнику директора  (Зп) 

• Результати перевірки теплового режиму приміщень 

• Результати перевірки шкільної документації 



5.Контроль за тепловим режимом (Зп) 

6.Контроль за веденням учителями 

поурочних планів (Зп, Зім) 

7. Контроль за організацією та проведенням 

Міжнародного конкурсу з інформатики 

«Бобер» (Зіт2) 

8. Контроль за проведенням тематичних 

заходів  присвячених Дню ООН, Дню прав 

людини (Зв) 

9.Контроль за наповненістю сайту новою 

інформацією. (Зіт2) 

10.Контроль за проведенням предметних 

консультацій учителями (З). 

11. Контроль за організацією дієтичного харчування.(Зп, Зл) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Семінар «Організація роботи вчителя в хмарному освітньому середовищі»(Зіт1) 

7. Ннауково-методична нарада: обмін досвідом, 

демонстрація інноваційних  дидактичних 

матеріалів. (Зп, Знмр) 

8. Участь у заходах в  рамках експерименту  

«Проектування моделі професійного розвитку 

педагогічного персоналу навчального закладу» 

(За) 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 

30.10-

03.11 

1. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп)  

2. Складання табеля робочого 

часу педпрацівників, що 

працюють у 5-11 класах НВК 

(Зо) 

3.Підготовка заходів до Дня 

писемності  (за окремим планом) 

(За) 

4.Підготовка завдань  для 

директорської контрольної 

роботи з української мови  в  11-

х класах (За) 

5. Робота над створеням банку 

1.Вивчення якісного складу фонду (Б)  

2.Заходи до Дня української мови та писемності. 

(Зв, За). 

3.Засідання лідерів учнівського самоврядування 

«Закон обов’язковий для всіх» (Зв, ЛДРУ) 

5. Проведення тематичного тижня з української 

мови (Зп). 

6. Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» 

(Зіт2). 

7. Робота з учнівським самоврядуванням (Зв,СП, 

СПС) 

7.Тиждень психології: «Привнесемо життя в 

навчання,а навчання в життя»  (СПС) 

8.Практичні занняття для вчителів «Тиждень 

психологічного здоров`я. Як зняти стрес та 

напругу. Набуття практичних навичок» (СПС) 

1.Засідання ради наукового товариства МАН ліцеїстів 

(Зл) 

2.Використання ЕНКК на  модульно-розвивальних 

заняттях з української мови до розділу 

«Відмінювання  іменників»    4 клас, (автор Козлова 

Т.В.) (Знмр) 

3.Проведення психолого-педагогічної експертизи 

ефективності розвивальної взаємодії вчителя та учня 

на модульно-розвивальних заняттях з використанням 

ЕНКК «Будова слова»  3  клас і «Відмінювання 

іменників»  4  клас. (Знмр) 

4.Використання ЕНКК на  модульно-розвивальних 

заняттях з української мови до розділу «Будова слова 

»    3 клас, (автор Козлова Т.В.)  (Знмр) 

5. Тренінг щодо створення інтерактивних вправ в 

онлайнсервісі LearningApps.org вчителями та учнями 

і використання їх на інтегрованих уроках української 



методичних розробок для 

директорських контрольних 

робіт для початкових класів з 

української мови. (Зп,За,Знмр) 

 

9.Практичні заняття  для учнів 5 -11 класів 

«Разом у команді. Формування групової 

згуртованості»(СПС) 

10.Вивчення індивідуальних психологічних 

якостей учнів, схильних до негативних учинків 

(СПС)  

11.Практичні заняття для учнів 9 - 11-х класів за 

програмою «Здоров`я – скарб безцінний».(СПС) 

12.Робота з дітьми пільгової категорії (СПС) 

13.Групові заняття «Пізнай себе!» для учнів 9-11 

кл (СПС) 

14. Відвідування уроків протягом дня, 

спостереження за мікрокліматом в класному 

колективі, стилем спілкування з учителем і один 

з одним (СПС) 

15. Практичні заняття  для учнів 5 -11 класів «Я 

та мої емоції. Емоції в метафорі»(СПС) 

 

 

 

 

 

 

мови та інформатики. (Знмр.) 

6.Консультування вчителів під час створення 

комп’ютерних презентацій для уроків у програмі 

Microsoft PowerPoint (Знмр). 

7. Відвідування та аналіз  уроків з використанням ІКТ 

(Знмр, Зіт2). 

9. Консультування вчителів з використання 

інноваційних комп’ютерних технологій  (Зіт2, Знмр). 

9.Заходи щодо корекції впровадження НШУ та 

роботи в проекті «Хмарні сервіси в освіті» (Зіт1) 

 

 

5 6 7 8 

30.10-

03.11 

1.Перевірка правильності списання матеріальних 

цінностей. (Зг). 

2.Продовження роботи з реконструкції приміщень НВК 

(Зг). 

3.Зняття показань з електролічильників (Зг). 

4.Підготовка звітів споживання води та електроенергії 

(Зг) 

5. Видача зарплати (Зг)  

6. Організація роботи по дотриманню санітарно-
гігієнічного режиму в шкільній їдальні. (Зп, Зл) 
 

1.Моніторинг результатів участі учнів у шкільних олімпіадах (Зл, Зп) 

2.Контроль за станом роботи 

з фізичного розвитку, зміцнення здоров'я учнів і організацією спортивної 

роботи (Зл, Зв) 

4.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, що атестуються ( Зім, Зо,За, 

Зп) 

5.Контроль за веденням особових справ (Зп) 

6.Контроль за станом роботи  ГПД (Зп) 

7.Контроль за зовнішнім виглядом учнів, станом їхнього здоров'я, 

виконанням правил особистої гігієни (Зл, Зв, Зп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Накази: 
• «Про підсумки шкільного етапу всеукраїнських учнівських 

олімпіад» (Зл)  

2.Індивідуальні консультації для 

педпрацівників, які атестуються  (За) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

06.11-

10.11 

1.Вивчення системи роботи педпрацівників, що 

атестуються (З). 

2.Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

3.Підготовка завдань  для 

директорської контрольної 

роботи з української мови  в  11-

х класах (За) 
 

 

1.До Дня української писемності та мови. Акція 

«Подаруй українську книжку бібліотеці» (Б) 

2.День ліцеїста. (Зв, Зл, ПО, КК) 

3. Проведення рейду « Перерва», «Урок», Ні, 

палінню!» (Зв, Зл, КК, СПС) 

4.Акція «Здоровому -  все здорово» (СПС) 

5.Індивідуальні та групові консультації з 

проблем навчання та виховання. (СПС) 

6.Робота з дітьми пільгових категорій.(СПС) 

7.Практичні заняття  для вчителів та батьків 

«Древо мого життя»(СПС) 

8.Робота з учнівським самоврядуванням (СПС) 

9.Поглиблена індивідуальна діагностика з метою 

дослідження причин дезадаптації в 1-х класах 

(СПС) 

10.Організація розвивальних занять в 1-х кл. за 

книгами Крюкова С.В., Слободяник Н.П. (СПС) 

11.Відвідування уроків та занять у групах 

продовженого дня, спостереження за 

мікрокліматом в класному колективі, стилем 

спілкування з учителем і один з одним. (СПС) 

12.Групові заняття-психологічна година з курсу 

«Сімейні цінності» для учнів 9-11 кл. (СПС) 

13.Практичні заняття для вчителів «Я творець 

свого всесвіту» (СПС) 

14.Практичні занняття для вчителів «Тиждень 

психологічного здоров`я. Як зняти стрес та 

напругу. Набуття практичних навичок» (СПС) 

15. Групові заняття-психологічна година з курсу 

«Сімейні цінності» для учнів 9-11 кл.(СПС) 

1.Використання ЕНКК на  модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Відмінювання  іменників»    4 клас, 

(автор Козлова Т.В.) (Знмр) 

2.Проведення психолого-педагогічної 
експертизи ефективності розвивальної 

взаємодії вчителя та учня на модульно-

розвивальних заняттях з використанням ЕНКК 

«Будова слова»  3  клас і «Відмінювання 

іменників»  4  клас. (Знмр) 

3.Використання ЕНКК на  модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 
розділу «Будова слова »    3 клас, (автор 

Козлова Т.В.)  (Знмр) 

4. Тренінг щодо створення інтерактивних 

вправ в онлайнсервісі LearningApps.org 

вчителями та учнями і використання їх на 

інтегрованих уроках української мови та 

інформатики. (Знмр.) 

5.Консультування учасників інноваційних 
процесів  «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

6.Консультування вчителів під час створення 

комп’ютерних презентацій для уроків у 

програмі Microsoft PowerPoint (Знмр) 



16.  Групові заняття-психологічна година з курсу 

«Що є добре,що – погано»9-11 кл(СПС) 

17. Участь у педагогічному міжнародному 
партнер-клубі (Зім) 
 

 

7. Відвідування та аналіз  уроків з 

використанням ІКТ (Зіт2, Знмр). 

8. Тренінги для учнів 5-11класів «Організація 

роботи учня в хмарному освітньому 

середовищі»  (Зіт1) 
 

 

 

5 6 7 8 

06.11-

10.11 

1. Перевірка теплопункту (Зг). 

2.Видача авансу (Зг).  

3. Закупка миючих засобів та предметів особистої 

гігієни (Зг). 

4. Контроль за роботою прибиральниць (Зг). 

1.Оглядовий контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних правил та норм( 

Зл) 

2.Контроль за зовнішнім виглядом учнів, станом їхнього здоров'я, 

виконанням правил особистої гігієни (Зл, Зв, Зп) 

3.Контроль за організацією індивідуального навчання (Зо) 

4.Контроль за відвідуванням 

учнями НВК (Зв) 

5.Контроль за роботою молодих спеціалістів 

(З) 

6.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, що атестуються (За, Зв,Зп) 

7. Контроль за проведенням предметного 

тижня  української мови (За,Зп,Зв) 

8. Контроль за якістю підготовки  учнів до 

здачі Cambridge exams (KET, PET, FCE for 

schools) з метою підтвердження свого рівня 

знань з англійської мови та отримання 

міжнародних сертифікатів. (Зім) 

9. Контроль за якістю підготовки учнів до 

другого районного етапу учнівської 

олімпіади з німецької мови (Зім) 
10. Перевірка роботи художньої  студії (Зв,Зп)  

11. Контроль за проведенням рейду                  «Перерва» (Зв) 

 

 

 

1.Накази: 
• «Про участь учнів у районних олімпіадах з математики, української 

мови» (Зп) 

2.Аналітична довідка «Про результати перевірки 

ведення зошитів та словників з  англійської 

мови» (Зім) 

3. Нарада при директорові (З) 

• Результати участі учнів  у шкільних 

олімпіадах (Зл, Зп) 

4. Індивідуальні консультації для вчителів, які 

атестуються (За)  
5. Засідання педагогічної ради НВК«Методичні діалоги» (За) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 



13.11-17.11 1. Випуск газети «Діалог» (Зв, Р) 

2. Роз`яснювальна робота щодо реєстрації учасників 

ЗНО-2018 (За, КК) 

3.Оформлення стенду для учасників ЗНО-2018 (За) 

4. Організація замін  уроків (Зо)  

5. Обговорення з головами МО графіка контрольних 

опитувань, практичних і лабораторних робіт  (З) 

6.Підготовка завдань  для 

директорської контрольної 

роботи з української мови  в  11-

х класах (За) 
 

 

 
 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних дат (Б) 

2.Робота з учнями, що працюють над 

МАНівськими роботами  (Б) 

3.Відвідування батьківських зборів. (Зв, Зл, 

СПС) 

4.Робота з громадськими організаціями. (Зв, Зл) 

5.Конкурс сімейного плаката «Почути один 

одного»(Зв, СПС, ПО) 

6. Всесвітній день дитини (права дитини) (Зп). 

7.Всесвітній день вітань (слова щирого вітанння) 

(Зп). 

8.Підготовка та проведення зустрічі «Година 

спілкування для учнів 6-10-х класах за 

програмою «Формування навичок здорового 

способу життя»(СПС) 

9.Робота з дітьми пільгової категорії. (СПС)  

10.Практичні заняття  «Мій острів  

найдорожчого – усвідомлення цінності свого Я 

та розвиток комунікативності» ( 5-11 кл.), 

«Гендерне виховання сучасного школяра. 

Фізіологія, психологія та особливості поведінки 

підлітка» (9-11 кл) (СПС) 

11.Практичні заняття для вчителів та батьків з 

курсу «Сімейні цінності» для учнів 9-11 кл 

(СПС).  

12.Участь у районних та міських семінарських 

заняттях і тренінгах(СПС) 

13.Комунікативний тренінг для учнів 7-8 кл.  

(СПС) 

14.Організація розвивальних занять в 1кл за 

книгами Крюкова С.В., Слободяник Н.П. (СПС) 

15.Діагностика рівня особистісної адаптації та 

діагностика рівня розвитку пізнавальних 

процесів (тестові завдання, анкетування). (СПС) 

16.Уроки психологічного розвитку: «Маленькі 

актори»(для учнів 5-7класів) (СПС) 

 

 

1.Проведення засідання секцій шкільної Малої 

академії наук (Зл) 

2. Використання ЕНКК на  модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Відмінювання  іменників»    4 клас, 

(автор Козлова Т.В.) (Знмр) 

3.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної взаємодії 

вчителя та учня на модульно-розвивальних 

заняттях з використанням ЕНКК «Будова слова»  

3  клас і «Відмінювання іменників»  4  клас. 

(Знмр) 

4.Використання ЕНКК на  модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Будова слова »    3 клас, (автор Козлова 

Т.В.)  (Знмр) 

5. Тренінг щодо створення інтерактивних вправ в 

онлайнсервісі LearningApps.org вчителями та 

учнями і використання їх на інтегрованих уроках 

української мови та інформатики. (Знмр.) 

6. Консультування учасників інноваційних 

процесів   «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр) 

7.Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Зіт1) 

 

 

 

 

 

 



5 6 7 8 

13.11-17.11 1.Перевірка збереження й порядку експлуатації 

обладнання (Зг). 

2.Підписання договорів з організаціями про 

співробітництво (Зг). 

3.Проведення бесід про 

збереження тепла та електроенергії в навчальних 

приміщеннях. (КК,Зг). 

4.Закупка солі, перевірка інвентаря для прибирання 

снігу (Зг) 

 

1.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, що атестуються  (За). 

2.Оглядовий контроль за ходом пошуково-

дослідної роботи учнів, написанням творчих 

робіт (Зл). 

3.Контроль за раціональним використанням 

робочого часу на уроці (З). 

4.Контроль за проведенням  зрізу знань з 

української мови учнів 11-х класів (За) 

5.Контроль за роботою гуртків (Зв) 

6.Контроль за роботою  з дітьми пільгових 

категорій.(Зв) 

7.Контроль за роботою інформаційно-

ресурсного центру(Зіт1). 

8.Контроль за станом викладання основ 

здоров`я (Зп) 

9.Контроль за організацією та проведенням 

шкільного конкурсу зі швидкочитання (І і ІІ 

етапи )  у 4-х класах (Зп) 

10. Контроль за якістю підготовки  учнів до 

здачі Cambridge exams (KET, PET, FCE for 

schools) з метою підтвердження свого рівня 

знань з англійської мови та отримання 

міжнародних сертифікатів. (Зім) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Наказ  

• «Про участь учнів 3-4 класів у районному етапі олімпіади з предмету «Я 

і Україна»» (Зп) 

2. Нарада класних керівників 7-х класів 

«Допрофільна орієнтація при переходіі до 8 

класу НВК» (Зл, Зо) 

3. Індивідуальні консультації для вчителів, які 

атестуються (За) 

4. Інструктивно-методична нарада для КК 11-х 

класів «Організація реєстрації учасників ЗНО-

2018 (За)» 

5. Круглий стіл у рамках у рамках  

Всеукраїнського експерименту “Впровадження 

Державного стандарту Нової української школи” 

з теми «Як створити баланс між навчальними 

заняттями з розвитку базових навичок і 

інтегрованими заняттями» (Зп, Знмр) 

 



 

1 2 3 4 

20.11-

24.11 

1. Роз`яснювальна робота щодо реєстрації учасників 

ЗНО-2018 (За, КК) 

2. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

 
 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних дат і предметних олімпіад (Б) 

2.Конкурс малюнків на протипожежну тематику 

(Зв, Зп) 

3.«Я — господар НВК» (бесіда про економію 

тепло- та енергоносіїв удома й у навчальному 

закладі.(Зв, Зл) 

4.Відкриті виховні заходи  для батьків (Зв) 

5.Засідання ради профілактики правопорушень 

серед учнів НВК (пропуски без поважних 

причин) (Зв, Зл, СПС) 

6. День пам’яті жертв Голодомору в Україні 

(Зв,Зп). 

7.Індивідуальні та групові консультації з 
проблем навчання та виховання (СПС) 
8.Робота з дітьми пільгової категорії. (СПС)  
9.Практичні  заняття позитивного 
налаштування для вчителів по кафедрах  
«Моє сильне та слабке Я» (СПС) 
10.Практичні заняття для батьків «Школа 
батьків» (СПС) 
11.Психологічний супровід дітей, що 
вступили до НВК №157 (СПС) 
12.Практичні заняття  для учнів 6 -9 класів 
«Моя душевна погода» (СПС) 
13.Превентивно-розвивальні заняття 
«Життєві навички, які формують характер» за 
програмою «Молодь на роздоріжжі» для учнів 
8-10кл (СПС) 
14.Практичні заняття  для учнів 5 -11 класів 
«Грані спілкування: Я і МИ»(СПС). 
15.Заняття бля батьків «Спілкування без 
конфліктів» (СПС) 
16.Практичні заняття з профорієнтації для 
учнів 7кл. «Хто Я є і ким мені бути» (СПС) 
17.Уроки психологічного розвитку: «Кумедні 
розповіді»(для учнів 5-7класів)  (СПС) 

1.Використання ЕНКК на  модульно-розвивальних 

заняттях з української мови до розділу 

«Відмінювання  іменників»    4 клас, (автор 

Козлова Т.В.) (Знмр) 

2.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної взаємодії 

вчителя та учня на модульно-розвивальних 

заняттях з використанням ЕНКК «Будова слова»  

3  клас і «Відмінювання іменників»  4  клас. 

(Знмр) 

3.Використання ЕНКК на  модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Будова слова »    3 клас, (автор Козлова 

Т.В.)  (Знмр) 

4. Тренінг щодо створення інтерактивних вправ в 

онлайнсервісі LearningApps.org вчителями та 

учнями і використання їх на інтегрованих уроках 

української мови та інформатики. (Знмр.) 

5. Консультування вчителів під час створення 

комп’ютерних презентацій для уроків у програмі 

Microsoft PowerPoint(Знмр). 

6.Консультування вчителів з використання 

інноваційних комп’ютерних технологій  (Знмр,  

Зіт2). 
 



18. Предметний тиждень з англійської мови  
(Зім) 

5 6 7 8 

20.11-

24.11 

1. Огляд протипожежних засобів, перезарядка 
вогнегасників (Зг). 
2.Закупівля миючих засобів (Зг). 
3.Перевірка постановки на баланс нового 
обладнання (Зг). 
4. Контроль за роботою техпрацівників (Зг). 
 

1.Контроль за роботою спецмедгрупи з 

фізкультури (Зл). 

2.Оперативний контроль за роботою з 

учнями, які мають високий рівень 

навчальних досягнень. (Зл, Зо). 

3.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, які атестуються (За) 

4.Контроль за організацією 

й проведенням науково-дослідної роботи з 

учнями. (Зл). 

5.Контроль за станом роботи 

харчоблоку й організацією гарячого 

харчування учнів.(МС,Зг, Зп, Зл) 

6.Контроль за організаціїє та проведенням 

тематичного тижня з математики (Зп) 

7.Контроль за взаємовідвідуванням уроків 

учителями (Зп) 

8.Контроль за станом викладання 

математики (Зп) 

9.  Природничий конкурс «Колосок» 1-4 кл. 

(Зп). 

10.Контроль за наповненістю сайту новою 

інформацією. (Зіт2) 

11.Контроль за проведенням превентивних 

заходів для учнів 6-8 класів на тему «Що 

необхідно знати про СНІД/ВІЛ» соціально-

психологічною службою НВК (Зв) 

12. Контроль за якістю підготовки учнів до 

другого районного етапу учнівської 

олімпіади з англійської мови (Зім) 

13.Контроль за дозуванням домашніх 

завдань з основ наук з метою недопущення 

перевантаження учнів (З) 

1.Індивідуальні консультації для вчителів, які 

атестуються (За) 

2.Нарада при директорові (Зв,Зп) 

• Робота класоводів зі шкільною 

документацією. 
• Планування роботи на канікули. 

3.Засідання методичної ради експерименту 

«Хмарні сервіси в освіті» за результатами 

тренінгів (Зіт1) 
4.Наказ «Про вшанування жартв Голодомору в Україні та участь у 
Всеукраїнській акції «Запали свічку» (Зв) 



 

 

 

1 2 3 4 

27.11-01.12 1. Складання табеля робочого 

часу педпрацівників, що 

працюють у 5-11 класах ліцею. 

(Зо) 
2. Роз`яснювальна робота щодо реєстрації учасників 

ЗНО-2018 (За, КК) 

3. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 
4. Роз`яснювальна робота щодо реєстрації учнів НВК у 
Cambridge exams (KET, PET, 

FCE for schools) (Зім, МО, КК) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Робота з читацькими формулярами з метою 

виявлення заборгованості, укладання списку 

боржників (Б) 

2.Складання плану роботи на зимові канікули 

(Зв, КК, СПС) 

3. Проведення рейдів «Перерва», «Урок», «Ні 

палінню!» (Зв, Зл, КК, СПС) 
4. Робота з учнівським самоврядуванням ( Зв, 
ПО) 

5. Підготовка заходів до Дня Збройних сил 

України (Зв,Зп)  

6. Міжнародний день боротьби зі СНІДом 

(Зв,Зп). 

7.  Акція милосердя «Подаруй дитині радість» 
(Зв, СПС) 
9. Робота з громадськими організаціями (Зв, 

СПС) 

10.Проведення занять для учнів 10-11 класів 
«Міфи та правда про ВІЛ», «Обери здоровий 
спосіб життя» (СПС) 
11.Підготовка та проведення превентивних 
заходів для учнів 6-8 класів на тему «Що 
необхідно знати про СНІД/ВІЛ» (СПС) 
12.Практичні  заняття позитивного 
налаштування для вчителів по кафедрах  « Я 
творець свого всесвіту» (СПС) 
13.Практичні заняття для учнів 10-х класів з 
профорієнтації «У пошуках свого 
покликання» (СПС). 
14. Практичні заняття  для учнів 6 -9 класів із 
самопізнання і підвищення самооцінки в 
допомозі при стресових ситуаціях «Як 
розпізнати і виражати емоції» (СПС). 

1.Використання ЕНКК на  модульно-розвивальних 

заняттях з української мови до розділу 

«Відмінювання  іменників»    4 клас, (автор Козлова 

Т.В.) (Знмр) 

2.Проведення психолого-педагогічної експертизи 

ефективності розвивальної взаємодії вчителя та учня 

на модульно-розвивальних заняттях з використанням 

ЕНКК «Будова слова»  3  клас і «Відмінювання 

іменників»  4  клас. (Знмр) 

3.Використання ЕНКК на  модульно-розвивальних 

заняттях з української мови до розділу «Будова слова 

»    3 клас, (автор Козлова Т.В.)  (Знмр) 

4. Тренінг щодо створення інтерактивних вправ в 

онлайнсервісі LearningApps.org вчителями та учнями 

і використання їх на інтегрованих уроках української 

мови та інформатики. (Знмр.) 

5. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Знмр, Зіт2). 

6. Консультування вчителів з використання 

інноваційних комп’ютерних технологій (Знмр, 

Зіт2) 
7. Надання практичної допомоги вчителям 

у підготовці учнів до конкурсу-захисту наукових робіт  МАН та міського етапу  

конкурсу «Учитель року» (З) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



15. Індивідуальні та групові консультації з 
проблем навчання та виховання (СПС). 
16.Відвідування батьківських зборів (СПС). 
17. Уроки психологічного розвитку: «У Країні 
Навпаки»(для учнів 5-7класів) ( СПС) 
 

5 6 7 8 

27.11-01.12 1. Закупка дезинфікуючих засобів. Проведення 
інструктажу з техперсоналом про їх застосування 
(Зг). 

2. Видача зарплати (Зг). 

3.Закупка миючих засобів та засобів особистої 
гігієни (Зг). 

 

 

1.Контроль журналу реєстрації проведення виховних заходів (Зв, Зл) 
2.Контроль за роботою молодих спеціалістів, новоприбулих педагогів  
та вчителів, що атестуються. (За, Зп) 
3. Контроль за проведенням предметних тижнів (Зв, Зл) 
4.Контроль за участю  СПС НВК  у проведенні батьківських зборів «Роль 
сім`ї в профілактиці девіантної поведінки дітей». (Зв, Зл) 
5. Контроль журналу реєстрації нещасних випадків (Зл) 
6.Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників ліцею (За) 
7. Контроль за проведенням предметного тижня з математики (Зп) 

8.Контроль за веденням зошитів з математики та 

української мови (Зп) 
9. Контроль за роботою НШУ та освітньою хмарою НВК. (Зіт1) 
10.Контроль за станом викладання англійської мови у 5,6  класах (Зім) 
11.Моніторинг використання ІКТ на уроках іноземної мови (Зім, Зіт2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Індивідуальні консультації для вчителів, які атестуються (За, Зп) 

2.Наказ 
• «Про організацію заходів, присвячених Дню Збройних сил 

України»(Зв); 
• «Про організацію проведення  заходів  до Міжнародного дня 

боротьби зі СНІДом(Зв). 

 

 

1 2 3 4 

04.12-08.12 1. Підготовка  до засідання 

педагогічної ради НВК (З) 
2 Роз`яснювальна робота щодо реєстрації учасників та 

особливостей проведення ЗНО-2018 (За, КК) 

3. Організація замін  уроків 

(Зо,Зп) 

 
 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід І 

етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН (Б) 

2.Проведення Всеукраїнського тижня права. 
Всеукраїнський урок «Права людини» з 
нагоди проголошення Загальної декларації 
прав людини(Зв,Зп, КК) 
3. Співпраця із громадськістю в рамках ГАШ. 

(Зв, СПС ) 

4. Бесіди, круглі столи з представниками 

правоохоронних органів, фахівцями ВНЗ, 

представниками батьківської громадськості, які 

1.Використання ЕНКК на  модульно-розвивальних 

заняттях з української мови до розділу  «Будова 

слова. Правопис», 3 клас та «Правопис іменників»    4 

клас, (автор Козлова Т.В.) (Знмр) 

2.Проведення психолого-педагогічної експертизи 

ефективності розвивальної взаємодії вчителя та учня 

на модульно-розвивальних заняттях з використанням 

ЕНКК «Будова слова»  3  клас і «Відмінювання 

іменників»  4  клас. (Знмр) 

3.Тренінг щодо створення інтерактивних вправ в 

онлайнсервісі LearningApps.org вчителями та учнями 

і використання їх на інтегрованих уроках української 

мови та інформатики. (Знмр.) 



мають відповідну юридичну освіту (Зв, СПС, 

ПО) 

5. Комунікативний тренінг для учнів 7-8 кл. 

«Налагоджуємо стосунки з батьками (СПС ) 

6. Групові заняття «Знай свої права, дитино!» для 

учнів 9-11 кл (СПС ) 

7.Відвідування уроків протягом дня, 

спостереження за мікрокліматом в класному 

колективі, стилем спілкування з учителем і один 

з одним  (СПС )  

8.Лекції-тренінги СПС для учнів 5-11 кл. «Як 

реагувати на критику» (СПС)  

9. Поглиблена індивідуальна діагностика з 

метою дослідження причин дезадаптації в 1-х 

класах (СПС) 

10. Організація розвивальних занять в 1кл за 

книгами Крюкова С.В., Слободяник Н.П. (СПС) 

11.Дослідження міжособового спілкування в 

учнівському колективі: «Класний колектив 

очами учня» ( 5-7 класи)( СПС) 

12. Участь учнів 2-7 класів у Всеукраїнській грі з 

англійської мови «ПАЗЛ» (Зім, МО) 

13. Реєстрація учнів НВК у 4-й міжнародній 

олімпіаді з англійської мови. (Зім) 

14. Участь у педагогічному міжнародному 
партнер-клубі (Зім) 
15. Предметний тиждень з німецької мови 
(Зім) 

5. Аналіз перебігу і результатів інноваційних 

процесів. Круглий стіл з теми «Психологія 

взаємостосунків: від переконання до впливу». 

(Знмр) 

6. Консультування учасників інноваційних процесів  

«Психолого-педагогічний інструментарій як засіб 

задіяння внутрішньої активності учня» (Знмр). 

7. Консультування вчителів під час створення 

комп’ютерних презентацій для уроків у програмі 

Microsoft PowerPoint  (Знмр). 

8.Заходи щодо корекції впровадження НШУ (Зіт1) 

9. Відвідування та аналіз  уроків з використанням ІКТ 

(Знмр, Зіт2). 

 

 

 

 

 

5 6 7 8 

04.12-08.12 1. Вивчення  температурного режиму в класних 

кімнатах (Зл,Зг). 

2. Підготовка звітів про 

використання електроенергії та 

води  (Зг). 

3. Складання графіка роботи 

сторожів (Зг). 
4. Контроль за роботою техпрацівників (Зг). 

 

1.Вивчення роботи педпрацівників, що 

атестуються (За, Зп, СПС)  

2.Перевірка стану роботи з ОП, ТБ, 

виробничої санітарії (Зл) 

3.Перевірка ведення портфоліо кураторів, 

класних керівників (Зв) 
4.Перевірка робочих зошитів у початкових класах (Зп) 

5.Контроль за перевіркою навичок читання (2-4 клас) (Зп) 

6.Контроль за проведеннм контрольного списування  в 1-х класах (Зп) 

7.Перевірка ведення портфоліо вчителів іноземної мови (Зім) 

1.Наказ  

«Про організацію, проведення новорічних свят і дотримання вимог техніки 

безпеки»(Зв, Зл) 

2.Індивідуальні консультації для педпрацівників, 

які атестуються (За) 

3.Інструктивна нарада педпрацівників «Порядок 

закінчення І семестру» (Зо, Зл) 

4. Семінар-практикум «Використання хмарних 

сервісів у навчально-виховному процесі ліцею» 

(учителі -учасники проекту) (Зіт1)  
 



8.Контроль  за викладанням англійської мови 

у 5,6 класах (Зім) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 

11.12-15.12 1. Роз`яснювальна робота щодо реєстрації учасників та 

особливостей проведення  ЗНО-2018 (За, КК) 

2. Редагування списку осіб, залучених до 

проведення ЗНО-2018. 

3.Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

4. Роз`яснювальна робота щодо реєстрації учнів НВК у 

Cambridge exams (KET, PET, 

FCE for schools) (Зім, МО, КК) 

 

 
 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних дат (Б) 

2.Свято Нового року: випуск новорічних 

стіннівок; новорічні композиції; новорічний 

ярмарок; новорічна дискотека (Зв, Зп КК, 

ПО, рада старшокласників) 

3.День поліції (Зв,Зп) 
4.Виступи на батьківських зборах «Роль сім`ї в 

профілактиці девіантної поведінки дітей». 

(СПС) 

5.Комунікативний тренінг для учнів  10-х 

класів «У пошуках свого покликання (СПС) 

6.Практичне заняття «Моє сильне та слабке 

Я».(СПС) 

1.Використання ЕНКК на  модульно-розвивальних 

заняттях з української мови до розділу  «Будова 

слова. Правопис», 3 клас та «Правопис іменників»    

4 клас (автор Козлова Т.В.) (Знмр) 

2.Проведення психолого-педагогічної експертизи 

ефективності розвивальної взаємодії вчителя та 

учня на модульно-розвивальних заняттях з 

використанням ЕНКК «Будова слова»  3  клас і 

«Відмінювання іменників»  4  клас. (Знмр) 

3. Тренінг щодо створення інтерактивних вправ в 

онлайнсервісі LearningApps.org вчителями та 

учнями і використання їх на інтегрованих уроках 

української мови та інформатики. (Знмр.) 



7.Групові заняття – психологічна година з 

курсу «Сімейні цінності» для (9-11 кл. (СПС) 

8.Відвідування уроків та занять ГПД для 

спостереження  (СПС) 

9.Дослідження міжособового спілкування в 

учнівському колективі: «Поведінка під час 

конфлікту» (5-10-ті класи) (СПС) 

12. Реєстрація учнів НВК у 4-й міжнародній 

олімпіаді з англійської мови. (Зім) 

 13. Реєстрація учнів у Cambridge exams (KET, 

PET, FCE for schools) (Зім, МО, КК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Проведення моніторингу вчителів, які беруть 

участь в експериментальній програмі 

«Проектування змісту і структури електронного 

навчально-книжкового комплексу для учнів 

початкових класів». (Знмр) 

5. Проведення педагогічних читань з питань 

науково-методичної проблеми педагогічного 

колективу(Знмр). 

6. Консультування учасників інноваційних 

процесів  «Психолого-педагогічний інструментарій 

як засіб задіяння внутрішньої активності учня» 

(Знмр). 

7. Консультування вчителів під час створення 

комп’ютерних презентацій для уроків у програмі 

Microsoft PowerPoint (Знмр). 

8. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Знмр, Зіт2, Зіт1). 

9. Консультування вчителів з використання 

інноваційних комп’ютерних технологій  (Знмр, 

Зіт2). 

 

 

5 6 7 8 

11.12-25.12 1.Проведення інструктажів з 

учнями  та педколективом, 

техперсоналом про правила 

протипожежної безпеки та ПДР, 

ОБЖД під час зимових канікул 

та новорічних свят (Зп, Зл, КК) 

2. Перевірка класних кімнат на 

дотримання інструкції про 

заборону використання 

електрообігрівачів та 

електрочайників (Зг) 

3. Видача авансу (Зг) 

1. Контроль за відвідуванням 

учнями НВК (З) 

2.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, що атестуються (За, Зп, 

СПС) 
3.Контроль за правильністю зберігання хімічних  реактивів у 
лабораторії. (Зл) 

4.Тематичний контроль «Ведення класних журналів» (Зо, Зп, Зл) 
5. Контроль за станом виконання навчальних програм (Зп, Зл) 

6.Контроль за веденням учнівських зошитів 

(Зп) 

7.Контроль за станом навчальних досягнень 

учнів з математики та української мови (Зп) 
8.Контроль за виконанням наказів по ліцею (Д) 

9.Контроль за формуванням 
навичок усного мовлення на уроках 
іноземної мови (Зім) 

1.Накази: 
• «Навички читання учнів 2-4 класів» (Зп)  
• «Про проведення новорічних свят» (Зв) 

• «Про дотримання техніки безпеки та правил поведінки під час 
проведення новорічних свят»(Зв) 

• «Про організацію проведення творчих виступів, презентацій, 
проектів тощо з позаурочної діяльності НВК» (Зв) 

• «Про проведення Всеукраїнського уроку 

права» (Зв) 

2.Адміністративна нарада при директорові  
• «Психологічне супроводження діяльності педагогічного колективу 

щодо розвитку творчих здібностей дітей».(З, СПС) 
• Продовження переходу на новий Державний стандарт базової і 

повної загальної середньої освіти 
3.Індивідуальні консультації для вчителів, які атестуються (За) 

4.Нарада класних керівників. Участь у засіданнях  предметних кафедр з питань 
ІКТ. (Зіт1, Зіт2) 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Засідання методичної  ради експериментального проекту «Хмарні сервіси в 
освіті». Аналітичний звіт учителів (Зіт1) 

1 2 3 4 

18.12-22.12 1.Попереднє обговорення навчальних досягнень учнів з 

метою підготовки  

до січневих малих  педагогічних рад за підсумками І 

семестру (Зл,Зо) 

2.Засідання предметних кафедр (З) 

3. Роз`яснювальна робота щодо реєстрації учасників та 

особливостей проведення  ЗНО-2018 (За, КК). 

4. Оформлення стенду ЗНО (За) 

5. Редагування списку осіб, залучених до проведення 

ЗНО-2018. 

6. Підготовка та аналіз інформації про виконання 

навчальних програм  за І семестр (З) 

7. Підготовка засідання 

педагогічної ради НВК  (З) 

 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід календарних дат (Б)  

2. Створення графіка проведення навчальних 

екскурсій у початкових класах на ІІ семестр 

(Зп) 
3.Виступи на батьківських зборах «Роль сім`ї у профілактиці девіантної 
поведінки» (Зв, СПС) 
4.Відвідування уроків і виховних заходів педпрацівників, що 
атестуються (За, СПС). 
5.Виступи на батьківських зборах «Роль сім`ї в профілактиці девіантної 
поведінки дітей». (СПС) 
6.Комунікативний тренінг для учнів  10-х класів «У пошуках свого 
покликання (СПС) 
7.Практичне заняття «Моє сильне та слабке Я».(СПС) 
8.Групові заняття –психологічна година з курсу «Сімейні цінності» для 
(9-11 кл. (СПС) 
9.Відвідування уроків та занять ГПД для спостереження  (СПС) 
10.Практичні заняття для учнів 10-х класів з профорієнтації «У пошуках 
свого покликання» (СПС) 
11.Дослідження міжособового спілкування в учнівському колективі: 
«Поведінка під час конфлікту» (5-10-ті класи) (СПС) 

12. Робота з учнівськи клубом 

«Євротериторія» (Зім, КК) 

 

 

 

 
 

 

1. Використання ЕНКК на  модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Правопис  іменників»    4 клас, (автор 

Козлова Т.В.)  (Знмр) 

2.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної взаємодії 

вчителя та учня на модульно-розвивальних 

заняттях з використанням ЕНКК «Відмінювання 

іменників»  4  клас. (Знмр) 

3.Використання ЕНКК на  модульно-

розвивальних заняттях з української мови до 

розділу «Правопис префіксів»    3 клас, (автор 

Козлова Т.В.). (Знмр) 

4.Проведення психолого-педагогічної 

експертизи ефективності розвивальної взаємодії 

вчителя та учня на модульно-розвивальних 

заняттях з використанням ЕНКК «Будова слова»  

3  клас. (Знмр).  

5.Засідання кафедри  вчителів початкових класів «Модульно-розвивальна 

технологія навчання: алгоритм розвивальної взаємодії оцінно-смислового етапу» 
(Знмр). 

6. Семінар  

«Освітнє спілкування як інформаційний, діловий і смисловчинковий різновиди 

обміну. Аспекти освітнього спілкування та їх сутність». (Знмр). 

7. Консультування вчителів з використання 

інноваційних технологій  запропонованих 

Microsoft (Знмр). 



5.Отримання  звітів за результатами І семестру в 

НШУ  (Зіт1) 
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18.12-22.12 1. Перевірка санітарного та протипожежного стану 
класних кімнат  і рекреацій (Зг) 
2. Підготовка до генерального прибирання 
приміщень ліцею (Зг) 
3. Видача зарплати (Зг) 
 

1. Контроль  виховної роботи під час канікул 

(Зв, Зп) 

2.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, що атестуються (За, Зп) 

3.Контроль за веденням класних журналів, 

журналів ГПД, гуртків (Зв,Зп) 

4. Контроль за станом НДУ з математики та 

української мови в 2-4 класах (Зп). 

5. Контроль за організацією обліку роботи 

керівників гуртків, спортивних секцій, 

творчих об`єднань тощо (Зв) 

6. Контроль за проведення екскурсій (Зв) 

7.Контроль за наповненістю сайту новою 

інформацією. (Зіт2) 
8.Оперативний контроль «Аналіз відвідування уроків учнями 5—11-х 
класів протягом І семестру (СПС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Засідання малої педагогічної ради учителів початкових класів «Результати 

навчальних досягнень учнів  за І семестр 2017-2018 н. р.» (Зп) 

2.Накази:  

• «Про виконання планів виховної роботи» (Зв); 

• «Про підсумки діяльності гурткової роботи» (Зв); 

• «Про здійснення контролю за обліком відвідування учнями НВК» (Зв); 

• «Про роботу Ради профілактики правопорушень» (Зв) 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 

25.12-29.12 1. Складання розкладу  уроків факультативів, занять 

гуртків на ІІ семестр (Зо, Зп, ) 

2. Складання табеля робочого 

часу педпрацівників, що 

працюють у 5-11 класах ліцею. 

(Зо) 
3.Підготовка засідань малих  педагогічних рад за 

підсумками І семестру (Зл,Зо) 

4. Ознайомлення голів МО з 

нормативними документами (З) 

5. Складання графіка перевірок 

навчальних досягнень учнів 1-4 

класів на ІІ семестр (Зп) 

6.Підготовка засідання 

педагогічної ради НВК (З) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід календарних дат (Б)  
2.Надання практичної допомоги сім'ям з питань поліпшення відвідування 

дітьми занять (СПС, Зв, Зо, Зл) 

3.Виступи на батьківських зборах «Роль сім`ї 

в профілактиці девіантної поведінки дітей». 

(СПС) 

4.Комунікативний тренінг для учнів  10-х 

класів «У пошуках свого покликання (СПС) 

5.Практичне заняття «Моє сильне та слабке 

Я».(СПС) 

6.Групові заняття – психологічна година з 

курсу «Сімейні цінності» для (9-11 кл. (СПС) 

7.Відвідування уроків та занять ГПД для 

спостереження  (СПС) 

8.Практичні заняття для учнів 10-х класів з 

профорієнтації «У пошуках свого 

покликання» (СПС) 

9.Дослідження міжособового спілкування в 

учнівському колективі: «Поведінка під час 

конфлікту» (5-10-ті класи) (СПС) 
10. Роз`яснювальна робота з учнями та батьками щодо реєстрації учнів НВК 

у Cambridge exams (KET, PET, FCE for 

schools) (Зім, МО, КК) 

11. Реєстрація учнів НВК у Cambridge exams (KET, 

PET, FCE for schools) (Зім, МО, КК) 

 

1. Засідання кафедри  вчителів початкових класів «Модульно-розвивальна 

технологія навчання: алгоритм розвивальної взаємодії адаптивно-

перетворювального  етапу» (Знмр). 

2. Організація практичного семінару з питань 

створення позитивного психологічного клімату в 

освітньому середовищі з теми «Радісне 

батьківство» 1 частина( Зп,Знмр) 

3. Аналіз  проведення засідань МО (З) 

4. Науково-практичний семінар у рамках  

Всеукраїнського експерименту «Впровадження 

Державного стандарту Нової української школи» 

з теми «Інтегроване навчання - підгрунтя для 

різнобічного  розвитку дитини» 
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25.12-29.12 1. Перевірка санітарного та протипожежного стану 
класних кімнат  і рекреацій (Зг) 
2. Контроль за прибиранням прилеглої території від 
снігу (Зг) 
3. Контроль за роботою техпрацівників (Зг). 
 
 

1.Персональний контроль 
«Вивчення системи роботи 
вчителів, що атестуються». (З). 
2.Контроль календарного планування на ІІ семестр (З) 
3.Контроль виконання планів роботи ГПД за І семестр (Зп) 
4.Контроль виконання планів гурткової роботи за І семестр (Зв) 

5.Контроль за роботою локальних мереж і 

технічного забезпечення  АРМ НВК(Зіт1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Нарада при директорові (З) 

• Підсумки роботи за І семестр 

• Стан виховної роботи  

2.Індивідуальні консультації для педпрацівників, 

які атестуються (За) 
3. Засідання малих  педагогічних рад за підсумками І семестру (Зл,Зо) 

4. Проведення співбесід з педпрацівниками  (З) 
 

1 2 3 4 

01.01-05.01 1. Роз`яснювальна робота щодо реєстрації учасників та 

особливостей проведення ЗНО-2018 (За, КК) 

2. Внесення змін у розклад 

навчальних занять (Зо, Зп). 

3. Внесення змін у педагогічне 

навантаження на ІІ семестр (Зо, 

Зп). 

4.Аналіз роботи педпрацівників 

під час зимових канікул (Зо). 

5.Складання графіку 

предметних консультацій на ІІ 

семестр (З) 

6. Продовження роботи над 

створенням банку методичних 

1. Звірка даних сумарного обліку 

бібліотечного фонду  (Б) 

2.Підготовка звіту про надходження 

літератури (Б) 

3.Оформлення стенду соціально-

психологічної служби. (СПС) 

4.Практичні  заняття позитивного 

налаштування для вчителів по кафедрах   «Як 

ми сприймаємо інформацію»(СПС) 

5.Підготовка методик для проведення 

спiвбесiди вступникiв до школи. (СПС) 

6.Підготовка діагностичних тестів  для 

виявлення тривожних дітей 1-8кл (СПС) 

1. Практичний семінар «Радісне батьківство» 2 

частина. (Знмр) 

2.Корекція плану роботи МО вчителів 

початкових класів (Зп, Знмр). 

3. Аналіз календарних планів (З) 

4.Організація видавництва розвивальних 

підручників для 1 класу (Знмр). 

 

 

 

 

 

 



розробок для директорських 

контрольних робіт з української 

мови. Апробування під час 

проведення  директорських  

контрольних робіт  у 4 класах. 

(Зп, За, Знмр) 

7.Розробка плану роботи психологічної 

служби на 2-й семестр  2017-18 н. р. (СПС)  

8.Узгодження плану роботи СПС з 

адміністрацією    ліцею ( СПС) 

9.Практичні  заняття позитивного 

налаштування для вчителів по кафедрах  «Як 

ми сприймаємо інформацію» (СПС). 

10.Дослідження мотивації навчання учня 

Тест:«Інтереси й дозвілля учнів»(5-7 класи) 

(СПС) 

11.Засідання учнівського клубу 

«Євротериторія». Узгодження планів на ІІ 

семестр(Зім) 

12. Участь у педагогічному міжнародному партнер-клубі (Зім) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5 6 7 8 

01.01-05.01 1. Підготовка звітів про 

використання електроенергії та 

води (Зг) 
2. Контроль за прибиранням прилеглої території від 

снігу (Зг) 

3. Закупка миючих засобів (Зг) 

4.Організація дієтичного харчування, складання 
графіка харчування(Зп, Зл) 
5.Організація роботи по дотриманню санітарно-
гігієнічного режиму в шкільній їдальні (Зп, Зл) 
 

 

1.Рівень розвитку пізнавальних процесів в учнів 1-х класів (Зп) 
2.Контроль  за складанням  календарних планів на ІІ семестр (З) 
4.Контроль за станом ведення 

класних журналів педагогічними працівниками (Зо, Зл, Зп, Зв). 

6. Контроль за організацією гарячого  та дієтичного харчування учнів (Зп, 

Зл, Іх). 
7.Затвердження на   ІІ семестр 2017/2018  н.р (Д): 

• розкладу уроків, факультативів; 

• календарних планів; 

• планів виховної роботи на ІІсеместр. 

8. Контроль за роботою гуртків під час 

канікул (Зв). 

9.Контроль та організація оздоровчо-

краєзнавчих екскурсій під час канікул (Зв). 
 

 

 

 

 

 

1.Індивідуальні консультації для вчителів, які 

атестуються (За) 

2.Виробничі наради по розгляду атестаційних 

матеріалів.(ЧАК) 

3.Проведення майстер-класу   з теми «Сходини 

до самопізнання. Розвиток рефлексивних 

здібностей».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

08.01-12.01 1.Бесіда з класними керівниками про роботу з дітьми, які 

потребують особливої уваги  в навчанні та вихованні 

(Зв, Зл,Зп, СПС) 

2.Складання характеристик на 

встановлення кваліфікаційних 

категорій. (За) 

3. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

4. Складання графіка роботи 

комп’ютерних класів, 

мультимедійних аудиторій та 

гуртків з ІКТ на ІІ семестр (Зіт2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упорядкування документів, що утворюються у діяльності бібліотеки 
НВК згідно з затвердженою номенклатурою справ (Б)  
2.Організація роботи школи свідомого батьківства, розгляд питання 
«Підвищення педагогічної культури батьків-обов'язкова умова 
поліпшення виховання дітей у сім'ї».(Зв, КК, ПО) 

3. Засідання лідерів ЛДРУ. Плани на ІІ 
семестр (Зв, ЛДРУ, ПО). 
4.Практичні заняття «Зроби залежності 

зайвими» для учнів 7-11 класів ( СПС) 

5.Практичні заняття для вчителів «Я творець 

свого всесвіту»  ( СПС) 

6.Практичні заняття для батьків «Школа 

батьків» (СПС) 

7.Практичні заняття  для учнів 5-11 класів із 

самопізнання і підвищення самооцінки в 

допомозі при стресових ситуаціях 

«Допоможи собі сам» (СПС) 

8.Превентивно-розвивальні заняття 

«Життєві навички, які формують характер» 

за програмою «Молодь на роздоріжжі» для 

учнів 8-10кл (СПС) 

9.Психологічна година-тренінг: «Хто 

відповідає за якість мого життя ,за мій 

вибір,за мій вчинок?»(8-11класи) (СПС) 

 

 

 

 
 

 

 

1. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для уроків 

у програмі Microsoft PowerPoint  (Знмр). 

2.Відвідування та аналіз  уроків з використанням ІКТ (Знмр, Зіт2). 

3.Звіт про роботу інформаційно-ресурсного центру (Зіт1) 

4. Участь у заходах в  рамках експерименту  

«Проектування моделі професійного розвитку 

педагогічного персоналу навчального закладу» 

(За) 
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08.01-12.01 1.Видача авансу (Зг) 

2.Контроль за використанням електроенергії в класних 

кімнатах (Зг) 

3.Контроль за прибиранням прилеглої території від 

снігу (Зг) 

4.Організація роботи по дотриманню санітарно-
гігієнічного режиму в шкільній їдальні (Зп, Зл) 

5.Організація ремонту технічних засобів навчання (Зіт1) 

6.Перевірка технічного стану комп’ютерних  і 

мультимедійних комплексів ліцею та 

автоматизованих робочих місць (АРМ) класного 

керівника, вчителя, читача, адміністрації (Зіт1) 

1.Фронтально-персональний контроль «Вивчення системи роботи 
вчителів, що атестуються» (З). 

2. Контроль за  якістю проведення 

предметних консультацій (З) 

3.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, що атестуються (За) 

4.Контроль викладання предмету «Я і 

Україна»(Зп) 

5.Контроль стану викладання української 

мови (Зп) 
6.Контроль за організацію та проведенням заходів до Дня Соборності 
України (Зв, КК, ПО)  
7. Контроль за станом викладання німецької 

мови у 5-8 класах (Зім) 
8.Контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, норм охорони життя та 

здоров'я учасників навчально-виховного процесу (Зл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Інструктивно-методична нарада  для вчителів, що проходять атестацію: 

«Підготовка та проведення творчого звіту».(За) 

2.Індивідуальні консультації для вчителів, які 

атестуються (За) 

3.Виробничі наради по розгляду атестаційних 

матеріалів.(ЧАК) 
4. Перевірка внесення змін в розкладі в НШУ (Зіт1). 

1 2 3 4 

15.01-19.01 1.Складання характеристик на 

встановлення кваліфікаційних 

категорій.(За) 

2. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

3. Підготовка інформації «Про 

педагогічне навантаження 

працівників » до  БФ «Ліцеум» 

(Зо) 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних дат (Б) 

2.Співпраця із службами міста для 

проведення профілактичних лекцій (Зв, 

СПС) 
3.Проведення та організація волонтерської роботи  «Герої Крут» (Зв) 

4. Предметний тиждень з природничого 

циклу (Зп). 

5.Оформлення стенду  (СПС) 

1. Консультування учасників інноваційних 

процесів   «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб за діяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

2. Підготовка до проведення педагогічної ради 

(Знмр). 

3. Консультування вчителів під час створення 

комп’ютерних презентацій для уроків у програмі 

Microsoft PowerPoint  (Знмр). 



4. Організація роботи з учнями, 

яким необхідна посилена увага 

(Зв,Зп) 
5.Підготовка завдань для директорських контрольних 

робіт з історії  та математики в 11-х класах (Зв, Зо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Індивідуальні та групові консультації з 

проблем навчання та виховання . (СПС) 

7.Робота з дітьми пільгової категорії.(СПС) 

8.Організація розвивальних занять в 1кл за 

книгами Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

(СПС). 

9.Практичні заняття для учнів 7,10-х класів з 

профорієнтації «У пошуках свого 

покликання» (СПС). 

10. Групові заняття-психологічна година з 

курсу «Сімейні цінності» для учнів 9-11 кл. 

(СПС) 

11. Участь у районних і міських 

семінарських заняття і тренінгах  (СПС) 

12. Відвідування батьківських зборів (СПС) 

13. Реєстрація учнів НВК у Cambridge exams (KET, PET, 

FCE for schools) (Зім, МО, КК) 

14. Участь учнів НВК у 4-й міжнародній олімпіаді з англійської мови.(Зім) 

 

4. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Знмр, Зіт2, Зіт1). 

 

 

 

5 6 7 8 

15.01-19.01 1.Перевірка наявності гігієнічних засобів у туалетах (Зг) 

2.Перевірка дотримання температурного режиму в 

навчальних приміщеннях (Зл,Зг)  

3. Контроль за прибиранням прилеглої території від 

снігу (Зг)  

1.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, що атестуються (З) 

2. Зустріч з випускниками. КВК лідерів НВК 

(Зв, ПО) 

3. Контроль за організацією  та підготовкою 

дітей до участі в конкурсах (Зв) 

4. Оперативний контроль: «Перевірка 

ведення учнями НВК шкільних щоденників» 

(Зв,Зл)  

5.Контроль за виконанням вимог техніки 

безпеки, протипожежної безпеки, охорони 

праці (Зп, Зл) 

6.Контроль за веденням учителями 

поурочних планів (Зп, Зім) 

7.Контроль за станом позакласної та 

позашкільної роботи (Зп) 

1.Наказ 

• «Про підсумки проведення ліцейного етапу захисту науково-дослідних 

робіт учнів — членів МАН» (Зл) 

• «Про результативність перевірки ведення учнями НВК шкільних  

щоденників»(Зв) 

• «Про проведення заходів, присвячених Дню Соборності»(Зв) 

2. Надання допомоги вчителям, що проходять атестацію, у  підготовці до проведення 

творчих звітів (За, Зп). 

3.Участь у засіданнях  предметних кафедр з 

питань ІКТ(Зіт1, Зіт2) 

4. Засідання педагогічної ради ліцею: 

• Експериментальна робота НВК №157 (З) 
•  Стан роботи з  забезпечення гарячим харчуванням (Зп) 

• Стан виконання плану атестаціії педпрацівників (За) 

• Аналіз стану відвідування за І семестр (Зв) 

 



8.Контроль за проведенням практичних 

заняття для батьків «Школа батьків» (Зв) 
9.Контроль за станом ведення 
трудових книжок і особових 
справ працівників НВК (С) 
10. Контроль за проведенням заходів, присвячених Дню Соборності (Зв) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

22.01-26.01 1.Складання характеристик на 

встановлення кваліфікаційних 

категорій.(За) 
2. Оформлення стенду ЗНО(За) 

3.Організація роботи по підготовці завдань для 

вступників до НВК (Зіт2) 

4.Організація замін  уроків 
(Зо,Зп) 
5.Підготовка завдань для директорських контрольних 

робіт з історії  та математики в 11-х класах (Зв, Зо) 

 

 

 

 

1. Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних дат (Б)  

2. Зустріч з випускниками. КВК лідерів 

ліцею (Зв, ПО) 

3. День памяті Героїв Крут (Зв, КК) 

4.Надання практичної допомоги сім'ям з 

питань поліпшення відвідування дітьми 

занять (СПС) 

5.Оформлення стенду  (СПС). 

6.Допомога у підборі психологічної 

літератури (СПС) 

7.Комунікативний тренінг для учнів 7-11 кл. 

«Бажання та життєві цілі» (СПС)  

9. Групові заняття «Знай свої права, дитино!» 

для учнів 9-11 кл. (СПС) 

10.Відвідування уроків протягом дня, 

спостереження за мікрокліматом в класному 

колективі, стилем спілкування з учителем і 

один з одним( СПС) 

11. Нарада КК спільно з адміністрацією щодо 

співпраці (СПС) 

1.Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас (Знмр). 

2. Консультування вчителів під час створення 

комп’ютерних презентацій для уроків у програмі 

Microsoft PowerPoint (Знмр). 

3. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Знмр, Зіт2). 

 



12.Участь у районних і міських семінарах 

(СПС) 

13.Психологічна година-тренінг: «Власний 

вибір – це важкий тягар чи 

задоволення?»(учні 8-10 класів) (СПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7 8 

22.01-26.01 1.Контроль приміщень ліцею  щодо перевірки 

виконання протипожежних правил та норм. (Зл,Зг)  

2.Зняття показань з електролічильників (Зг) 

3.Перевірка технічного обладнання їдальні (Зг) 

4. Підготовка актів на списання малооцінних матеріалів 

(Зг) 

1.Відвідування уроків та виховних заходів 

педпрацівників, що атестуються (За, Зп) 

2. Контрольний зріз знань  з математики учнів 11-х класів (Зо) 

3.Фронтально-оглядовий  контроль «Виконання Закону України «Про мови». 

(З) 

4.Повторний контроль  за веденням учнями щоденників і перевіркою їх 
педагогічними працівникамив (Зв, Зл). 
5.Контроль за роботою спеціальної медичної групи з фізичного виховання 

(Зл) 

6.Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм  під час організації 

НВП процесу (Зп, Зл) 

7.Контроль за станом роботи ГПД (Зп) 

8.Контроль за веденням контрольних зошитів (Зп) 

9.Контроль за створенням банку данних 

дітей  пільгової категорії (Зв) 

10.Контроль за проведенням батьківських 

зборів (Зв). 

11. Контроль за наповненістю сайту 

НВК(Зіт2) 

12.Тематичний контроль «Система роботи з обдарованими дітьми». ( Зл) 

13.Попереджувально-тематичний контроль «Організація самостійної роботи 

учнів на уроці. Відповідність змісту уроку навчальним програмам» (Зім) 

14.Контроль за проведення творчих вечорів, 

літературних клубів за участю громади міста 

1.Накази: 

• «Про підсумки роботи щодо профілактики дитячого травматизму в НВК 

№157 за  2017 р.» (Зл, Зв) 

• «Про ефективність гурткової роботи за І семестр» (Зв) 

• «Про проведення вечора-зустрічі з випускниками» (Зв, Зл) 

2.Індивідуальні консультації для вчителів, які 

атестуються (За) 

3.Круглий стіл для вчителів Оболонського району «Реалізація принципу 
наступності при вивченні математики-необхідна умова забезпечення якості 
шкільної математичної освіти (Зп)»  
4. Засідання методичної ради проекту «Хмарні 

сервіси в освіті». Аналітичний звіт учителів(Зіт1) 

5.Підготовка і проведення семінару «Досвід 

роботи з учнями та колегами у хмарному 

освітньому середовищі НВК» (Зіт1) 
 



Києва, присвячених творчості видатних 

діячів України(Зв, За) 

 
 

 

1 2 3 4 

29.01-02.02 1.Складання табеля робочого 

часу педпрацівників, що 

працюють у 5-11 класах НВК. 

(Зо) 

2.Складання характеристик та на 

встановлення кваліфікаційних 

категорій (За) 

3. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

4.Проведення директорської 

контрольної роботи з 

математики в 11-х класах (Зо) 
5.Підготовка завдань для директорської контрольної  

роботи  з історії  в 11-х класах (Зв, Зо) 

 

 

1.Проведення рейдів «Бездоглядні діти». (Зв, 

СПС) 

2.Зустріч із дільничним інспектором  з 

питання «Профілактика девіантної 

поведінки у підлітків. (Зв,СПС) 

3.Індивідуальні та групові консультації з 

проблем навчання та виховання . (Зв,СПС) 
4.Робота з учнівським самоврядуванням (Зв, ПО,СПС) 
5. Підготовка заходів до Дня рідної мови (Зв, 

По, КК) 
6.Предметний тиждень образотворчого мистецтва (Зв,Зп) 
7.Практичні заняття  для учнів 7-11 класів 

«Вплив алкоголізму на організм» (СПС) 

8.Виступи на батьківських зборах (СПС) 

9.Комунікативний тренінг для учнів 7-8 кл. 

«Назустріч один одному»(СПС) 

10.Проведення рейду « Перерва» (СПС) 

11.Робота з учнівським самоврядуванням 

(СПС) 

12.Діагностика готовності до навчання 

майбутніх першокласників . (СПС) 

13. Психологічна година-тренінг: «Що для 

мене щастя?» (учні 7-10 класів) (СПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас(Знмр). 

2.Проведення майстер-класу з теми 

«Формування в учнів мотивації до успіху у 

навчанні» (Знмр). 

3. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint  (Знмр). 

4.Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Знмр, Зіт2). 

5. Консультування вчителів з використання 

інноваційних комп’ютерних технологій  (Знмр, 

Зіт2). 

6.Аналіз роботи  НШУ за І семестр (Зіт1) 
 



 
 

5 6 7 8 

29.01-02.02 1.Огляд усіх кабінетів 

щодо дотримання правил 

ТБ та протипожежної безпеки. (Зл, Зг) 

2.Виплата зарплати. (Зг) 
3.Зняття показань з водомірного лічильника  (Зг) 

4. Складання графіка роботи сторожів (Зг) 

 

1.Оперативний контроль «Дотримання санітарно-гігієнічних норм під час 

організації навчально-виховного процесу». (Зл,Зв) 

2. Контроль за вивченням учнями правил пожежної безпеки і правил 

дорожнього руху. (Зв, Зл, Зп) 

3. Контроль за дотриманням графіка проведення предметних тижнів (Зв, 

Зл,Зп). 

4.Контроль за виконанням плану проведення атестації та курсової 

перепідготовки педагогічних працівників НВК(За, Зп) 

5. Співпраця із громадськістю у рамках ГАШ. (Зв, СПС ) 

6.Контроль за організацією та проведенням предметного тижня 

образотворчого мистецтва (Зп) 

7.Контроль за станом контрольних  зошитів (Зп). 

8.Попереджувально-тематичний контроль «Організація самостійної роботи 

учнів на уроці. Відповідність змісту уроку навчальним програмам» (Зім) 

9. Контроль за якістю підготовки  учнів до здачі Cambridge 

exams (KET, PET, FCE for schools) (Зім) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Індивідуальні консультації для вчителів, які 

атестуються (За) 

2.Круглий стіл «Вивчення роботи Богачук Л.О., 

Торбенко Н.І. « Як навчити дітей  висловлювати 

свої думки» (Знмр) 

3.Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас (Знмр). 

 

1 2 3 4 

05.02-09.02 1.Складання характеристик на 

встановлення кваліфікаційних 

категорій.(За) 
2. Організація роботи по підготовці завдань для 

вступників до НВК(Зіт2) 

3.Проведення тижня іноземної мови (Зім, МО) 

4.Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 
5.Підготовка завдань для директорської контрольної  

роботи з історії  в 11-х класах (Зв, Зо) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Організація книжкової виставки «На 

допомогу батькам» (Б) 

2.Аналітична діяльність бібліотеки (вивчення 

фонду, поповнення новинками) (Б) 
3.Зустріч із дільничним інспектором  з питання 

«Профілактика девіантної поведінки у підлітків. 

(Зв, СПС) 

4.Індивідуальні та групові консультації з 

проблем навчання та виховання . (Зв, СПС) 

5.Організація роботи школи свідомого 

батьківства, розгляд питання «Підвищення 

педагогічної культури батьків - обов'язкова 

умова поліпшення виховання дітей у сім'ї» 

(СПС) 

6.Практичні заняття  для учнів 7-11 класів 

«Вплив тютюнопаління на організм» (СПС) 

7.Психологічний супровід дітей, що вступили до 

НВК (СПС) 

1. Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас(Знмр). 

2. Консультування учасників інноваційних 

процесів   «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня»(Знмр). 

3. Консультування вчителів під час створення 

комп’ютерних презентацій для уроків у програмі 

Microsoft PowerPoint (Знмр). 

4. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Знмр, Зіт2,Зіт1). 

5. Круглий стіл  у рамках  Всеукраїнського 

експерименту “Впровадження Державного 

стандарту Нової української школи” з теми  

«Розвиток творчої активності дитини в процесі 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.Практичні заняття для учнів 5-11 класів 

«Складові успіху: якості лідерства» (СПС) 

9.Превентивно-розвивальні заняття «Життєві 

навички, які формують характер» за програмою 

«Молодь на роздоріжжі» для учнів 8-10кл (СПС) 

10.Профорієнтація для учнів 7, 9, 11 кл. (СПС) 

11.Участь у районних та міських семінарських 

заняттях та тренінгах. (СПС) 

12.Розвивальні групові занняття «Перехід до 5-го 

кл» для учнів 4-х кл. (СПС) 

13.Психологічна година – тренінг: «Як навчитися 

говорити «ні»(учні 5-7 класів) (СПС) 

 
 

дослідницької діяльності.» (Зп)  

 

5 6 7 8 

05.02-09.02 1. Підготовка звітів про 

використання електроенергії та 

води (Зг) 
2. Перевірка наявності гігієнічних засобів у туалетах (Зг) 

3. Контроль за прибиранням прилеглої території від 

снігу (Зг) 

1.Персональний контроль «Аналіз роботи психологічної служби».(Зл,Зв) 

2.Оглядовий контроль за роботою комісії  з охорони дитинства (Зл,Зв) 

3.Контроль за вдосконаленням роботи вчителів, кураторів, що атестуються 

на вишу кваліфікаційну категорію й отримують педагогічні звання (З). 

4. Директорська контрольна робота з історії в 11-х класах (Зв) 

5. Контроль за проведенням відкритих занять з математики, української  та 

англійської мов (Зп, Зім) 

6. Контроль за навчанням  учителів- 

предметників роботі в НШУ та в хмарному 

освітньому середовищі (Зіт1)  

7.Тематичний контроль «Раціональне використання робочого часу на уроці». 

(Зім) 

8. Контроль за проведенням профорієнтаційної роботи  серед учнів (Зв) 

9. Контрольний зріз знань  з англійської мови  учнів 11-х класів (Зім) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нарада при директорові (З) 

• Організація роботи з обдарованими 

учнями за результатами олімпіад і 

конкурсів (Зл) 

• Удосконалення системи організації та 

проведення предметних тижнів (З) 
2.Засіданя предметних кафедр «Творчий звіт учителя, що атестується» (Д, З, 
МО)  

 

1 2 3 4 



12.02-16.02 1.Оформлення стенду ЗНО (За) 

2. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп)  

3.Оформлення атестаційних 

листів  та характеристик 

педпрацівників (За, МО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних дат (Б) 
2.Операція «Зовнішній вигляд» (Зв,  ПО, СП) 

3.Перегляд тематичних вистав (Зв, КК, ПО) 
4.Підготовка  заходів до Дня рідної мови (Зв, ПО, КК) 

5.Проведення заходу з учнями «Формуємо 

позитивну «Я – концепцію»(СПС) 

6.Виступи на батьківських зборах «Батьки і 

діти : конфлікт чи порозуміння?». (СПС) 

6.Запрошення спеціалістів для проведення 

профілактичних лекцій (СПС) 

7.Індивідуальні та групові консультації з 

проблем навчання та виховання . (СПС) 
8.Робота з дітьми пільгової категорії (СПС)  

9.Практичні  заняття позитивного 

налаштування для вчителів по кафедрах « Я 

творець свого всесвіту»  (СПС) 

10. Практичні заняття для учнів 7,10-х класів 

з профорієнтації «У пошуках свого 

покликання» (СПС) 

11. Участь у педагогічному міжнародному партнер-клубі (Зім) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас(Знмр). 

2. Консультування учасників інноваційних 

процесів   «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня»  (Знмр). 

3. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint  (Знмр) 
4.Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Знмр, Зіт2). 

5. Заходи щодо корекції впровадження НШУ та 

проекту «Хмарні сервіси в освіті» (Зіт1) 

 

 

5 6 7 8 

12.02-16.02 1.Проведення профілактичного огляду й заміна 

електроламп. (Зг) 

2.Перевірка підвальних приміщень на наявність 

гризунів (Зг) 

3.Виплата авансу (Зг) 

4. Перевірка санітарного стану кабінетів (Зг) 

 

1. Контроль за роботою системи педагогічної підтримки учнів, які мають 

низький рівень навчальних досягнень (Зо, Зл, Зв). 

2.Контроль за станом проведення спільної роботи з позашкільними 

установами й вищими навчальними закладами Києва (Зл,Зв) 

3.Контроль за веденням учнями щоденників і перевіркою їх КК (З) 

4.Контроль за організацією та проведенням ІІ етапу Київського міського 

конкурсу з усного рахунку (Зп) 

5.Контроль за станом викладання предмету «Я і Україна» (Зп) 

6.Контроль за проведенням профілактичної роботи серед учнівської 
молоді до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом» (Зв, Зл) 
7. Контроль за підготовкою  завдань для вступників до НВК (Зіт2) 

8. Тематичний контроль «Раціональне використання робочого часу на 

уроці»(Зім) 

1.Адміністративна нарада при директорові. (З). 

2.Наказ: 

• «Про результати перевірки зовнішнього вигляду учнів НВК» (Зв) 

3.Накази: 
• «Про проведення заходів з нагоди відзначення Дня рідної мови» 

(Зв,За) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

19.02-23.02 1.Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 
2.Підготовка до засідання педагогічної ради НВК (З) 
3. Підготовка атестаційних листів педпрацівників 
(За) 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних дат (Б) 

2.Виставка тематичних плакатів  та газет (Зв, 

КК,  ПО, вчителі укр. мови) 
3.Проведення  заходів до Дня рідної мови (Зв, ПО, КК) 
4.Конкурс «Лицарський турнір» (Зп) 

5.Організація зустрічей спеціалістів з превентивного виховання. (СПС) 
6.Проведення заходів з дітьми «групи ризику» для учнів 6-8 кл.(Зв,СПС) 
7.Проведення рейдів «Урок» з метою виявлення правопорушників. (Зв, 
Зл,СПС) 
8.Оформлення стенду (СПС) 
9.Проведення заходу з учнями «Формуємо позитивну Я- концепцію» 
(СПС) 
10.Робота з дітьми пільгової категорії (СПС)  
11.Практичні заняття  для вчителів «Тиждень психологічного здоров`я» 
(СПС) 
12.Превентивно-розвивальні заняття «Життєві навички, які формують 
характер» за програмою «Молодь на роздоріжжі» для учнів 8-10кл (СПС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Написання навчальних сценаріїв до новоствореного МРП «Синтаксис і 

пунктуація», 4 клас(Знмр). 

2.Консультування учасників інноваційних процесів «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої активності учня» (Знмр). 

3. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для уроків 

у програмі Microsoft PowerPoint  (Знмр). 

4.Відвідування та аналіз  уроків з використанням ІКТ (Знмр, Зіт2). 

5. Звіт щодо організації та функціонування банку програмово-методичних засобів  в 

НВК 157. (Зіт1, Зіт2) 

6. Засідання методичної ради експериментального проекту «Хмарні сервіси в 

освіті». Аналітичний звіт учителів (Зіт1) 

5 6 7 8 

19.02-23.02 1. Контроль за прибиранням прилеглої території від 

снігу (Зг) 

2.Зняття показань з лічильників (Зг) 

3. Контроль використання гігієнічних засобів (Зг) 

4.Списання малооцінних матеріалів (Зг) 

 

 

 

 

 

1. Оперативний контроль «Робота гуртків, факультативів, курсів за вибором» 
(Зв, Зо). 

2.Оперативний контроль «Виконання санітарно-гігієнічних норм 

забезпечення навчально-виховного процесу». (Зл,Зв, МС) 

3.Оперативний контроль за заходами,  проведеними шкільною 
бібліотекою (Зв) 
4.Контроль за впровадженням у практику інноваційних технологій (Зп) 

5.Перевірка роботи вчителів 1-х класів з формування графічних навичок (Зп) 

1. Нарада класних керівників (Зв).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Контроль за станом викладання предметів художньо-естетичного циклу 

(музики, образотворчого мистецтва) (Зв,Зп) 

7. Контроль за  наповненістю сайту новою інформацією. (Зіт2) 

  

1 2 3 4 

26.02-02.03 1.Складання табеля робочого 

часу педпрацівників, що 

працюють у 5-11 класах НВК 

№157 (Зо) 
2.Складання плану роботи на весняні канікули й 

забезпечення його виконання (Зв). 

3.Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

4. Підготовка матеріалів для 

директорської контрольної 

роботи з англійської мови  для 

учнів 11-х класів (Зім) 
5.Проведення заходів до 204 річниці з Дня народженння 

Т.Г.Шевченка (За, Зв, МО) 

6. Підготовка  матеріалів до засідання атестаційної 
комісії (За) 
 

 

1.Планування заходів до Всеукраїнського 

тижня дитячого читання  (Б) 

2.Організація зустрічі учнів 6-7, 9-10 класів із 

працівниками державної автоінспекції на тему 

«Знай і виконуй правила руху на дорозі». (Зв, 

Зл) 

3. Робота з учнівським самоврядуванням 
(Зв,СПС) 
4. Проведення рейду « Перерва» (Зв, СПС) 
5.Оформлення стенду. Бесіди до Дня 

народження Т. Г. Шевченка (Зв, Зп). 

6.Оформлення стенду. Бесіди до Дня 

народження Т. Г. Шевченка (Зв, Зп). 

7.Організація зустрічей спеціалістів з 
превентивного виховання. (СПС) 
8.Проведення рейдів «Бездоглядні діти». 
(СПС) 
9.Підготовка та проведення превентивних 
заходів із залученням спеціалістів , які 
працюють із залежними дітьми та дітьми-
переселенцями із зони АТО. (СПС) 

1. Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас(Знмр). 

2. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Знмр, Зіт1, Зіт2). 



10.Виступи на батьківських зборах 
«Бездоглядні діти та відповідальність 
батьків». (СПС)  
11.Зустріч із дільничним інспектором  з 
питання «Профілактика девіантної 
поведінки у підлітків. (СПС) 
12.Індивідуальні та групові консультації з 
проблем навчання та виховання . (СПС) 
13.Робота з дітьми пільгових категорій. 
(СПС) 
14.Практичні заняття  для учнів 5-11 класів 
«Будуємо майбутнє сьогодні без 
залежностей» (СПС) 
15.Комунікативний тренінг для учнів 7-8 
кл. (СПС) 
 
 

5 6 7 8 

26.02-02.03 1.Підготовка НВК №157 до весняно-літнього періоду. 
(Зг). 

3.Списання матеріальних цінностей (Зг). 

4.Зняття показань з електролічильників (Зг). 

5. Видача зарплати (Зг) 

 

1.Контроль за веденням особових справ (Зп) 

2.Контроль за дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації НВ 

процесу (Зп, Зл) 

3. Контроль за  роботою з розвитку творчих здібностей учнів (Зв) 

4.Контроль за  підготовкою завдань для вступників до НВК (Зіт2) 

5.Оперативний контроль документації. (З) 

6.Тематичний контроль «Перевірка зошитів і словників учнів (система і 

якість перевірки)». (Зім) 

7.Оперативний контроль за роботою 

соціально-психологічної служби «Учимось 

спілкуватись: дитина – дитина, дитина –

дорослий» для учнів 5-9 класів (Зв) 

3.Контроль за підготовкою та проведенням заходів з нагоди відзначення 

Шевченківських днів у НВК (Зв, За, КК, ПО) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Наказ  «Про проведення урочистостей з нагоди святкування Шевченківських 

днів»( Зв, За) 

2.Організація та проведення тематичної конференції «Жінки України, що змінили 

світ»(За, Зв) 

 



 

1 2 3 4 

05.03-09.03 1.Проведення заходів до 204 річниці з Дня народженння 

Т.Г.Шевченка (За, Зв, МО) 

2.Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

3.Підготовка пакету документів 

Умов конкурсного приймання до 

НВК №157 для затвердження 

РУО (Зіт2) 
4.Оформлення стенду для батьків, діти яких приходять 

до 1-го класу (Зп)  

5.Підготовка до засідання педагогічної ради НВК (З) 

6.Організація роботи по 

підготовці завдань для 

вступників до НВК (Зіт2) 
7.Оформлення атестаційних документів, підготовка до 

засідання атестаційної комісії НВК (За)  

 

 

 

 

1.Огляд книжок Т.Г. Шевченка для учнів 

початкових класів (Б) 

2.Тиждень профілактики дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму 

«Увага! Діти на дорозі!» (Зл, Зв, КК). 

3.Організація зустрічі учнів 6-7, 9-10 класів 

із працівниками державної автоінспекції на 

тему «Знай і виконуй правила руху на 

дорозі». (Зв,Зл.) 
4.Зустріч із дільничним інспектором  з питання «Профілактика 
девіантної поведінки у підлітків. (СПС) 
5.Індивідуальні та групові консультації з проблем навчання та 
виховання . (СПС) 
6.Практичні заняття  для учнів 7,10  класів «у пошуках свого 
покликання» (СПС) 
7.Практичні заняття для учнів 5-11 класів «Пізнай себе через 
психомалюнок» (СПС) 
8.Превентивно-розвивальні заняття «Життєві навички, які формують 

характер» за програмою «молодь на роздоріжжі» для учнів 8-10кл (СПС) 

9.Участь у  районних і міських семінарах (СПС) 
10.Практичні заняття-психологічна година з арттерапії для учнів 7-11 
класів «Гармонія барв» (СПС). 
11. Практичні заняття для учнів 5-11 класів із самопізнання і 
підвищення самооцінки в допомозі при стресових ситуаціях (СПС) 
 
 
 
 
 
 

1. Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас(Знмр). 

2. Консультування учасників інноваційних 

процесів «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб за діяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

3. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint (Знмр). 

4.Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Знмр, Зіт1, Зіт2). 
 

5 6 7 8 

05.03-09.03 1. Бесіда з учителями щодо проведення поточного 

ремонту кабінетів. (Д). 

2.Відбір та замовлення підручників для 10-х класів (Зіт2) 

2.Огляд кабінетів підвищеної безпеки. (Зг). 

3.Підготовка інвентарю для роботи з благоустрою 

території НВК (Зг). 

4. Зняття показників з лічильників (Зг) 

5. Контроль за роботою техпрацівників (Зг) 

1.Контроль за роботою соціально-

психологічної служби з учнями «групи 

ризику».(Зв) 

2. Контроль за роботою гуртків, спортивних 

секції, творчих об'єднань (Зв) 

3.Контроль за організацією дозвіллєвої 

діяльності класного керівника з учнями (Зв) 
4.Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників (За) 

5. Контроль за ефективністю роботи ГПД (Вплив занять ГПД на якість НД 

учнів)  (Зп) 

6.Контроль за роботою НШУ(Зіт1). 

7. Перевірка стану роботи АРМ читача 

бібліотеки та підрозділів НВК. (Зіт1).  

1.Накази: 

• «Про підготовку й проведення Дня ЦО в НВК» (Зл) 

2. Інструктивно-методична нарада вчителів з метою ознайомлення з 
інструкцією щодо проведення ДПА (З) 
 



8.Контроль за  підготовкою завдань для вступників до НВК (Зіт2) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 

12.03-

16.03 

1. Підготовка  матеріалів до 

проведення атестаційної комісії 

НВК (За) 

2.Ознайомлення працівників, що атестуються, з  

результатами атестації ( За) 

3.Підготовка та подання 

атестаційних матеріалів на 

встановлення вищої категорії, 

присвоєння звання та нагород 

(За) 

4.Підготовка малих педрад «Аналіз навчальних 

досягнень, дисципліни учнів 5-7-х класів та відвідування 

ними  занять у ІІІ чверті». (Зо).  

5. Складання плану роботи на 

весняні канікули (Зв, Зп) 

6. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 
7.Підготовка до засідання педагогічної ради ліцею 
(З) 

1.Підготовка та проведення творчих виставок гуртками НВК №157 (Зв) 

2.Тиждень доброзичливості та гарних манер (Зв,Зп) 
3.Практичні заняття  для учнів 5-11 класів «Ти в майбутньому» (СПС) 
4.Практичні заняття для вчителів з циклу «Я творець свого всесвіту» 
(СПС). 
5.Практичні заняття для батьків «Школа батьків» (СПС) 
6.Заняття для учнів, вчителів, батьків «Школа без насильства» (СПС) 
7.Діагностика готовності до навчання майбутніх першокласників . (СПС)  
8.Відвідування уроків та занять у групах продовженого дня, спостереження 

за мікрокліматом в класному колективі, стилем спілкування з учителем і один 

з одним. (СПС) 

9. Оформлення стенду (СПС) 

10. Практині заняття для учнів 7,10 класів з профорієнтації «У пошуках свого 

покликання »(СПС) 

11. Участь у педагогічному міжнародному партнер-клубі (Зім) 
 

1. Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас (Знмр). 

2. Консультування учасників інноваційних 

процесів «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

3. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint (Знмр). 

4. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Зіт1, Зіт2, Знмр). 

 

 

 

 

 

 



8.Підготовка пакету документів 

Умов конкурсного приймання до 

НВК для затвердження РУО 

(Зіт2) 
9.Організація інформаційного куточка «Хмарні сервіси 

в освіті. З досвіду роботи» (Зіт1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 6 7 8 

12.03-

16.03 

1. Перевірка стану техніки безпеки та охорони праці 

(Зл,Зп) 

2. Поновлення куточків з питань безпеки 

життєдіяльності, охорони праці та евакозаходів (Зл,Зв) 

3.Благоустрій території 

ліцею (Зг) 

4.Підготовка інвентарю 

до весняно-літнього періоду.(Зг) 

5.Зняття показання з електролічильників (Зг) 

6.Виплата авансу (Зг). 

 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід 

календарних дат (Б) 

2. Оперативний контроль: 

• «Ведення учнівських щоденників» (Зв, Зл); 
• «Ведення обліку учнів, які вибувають  з НВК або вступають до 

НВК»(С) 

3.Тематичний контроль за роботою вчителів кафедри географії та «Основ 

здоров`я» (Зл) 

4.Контроль за здійсненням гарячого харчування та медичного 

обслуговування учнів (Зл,Зп) 

5.Контроль за організацією та виконанням 

планів виховної роботи класними 

керівниками (Зв) 
6.Контроль за  підготовкою завдань для вступників до НВК (Зіт2) 

7.Контроль за вчасним отриманням звітів за 

результатами ІІІ чверті (Зіт1)  

8.Контроль за проведенням тижня 

доброзичливості та гарних манер (Зп) 

9.Контроль за якістю навчальних досягнень учнів 4-х класів  (Зп) 

10.Організація контролю за проведенням екскурсійно-оздоровчої 
роботи під час канікул(Зв) 
 

 

 

 

 

1.Нарада класних керівників «Планування 

роботи на весняні калікули, техніка безпеки» (Зв, 

Зл) 

2.Нарада при директорові (З) 

• Робота шкільних МО вчителів  (З) 

• План роботи на канікули (Зв) 

• Новий набір дітей до 1-го класу (Зп) 

• Продовження переходу на новий 

Державний стандарт базової і повної 

загальної середньої освіти 
3. Інструктивна нарада педпрацівників  «Організація повторення навчального 

матеріалу й систематизація знань учнів».(З) 

4.Наказ: 
«Про стан виконання планів виховної роботи класними керівниками» (Зв) 

5.Участь у роботі творчих об’єднань ліцею з питань ІКТ (Зіт1, Зіт2). 

6. Засідання методичної ради проекту «Хмарні сервіси в освіті». Аналітичний звіт 

учителів (Зіт1) 

7.Засідання атестаційної комісії ліцею з питань завершення атестації педагогічних 

кадрів.(Д, За) 15.03 

8.Наказ «Про підсумки атестації педагогічних кадрів ліцею у 2016-2017   н. р.» 
(За) 16.03 

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/


 

 

 

 

1 2 3 4 

19.03-23.03 1.Аналіз і вивчення інструкції про державну підсумкову 

атестацію (З) 

2.Співбесіда з учителями щодо попереднього розподілу 

педагогічного навантаження на наступний навчальний 

рік (Зо). 

3.Проведення малих педрад «Аналіз навчальних 

досягнень, дисципліни учнів 5-7-х класів та відвідування 

ними  занять у ІІІ чверті». (Зо).  

4. Організація творчих груп для розробки річного 

плану на новий навчальний рік. (Д) 

5. Набір дітей до 1-го класу (Зп) 

6.Підготовка та подання 

атестаційних матеріалів на 

встановлення вищої категорії, 

присвоєння звання та нагород 

(За) 
7.Випуск газети  «Діалог» (Зв, Р). 

 

 

1.До Всесвітнього дня поезії. Вечір поезії 

учнів у читальній залі(Б) 

2.Організація зустрічі учнів 6-7, 9-10 класів 

із працівниками державної автоінспекції на 

тему «Знай і виконуй правила руху на 

дорозі». (СПС) 

3.Проведення заходів з дітьми «групи 

ризику» для учнів 6-8 кл. (СПС) 

4.Проведення рейдів «Урок» з метою 

виявлення правопорушників. (СПС) 

5. Індивідуальні та групові консультації з 

проблем навчання та виховання. (СПС)  

6.Практичні заняття з профорієнтації  для 

учнів 7, 9 класів (СПС) 

7.Виступи на батьківських зборах (СПС) 

8. Оформлення стенду( СПС) 

9.Розвивальні групові занняття «перехід до 

5-го кл» для учнів 4-х кл.. (СПС) 

10.Заняття «Хто відповідає за якість мого 

життя, за мій вибір, за мій вчинок» для учнів 

5-9 класів(СПС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас(Знмр). 

2. Консультування учасників інноваційних 

процесів «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

3. Розробка комп’ютерних МРП до створених  

модульно-розвивальних підручників (Знмр). 

4. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint  (Знмр). 

5. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ ( Знмр, Зіт2). 
 

5 6 7 8 

19.03-23.03 1.Контроль санітарно- 

гігієнічного режиму (Зв, Зл) 

1.Контроль за організацією 

 позакласної роботи з  основ наук (Зв). 

1. Накази: 

• «Про порядок закінчення 2017-2018 н. р.» (Зо,Зл); 

• «Про роботу приймальної комісії» (Зіт2) 



2.Підготовка інвентарю для проведення Дня довкілля. 

(Зг). 

3.Зняття показань з електролічильників (Зг). 

4.Контроль за роботою 

їдальні (Зг). 

5. Контроль за роботою техпрацівників (Зг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Контроль за станом роботи 

кураторів (Зв). 

3.Контроль за станом ведення 

класних журналів педагогічними працівниками (Зо,Зл,Зв, Зп). 

4.Контроль журналу інструктажу учнів з техніки безпеки під час навчальних 

екскурсій (Зв, Зл). 

5.Контроль за роботою молодих спеціалістів та новоприбулих учителів (Зп, 

За) 

6. Контроль за роботою гуртків, спортивних секцій, творчих обєднань тощо (Зв) 

7.Контроль за наповненістю сайту новою 

інформацією. (Зіт2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• «Про створення апеляційної комісії» (Зіт2) 

2.Засідання педагогічної ради НВК (З) 

• Про порядок закінчення навчального року (Зл, Зо) 

• Про підсумки атестації (За) 

 

1 2 3 4 

26.03-30.03 1. Організація замін  уроків 

(Зо,Зп) 

2. Складання табеля робочого 

часу педпрацівників, що 

працюють у 5-11 класах ліцею. 

(Зо) 

3.Підготовка та подання 

атестаційних матеріалів на 

встановлення вищої категорії, 

присвоєння звання та нагород 

(За) 

 

 
 

 

1. Заходи до Міжнародного дня дитячої 

книги. (Б) 

2.Вивчення стану збереження підручників, 

підготовка аналітичної довідки та проекту 

наказу за його результатами (Б) 

3.Роз`яснювальна робота з учнями та 

батьками по організації гарячого харчування 

(Зл, Зп) 

4.Проведення заходів з дітьми «групи 

ризику» для учнів 6-8 класів. (СПС) 

5. Індивідуальні та групові консультації з 

проблем навчання та виховання. (СПС) 

6. Робота з дітьми пільгової категорії.(СПС) 

7. Практичні заняття з профорієнтації  для 

учнів 7, 9 класів (СПС) 

1. Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас(Знмр). 

4. Консультування учасників інноваційних 

процесів «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб за діяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

6. Консультування вчителів під час створення 

комп’ютерних презентацій для уроків у програмі 

Microsoft PowerPoint (Знмр). 

7. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Зіт2, Знмр). 

8. Участь у  засіданнях предметних кафедр з 

питань ІКТ ( Зіт2, Знмр). 

9. . Круглий стіл  у рамках  Всеукраїнського 

експерименту “Впровадження Державного 



8. Робота з учнівським самоврядуванням 

(СПС) 

9. Проведення рейду « Перерва» (СПС) 

10. Групові заняття-психологічна година з 

курсу «Сімейні цінності» для учнів 9-11 кл 

(СПС). 

11.Практичні  заняття позитивного 

налаштування для вчителів по кафедрах 

цикл «Я творець свого всесвіту»  (СПС). 

12. Робота з учасниками учнівського клубу 

«Євротериторія» (Зім) 

11. Волонтерська діяльність учнів, надання 

необхідної допомоги  

(створення волонтерськи осередків за 

тематикою учнівських самоврядувань 

класів) (Зв, ПО, СПС) 
 

 

 

 

 

стандарту Нової української школи” з теми  

 «Створюємо нове освітнє середовище. Різні зони 

діяльності: розвиток мовлення, математика, 

мистецтво, природознавство» (Зп)  

 

5 6 7 8 

26.03-30.03 1.Зняття показання з водомірного лічильника. (Зг) 

2. Складання графіка роботи сторожів (Зг) 

3. Видача зарплати (Зг) 

4. Підготовка інвентаря до літнього періоду (Зг) 

5.Організація роботи по дотриманню санітарно-

гігієнічного режиму в шкільній їдальні. (Зп, Зл, Зв) 

 

1. Аналіз роботи вчителів, що працюють перший рік (Зп, За, Зім) 

2.Контроль за роботою 

спецгрупи з фізкультури. (Зл) 

3.Моніторинг дослідження 

результативності участі ліцеїстів у районних і міських турах учнівських 

олімпіад, конкурсах МАН. (Зл, Зв) 

4.Контроль за відвідуванням 

учнями НВК, присутністю 

їх на перших і останніх уроках. (Зв, Зл)  

5.Контроль за організацією роботи по дотриманню санітарно-
гігієнічного режиму в шкільній їдальні. (Зп, Зл, Зв) 
6.Контроль за організацією 

повторення матеріалу, підготовкою до ЗНО,  державної підсумкової атестації 

та якістю її проведення (З)  

7.Контроль за станом роботи ГПД (Зп) 

8.Контроль звітів батькам з НШУ (Зіт1) 

9. Контроль за роботою медіатеки  та АРМ  в 

бібліотеці. (Зіт1) 

10.Оперативний контроль 

«Виконання єдиних вимог до усного й писемного мовлення, проведення 

контрольних робіт і перевірки зошитів».(Зім) 

 

 

 

 

 

1.Проведення засідання предметних кафедр (З). 

2. Круглі столи для вчителів, що викладають у 8-

11 класах (Зл) 

2. Участь у заходах в  рамках експерименту  

«Проектування моделі професійного розвитку 

педагогічного персоналу навчального закладу» 

(За) 



 

 

 

 

1 2 3 4 

02.04-06.04 1.День ЦО.(Зв,Зл) 

2.Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 
3.Підготовка  до проведення директорських 

контрольних робіт для учнів 4-х класів (Зп, Знмр, 
Зіт2) 
4. Набір дітей до 1-го класу. Консультації з батьками 

майбутніх першокласників (Зп) 

5. Робота творчої групи над планом роботи НВК на 

наступний навчальний рік (За) 

6. Підготовка звітних матеріалів 

про результати атестації (За)  
 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід календарних дат (Б) 

2.Організація та проведення тижня Довкілля (Зв, Зл, КК, ПО) 
3. Проведення рейду « Перерва» (Зв, СПС) 

4. Підготовка творчих робіт, виставка декоративно-прикладного мистецтва, 

проведення тематичних заходів  до Великодніх свят»(Зв, Зл, ПО): 

5. Підготовка та проведення тематичних заходів до Дня космонавтики» (Зв, 

Зл) 

6.Проведення заходів з дітьми «групи ризику» для учнів 6-8 кл.(СПС) 
7.Індивідуальні та групові консультації з проблем навчання та 
виховання. (СПС) 
8.Практичні заняття з профорієнтації  для учнів 7, 9 класів (СПС) 
9.Участь у районних та міських семінарських заняттях та тренінгах 
(СПС) 
10.Розвивальні групові заняття «Перехід до 5-го кл» для учнів 4-х 
кл.(СПС) 
11. Заняття «Моя життєва позиція. Чи карається ініціатива?» (СПС) 
12. Групові заняття-психологічна година з курсу «Сімейні цінності» для 
учнів 9-11 кл (СПС) 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

1. Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас(Знмр). 

2. Консультування учасників інноваційних 

процесів «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

3. Розробка комп’ютерних ігор до створених  

МРП (Знмр). 

4. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint (Знмр). 

5. Відвідування та аналіз  уроків з використанням ІКТ (Зіт1, Зіт2, Знмр). 

 

5 6 7 8 

02.04-06.04 1.Огляд кабінетів підвищеної безпеки (Зл,Зг). 

2.Перевірка санітарного стану шкільного подвір’я (Зл, 

Зг). 

3.Зняття показників з лічильників (Зг) 

4. Видача зарплати (Зг) 

5. Списання малоооцінних матеріалів (Зг) 

6.Підготовка  плану ремонтних робіт на літніх 

канікулах. (Зг) 

 

 

1.Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять (Зв,КК, СПС) 

2.Тематичний контроль: 

• «Виконання теоретичної 
й практичної частин навчальних програм» (З); 

• «Робота вчителів з попередження неуспішності учнів» (З). 

3. Контроль за рівнем успішності учнів 9-х та 

11-х класів (Зл) 

4.Контроль за організацією та проведенням 

предметного тижня дитячої книги «Книжчин 

тиждень» (Зп) 

5.Контроль за організацією та проведенням 

Міжнародного математичного конкурсу 

«Кенгуру» (Зп) 

6.Контроль за проведенням повторенням 

навчального матеріалу (Зім) 

 

 

1. Накази: 

• «Про організацію та проведення тижня довкілля» (Зв) 

• «Про проведення прийому учнів до НВК» (Зіт2); 
• «Про підсумки науково-дослідницької роботи учнів ліцею у 2017-2018  

н. р.» (Зл)  

2.Нарада при  заступнику директора (Зім) 

• Організація роботи літнього мовного 
табору у поточному навчальному році. 

• Методичні рекомендаці щодо 

проведення мовного табору. 

• Залучення волонтерів до проведення 

занять у мовних таборах 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 

09.04-13.04 1. Підготовка цифрового звіту 

про підсумки атестації (За) 

2. Організація проведення директорських 
контрольних робіт для учнів 4-х класів.(Зп, Знмр, 
Зіт2). 

3.Завершення й аналіз атестації педагогічних 

працівників НВК(За). 

4.Ознайомлення вчителів ліцею з новими 
нормативними документами МОН України (З) 

5. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп)  

6. Набір дітей до 1-го класу. Консультації з батьками 

майбутніх першокласників (Зп) 

7. Робота творчої групи над планом роботи НВК на 

наступний навчальний рік (За) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід  

календарних дат (Б) 
2.Проведення робочої зустрічі з батьківськими комітетами класів з 

організаційних питань щодо завершення навчального року, випускних 

вечорів та  оздоровчої кампанії (Зв, КК). 

3.Зустріч з працівником ДАІ (Зв,СПС) 

4.Індивідуальні та групові консультації з проблем навчання та 

виховання. (СПС) 

5.Робота з дітьми пільгової категорії.(СПС) 

6.Практичні занняття для вчителів  та батьків «Стрес, депресія, 

тривожність. Як допомогти самому собі» (СПС) 

7.Профорієнтація для учнів 7-11 кл. Підсумки(СПС) 

8.Оформлення стенду (СПС) 

9.Практичні заняття для батьків «Школа батьків» (СПС) 
10. Участь у педагогічному міжнародному партнер-клубі (Зім) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Написання навчальних сценаріїв до 

новоствореного МРП «Синтаксис і пунктуація», 

4 клас(Знмр). 

2. Комп’ютерна верстка. Робота з художником 

(Знмр). 

3. Консультування учасників інноваційних 

процесів «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб за діяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

4. Розробка комп’ютерних МРП до створених  

модульно-розвивальних підручників (Знмр). 

5. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint  (Знмр). 

6. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ ( Зіт2, Знмр). 



 

 

 

 
 

5 6 7 8 

09.04-13.04 1.Перевірка стану збереження учнями 
підручників.(Б) 
2.Проведення інструктажу з техніки безпеки на 

робочому місці (Зг). 

3.Проведення засідання 

ради НВК за участю 

директора з питань контролю за виконанням вимог 

техніки безпеки. (Зл) 

4. Контроль санітарного стану кабінетів (Зг) 

5. Контроль витрат миючих засобів (Зг). 

 

1.Контроль за станом ведення особових справ учнів. (С). 

2.Контроль за станом відвідування учнями ліцею навчальних занять як один 

з методів попередження правопорушень серед учнів (З)  

3. Контроль за проведенням тематичного 

тижня з основ здоров`я та фізичної культури 

(Зв,Зп) 
4.Проведення підсумкового творчого звіту  проектної роботи 
методичних обꞌ єднань НВК «Ярмарок ідей» (Зл, Зв) 

5.Контроль за веденням учнівських зошитів 

(Зп, Зім) 

6. Контроль за роботою інформаційно-ресурсного центру (Зіт1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

1.Накази:  
• «Про організацію екскурсій»  (Зв) 
•  «Про створення комісії з перевірки об'єктивності виставлення 

оцінок і правильності оформлення документів про базову й повну 
загальну середню освіту» (Зо, Зл); 

• «Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів 11-го 
класів» (Зо, Зл) ;  

• «Про організацію заходів тижня здоров`я та фізичної культури» 
(Зв) 

•  «Про проведення тематичних заходів до роковин  Чорнобильської 
трагедії» (Зв) 

• «Про підсумки проведення Дня  довкілля» (Зв)   

2.Аналіз роботи  НШУ та хмарного освітнього 

середовища ліцею (Зіт1)  
3.Засідання педагогічної ради НВК (З) 

1 2 3 4 

16.04-20.04 1.Проведення директорських контрольних робіт для 
учнів 4-х класів (Зп, За,Зо, Зім, Знмр, Зіт2) 

2. Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 
3.Набір дітей до 1-го класу. Консультації з батьками 

майбутніх першокласників (Зп) 

4. Робота творчої групи над планом роботи ліцею на 

наступний навчальний рік (За) 

 

1.До річниці трагедії на Чорнобильській 

АЕС: 

• книжкова виставка Вахта пам’яті»(Б),  

• екскурсії до музею. 

2.Тиждень цивільної оборони (Зв, Зл). 
3.Робота з учнівським самоврядуванням 

(Зв,СПС) 

1. Робота над створенням проекту МРП з 

української мови до розділу «Прикметник» 3 

клас (Знмр). 

2. Комп’ютерна верстка. Робота з художником 

(Знмр). 

3. Консультування учасників інноваційних 

процесів «Психолого-педагогічний 



4.Підготовка матеріалів для організації оздоровлення учнів 5-9 класів 
пільгових категорій  (СПС) 
5.Година для учнів 9-х,11-х класів «Ціннісні пріоритети – твій вибір 
майбутнього життя». (СПС) 
6.Заняття для учнів старших класів «Формуємо позитивне 
світосприйняття». 
(СПС) 
7.Години спілкування за участі лікаря – гінеколога з дівчатами 8-9 класів 
«Статеві стосунки: причини та наслідки». (СПС) 
8.Практичні заняття для учнів 5-11 класів «Моє творче Я: хочу, можу, 
вмію» (СПС) 
9.Практичні заняття  для учнів 5-11 класів, батьків і вчителів (за 
запитом) із самопізнання і підвищення самооцінки в допомозі при 
стресових ситуаціях «Я – це Я. І це чудово!» (СПС) 
10. Спільна діяльність з волонтерськими загонами та громадськими 
організаціями 
(за угодами про співпрацю, рекомендованими наказами, листами МОН) 
(Зв, ПО, СПС) 
 
 
 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

4. Розробка комп’ютерних ігор до створених  

МРП (Знмр). 

5. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint (Знмр). 

6. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ ( Зіт2, Знмр). 

7.Заходи щодо корекції впровадження НШУ та 

хмарного освітнього середовища НВК (Зіт1) 

8.Засідання методичної  ради проекту «Хмарні 

сервіси в освіті». Аналітичний звіт учителів 

(Зіт1) 

5 6 7 8 

16.04-20.04 1.Контроль журналу реєстрації нещасних 

випадків з учнями.(Зл) 

2.Контроль санітарного стану туалетів (Зг) 

3. Видача авансу (Зг) 

4.Контроль за прибиранням території НВК (Зг) 
 

1. Оперативний контроль «Робота учителів з учнями, що 

потребують індивідуального навчання» (Зо). 

2. Тематичний контроль «Організація повторення навчального 

матеріалу й систематизація знань учнів» (З). 

3.Контроль за станом успішності й дисципліни у випускних класах. 

(З) 

4.Контроль за організацією повторення матеріалу, підготовкою до 

ДПА (З). 

5.Перевірка стану володіння навичками читання (Зп) 

6.Контроль за організацією підготовки 

заходів до Дня Пам'яті (Зв, Зл) 
7.Контроль за організацією та проведенням класними керівниками 

тематичних заходів  до роковин  Чорнобильської трагедії» (Зв) 

8. Підготовка інформації про підсумки 

основних заходів ВШК і управління НВП 

(Зім) 

9. Контроль за участь в районних, міських,  

оглядах художньої  та технічної творчості 

(Зв) 

10. Контроль за наповненістю сайту новою інформацією. (Зіт2) 

 

 

 

 

 

 

1.Накази: 

• «Про закінчення 2017-2018 навчального року»(Зл, Зо); 
• «Звільнення від ДПА»(Зл,Зо) 
•  «Про проведення тематичних заходів до Дня Пам'яті» (Зв) 
• «Про організацію роботи приймальної комісії»  (Зіт2) 

2.Підготовка і проведення семінару  «Звіт про реалізацію всеукраїнського 
експерименту « Хмарні технології в освіті» в НВК протягом навчального 
року. (Зіт1) 



 

 

 
 

1 2 3 4 

23.04-27.04 1.Узгодження розподілу педагогічного 

навантаження на новий навчальний рік. (Зо). 

2.Співбесіда з учителями з питань виконання 

навчальних планів і програм, ведення ліцейної 

документації (З). 

3. Організація замін  уроків (Зо) 

4. Складання табеля робочого 

часу педпрацівників, що 

працюють у 5-11 класах НВК. 

(Зо) 
5. Організація набору дітей до 1-го класу. (Зп) 

6.Створення розкладу екзаменів для 9-х та 11-х класів 

(Зо) 

6. Робота творчої групи над планом роботи НВК на 

наступний навчальний рік (За) 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.Інформаційно-бібліографічний супровід календарних дат (Б) 
2.Аналіз стану успішності та відвідування школи дітей «групи ризику». 

(Зв,СПС) 

3.Обмін інформацією зі службою у справах неповнолітніх та 
кримінальною міліцією у справах неповнолітніх щодо учнів схильних до 
правопорушень та з девіантною поведінкою. (Зв,СПС.) 
4.Бесіди  з учнями 6-х класів про запобігання дитячому травматизму на 
дорогах та вдома. (Зв,СПС.) 
5.Бесіда з батьками дітей, які потребують індивідуального підходу в 
навчанні та вихованні (СПС) 

6.Валеологічна акція «Дні здоров’я». 
Всесвітній день здоров’я (Зв,СПС) 
7.Підготовка матеріалів для організації оздоровлення учнів 5-9 класів 
пільгових категорій . (СПС) 
8.Виступи на батьківських зборах (СПС) 
9.Оформлення стенду (СПС) 
10. Групові заняття «Знай свої права, дитино!» для учнів 1-11 кл (СПС) 
11. Індивідуальна виховна робота з учнями з питань профілактики 
правопорушень (СПС) 
13.Психологічна година –тренінг : «Свобода приймати рішення» 

14.Організація та проведення Чемпіонського 

уроку киянина (Зв, ПО) 
 

1. Робота над створенням проекту МРП з 

української мови до розділу «Прикметник»3 клас 

(Знмр). 

2. Комп’ютерна верстка. Робота з художником 

(Знмр). 

3. Консультування учасників інноваційних 

процесів «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб за діяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

4. Розробка комп’ютерних ігор до створених  

МРП (Знмр). 

5. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint (Знмр). 

6.Організація практичного семінару з питань 

створення позитивного психологічного клімату в 

освітньому середовищі з теми «Як допомогти 

дитині вчитися легко та із задоволенням» » 2 

частина ( Зп,ЗНМР) 

7.Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ ( Зіт2, Знмр). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
5 6 7 8 

23.04-27.04 1.Контроль стану пожежної безпеки у 

навчальних кабінетах та приміщеннях НВК (Зг, 

Зл). 

2.Зняття показання з лічильників (Зг). 

3.Контроль за роботою двірника (Зг) 

4. Складання списка для закупки шкільних 

меблів (Зг) 

5. Визначення обсягу ремонтних  робіт (Зг) 

1.Контроль за виконанням усіх рішень (довідки, протоколи, накази) 

(Д). 

2.Контроль за організацією й проведенням позакласної роботи з 

основ наук (З). 

3.Контроль за організацією й проведенням роботи з профілактики шкідливих 

звичок (Зл, Зв). 

4.Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними 

працівниками ( Зл, Зо, Зп, Зім). 

5.Контроль за виконанням навчальних програм і програм 

позакласної й виховної роботи (З). 
6.Контроль за станом успішності й дисципліни у випускних класах (Зл). 

7. Співпраця із громадськістю у рамках ГАШ. (Зв, СПС ) 

8.Контроль за роботою НШУ (Зіт1) 

9. Контроль за підготовкою заходів до Днів 

Європи (Зім) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Наказ: 
• «Про проведення тематичних заходів з нагоди відзначення Дня Матері» 

(Зв) 

2.Нарада класних керівників, щодо закінчення ІІ 

семестру і ведення баз даних в НШУ (Зіт1) 
 

1 2 3 4 

30.04-04.05 1. Організація замін  уроків 

(Зо,Зп) 
2. Організація набору  дітей до 1-го класу. (Зп) 

3. Робота творчої групи над планом роботи НВК на 

наступний навчальний рік (За) 

4.Організація роботи 

екскурсійно-оздоровчого 

напрямку (Зв) 

1.Інвентаризація підручників (Б)  
2.Підготовка до випускного вечора (Зв, Б, ПО, КК) 

3.Тиждень родини. Здорова родина – щаслива дитина. (Зв, СПС).  
4.Свято матері «Мамо, тобі низенько вклонюсь!» (Зв, Б, ПО, КК). 
5.Оформлення стенду та бесіди до Дня Пам'яті (Зв,Зп) 
6.Індивідуальна виховна робота з учнями з питань профілактики 

правопорушень (Зв,СПС) 

7. Проведення рейду « Перерва» (Зв, СПС ) 

8.Бесіди з учнями 5-11 класів , які схильні до пропусків занять «Вчинок і 

відповідальність». (СПС)  

9.Практичні занняття для вчителів «Бути щасливим: міф чи 

реальність»(СПС) 

10.Практичні заняття для батьків «Школа батьків» (СПС) 

1. Робота над створенням проекту МРП з 

української мови до розділу «Прикметник» 3 

клас (Знмр). 

2. Комп’ютерна верстка. Робота з художником 

(Знмр). 

3. Консультування учасників інноваційних 

процесів  «Психолого-педагогічний 



5. Підготовка до організації 

роботи мовного табору (Зім) 
 

11.Психологічний супровід дітей, що вступили до НВК (СПС) 

12.Практичні заняття «Навички позитивного мислення» (СПС) 

13.Робота з учнівським самоврядуванням (СПС) 

14.Психологічна година – тренінг: «Моя активна життєва позиція» (учні 7-

11 класів) (СПС) 

15. Участь у педагогічному міжнародному партнер-клубі (Зім) 
 
 
 
 
 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

4. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint (Знмр). 

5.Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ (Зіт1, Зіт2, Знмр). 

6. Розробка комп’ютерних ігор до створених  

МРП (Знмр) 

7. Організація видавництва МРП (Знмр) 
 

5 6 7 8 

30.05-04.05 1. Підготовка до ремонтних робіт. (Зг) 
2. Контроль за роботою  з благоустрою території  
НВК (Зг) 

3.Зняття показання з лічильників (Зг).  
4.Видача зарплати (Зг). 

 

1.Тематичний контроль «Виконання урядових рішень» (Д). 

2.Фронтальний контроль «Виконання законів України «Про загальну 

середню освіту», «Про освіту» (Д). 

3.Фронтально-персональний контроль «Аналіз роботи методичних 

об`єднань» (З нмр). 

4.Контроль за роботою гуртків ( Зв,Зп) 

5.Контроль за станом роботи ГПД (Зп) 
6.Оперативний контроль: 

«Виконання планів виховної роботи» (Зв). 
7. Щорічний огляд ЮІР (Зл, Зв) 

8.Контроль за роботою гуртків (Зв) 
9.Контроль за організацією підготовки до свята Останнього 
дзвоника(Зв). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Накази: 

• «Про стан відвідування учнями навчальних занять» (Зв); 
• «Про організацію, підготовку та проведення випускного вечора» (Зв); 

• «Про підсумки науково-методичної роботи ліцею за 2017-2018 н. р» 

(Знмр); 

• Про підсумки роботи з ЦО і завдання на  2018-2019  н. р.» (Зл); 
• «Про організацію екскурсійно-оздоровчої роботи на період літніх 

канікул» (Зв). 
 

1 2 3 4 

07.05-11.05 1.Повідомлення педагогічного навантаження на 

новий навчальний рік (під розписку). (Зо). 

2 Організація замін  уроків (Зо, 

Зп) 

3.Проведення ДПА в 4-х класах 

1.Підготовка до організованого повернення підручників до бібліотеки: 
складання та затвердження графіка, підготовка книгосховищ, 
перевірка стану збереження навчальної літератури (Б) 
2. Підготовка до випускного вечора (Зв, Б, ПО, КК) 

3.Проведення класних батьківських зборів з питань підготовки до 

нового 

навчального року (Зв, КК) 

1. Робота над створенням проекту МРП з 

української мови до розділу «Прикметник» 3 

клас (Знмр). 

2. Комп’ютерна верстка. Робота з художником 



(Зп)  

4.Проведення контрольних 

робіт з основ наук у 2-3 класах 

(Зп, Знмр) 
5. Робота творчої групи над планом роботи ліцею на 

наступний навчальний рік (За) 

6. Коригування перспективного плану курсової 

перепідготовки та атестації  (За) 

 

 
 

4. Міжнародний день музею – екскурсії в 

музеї (Зв, КК, вчителі історії) 
7. Проведення рейду « Перерва» (Зв, СПС ) 

8.Бесіди з учнями 5-11 класів , які схильні до пропусків занять «Вчинок і 

відповідальність». (СПС)  

9.Практичні занняття для вчителів «Бути щасливим: міф чи 

реальність»(СПС) 

10.Практичні заняття для батьків «Школа батьків» (СПС) 

11.Психологічний супровід дітей, що вступили до НВК (СПС) 

12.Практичні заняття «Навички позитивного мислення» (СПС) 

13.Робота з учнівським самоврядуванням (СПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Знмр). 

3.Консультування учасників інноваційних 

процесів  «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

4. Розробка навчальних комп’ютерних до 

створених  МРП (Знмр). 

5. Консультування вчителів під час створення комп’ютерних презентацій для 

уроків у програмі Microsoft PowerPoint (Знмр). 

6. Відвідування та аналіз  уроків з використанням 

ІКТ ( Зіт2, Знмр). 

7. Організація видавництва МРП (Знмр) 

8. Підведення підсумків впровадження НШУ. 

Аналіз впровадження НШУ в навчальний процес 

ліцею (Зіт1) 
 
 
 

5 6 7 8 

07.05-11.05 1. Підготовка звітів про використання 
електроенергії та води (Зг). 
2. Підготовка до ремонтних робіт (Зг). 

3.Зняття показання з лічильників (Зг). 

4. Контроль за висадкою квітів на шкільному 

подвір`ї (Зг) 

5. Списання малоцінних матеріалів (Зг). 

6. Контроль за використанням миючих засобів та 

засобів гігієни (Зг). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними 

працівниками (Зо, Зл). 

3. Контроль за наповненістю сайту новою інформацією. (Зіт2) 
4.Контроль за дотриманням графіка навчальних екскурсій у початкових 

класах (Зп)  
5.Контроль за  рівнем знань програмового матеріалу з основ наук (Зп) 

6. Контроль за здачею підручників та інвентаризованої літератури учнями 

випускних класів (Б) 

 

 

 

1. Засідання педагогічної ради «Про допуск учнів до державної підсумкової 

атестації». 

2.Нарада при директорові (З)  

• Державна підсумкова атестація в 4, 9, 11 

класах 

• Виконання навчальних програм 

• Стан ведення шкільної документації 
 



1 2 3 4 

14.05-18.05 1.Підготовка до Свята останнього дзвінка  та 

випускного  вечора (Зв, ПО,КК) 

2. Організація замін  уроків 

(Зо,Зп) 
3. Робота творчої групи над планом роботи НВК на 

наступний навчальний рік (За) 

4.Коригування перспективного 

плану курсової перепідготовки 

та атестації педпрацівників (За) 

5.Підготовка конкурсних 

завдань та організація роботи 

приймальної комісії (Зіт2) 
 

1.Інвентаризація бібліотечних фондів 

навчальної літератури (Б) 

2. Тиждень  безпеки життєдіяльності 

напередодні літніх канікул (Зв, Зл). 

3.Круглий стіл з питань профілактики 

наркоманії, алкоголізму та шкідливих звичок 

для учнів  8-10  класів (Зв) 

4. Оформлення особових справ учнів (Зп). 
5.Виступи на батьківських зборах (СПС) 

6.Заняття для учнів старших класів «Формуємо позитивне світосприйняття» 

(СПС) 

7.Практичні заняття для вчителів  

«Що для мене щастя» (СПС) 

8.Практичні заняття з учнями 11-х класів « Психологічна підготовка до 

ЗНО»(СПС) 

9. Групові заняття-психологічна година з курсу «Сімейні цінності» для учнів 

9-11 кл (СПС) 

10.Підготовка до ЗНО. Психологічний тренінг «Впевненість, сумніви та 

самовпевненість» (СПС) 

 

 
 

1. Робота над створенням проекту МРП з 

української мови до розділу «Прикметник» 3 

клас (Знмр). 

2.Комп’ютерна верстка. Робота з художником. 

(Знмр). 

3. Інформування колективу про хід та підсумки 

інноваційної діяльності. Презентація 

електронного навчально-книжкового комплексу 

«Синтаксис і пунктуація» 4 клас.(Зіт1, Зіт2, 

Знмр). 

4.Розробка навчальних комп’ютерних  ігор до до 

створених  МРП  (Знмр). 

5. Організація видавництва МРП (Знмр). 

6.Отримання звітів за результатами ІІ семестру і 

року (Зіт1, Зіт2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 6 7 8 

14.05-18.05 1.Видача авансу (Зг). 

2.Зняття показників з лічильників (Зг). 

3.Замовлення будівельних матеріалів для ремонтних 

робіт (Зг). 

4.Підготовка графіка відпусток техперсоналу (Зг). 

5. Контроль за роботою двірника (Зг). 

  

1. Контроль за організацією класними керівниками підготовки тематичних 

заходів з нагоди Свята останнього дзвоника (Зв) 

2.Перевірка баз даних НШУ (Зіт1) 

3.Аналіз впровадження НШУ в навчальний 

процес ліцею (Зіт1) 

4. Моніторинг навчальних досягнень учнів 1-

4 класів за 2016-2017 н. р. (Зп) 
 
 

1.Отримання звітів за результатами ІІ-семестру 

діяльності класного керівника (Зв) 

2.Накази 

▪  «Про допуск учнів 9 класів до державної підсумкової атестації» 
(Зо,Зл).  

▪  «Про стан ведення журналів гурткової роботи» (Зв)  

▪  «Про виховну діяльність  у 2017-2018 н.р. » (Зв) 

▪ « Про ефективність гурткової роботи  у 2017-2018 н. р.» (Зв) 

▪ «Про проведення Свята останнього дзвоника»(Зв) 

▪ Підсумковий наказ   «Про стан техніки безпеки» (Зл)  

▪ «Про стан ведення класних журналів» (Зп)  

▪ «Про переведення учнів» (С)  
▪ «Про проведення моніторингу та інвентаризації бібліотечних 

фондів навчальної літератури» (Б). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 

21.05-25.05 1.Підготовка звітів про роботу (З). 

2. Організація та проведення ДПА у 9,11  класах (Зо, Зл, 

За, Зім). 

3.Підготовка конкурсних завдань 

та організація роботи 

приймальної комісії (Зіт2) 

4 Складання табеля робочого 

часу педпрацівників, що 

працюють у 5-11 класах ліцею. 

(Зо) 

5. Підготовка аналітичних 

матеріалів до плану роботи 

ліцею на наступний навчальний 

рік (За) 
6.Коригування перспективного 

плану курсової перепідготовки 

та атестації педпрацівників (За) 

 

1.Прийом підручників до бібліотеки (Б) 
2.Підготовка інформації про забезпечення підручниками та посібниками і 

стан їх збереження (Б) 

3.Аналіз забезпечення підручниками учнів НВК на наступний навчальний рік 

(Б) 

4. Підготовка до Випускного вечора (Зв, ПО, КК) 

5.Оформлення стенду  (СПС) 

6. Аналіз стану успішності та відвідування 

школи дітей «групи ризику». (СПС) 

7. Обмін інформацією зі службою у справах 

неповнолітніх та кримінальною міліцією у 

справах неповнолітніх щодо учнів схильних 

до правопорушень та з девіантною 

поведінкою. (СПС) 

8.Індивідуальні та групові консультації з 

проблем навчання та виховання(СПС) 

9.Робота з дітьми пільгових категорій.(СПС) 

10. Виступи на батьківських зборах (СПС) 

1. Участь у засіданнях експертних груп з оцінки 

якості новостворених взірців МРП (Знмр) 

2. Робота над створенням проекту МРП з 

української мови до розділу «Прикметник» 3 

клас (Знмр). 

3. Комп’ютерна верстка. Робота з художником 

(Знмр). 

4. Консультування учасників інноваційних 

процесів  «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня»  (Знмр). 

5. Організація видавництва МРП (Знмр). 

6. Розробка навчальних комп’ютерних ігор  до 

створених  МРП (Знмр). 

7. Звіт про роботу в проекті «Хмарні сервіси в 

освіті» (Зіт1) 



 11.Допомога в доборі психологічної 

літератури (СПС) 

12.Практичні заняття для вчителів «Тиждень 

здоров`я» (СПС)/ 

13.Практичні заняття для батьків « Школа 

батьків» (СПС) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 6 7 8 

21.05-25.05 1.Організація проведення ремонтних робіт (Зг). 

2.Підготовка інвентаря для поливу квітів, кущів та 

саджанців (Зг). 

3.Зняття показання з лічильників (Зг). 

4. Підготовка до генерального прибирання 

приміщень ліцею (Зг). 

5. Закупка миючих засобів на літній період (Зг). 
 

1.Контроль за станом проведення державної підсумкової  атестації у 9, 
11 класах і виконанням інструкцій МОН України (Зо,Зл, За,Зім) 

2.Контроль за веденням шкільної документації педагогічними працівниками 

( особові справи, класні журнали, журнали гурткової роботи, факультативів, 

ГПД ) (Зв, Зо, Зл, За). 

3.Контроль за роботою локальних мереж і 

технічного забезпечення  АРМ ліцею (Зіт1) 
4. Контроль за  видачею документів про освіту (Зо, Зл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Засідання кафедри учителів початкових класів (Зп) 

2.Звіт «Про підсумки роботи з питань міжнародного співробітництва» (Зім) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

28.05-01.06 

 

 

 

1 Складання табеля робочого 

часу педпрацівників, що 

працюють у 5-11 класах ліцею. 

(Зо) 
2.Підготовка звітів про роботу (З, СПС, Б). 

3.Підготовка конкурсних завдань 

та організація роботи 

приймальної комісії (Зіт2) 
4. Систематизація аналітичних матеріалів до плану 

роботи НВК на наступний навчальний рік (За) 

 

1. Підготовка до Випускного вечора (Зв, ПО, КК) 

2.Створення  проекту плану роботи бібліотеки  на наступний навчальний рік 

(Б) 

3.Аналіз стану успішності та відвідування школи дітьми «групи ризику». 
(СПС) 
4.Діагностика дітей, що прибули до 1-4-х класів. (СПС) 
5. Індивідуальні та групові  консультації з проблем навчання і виховання 
(СПС) 
6. Практичні заняття для учнів 11 класів «Підготовка із самопізнання і 
підвищення самооцінки в допомозі при стресових ситуаціях на ЗНО за 
запитом «Допоможи собі сам»» (СПС) 
7. Робота з учнівським самоврядуванням (СПС) 
 

1. Участь у засіданнях експертних груп з оцінки 

якості новостворених взірців МРП.(Знмр) 

2. Розробка навчальних комп’ютерних ігор до 

створених  МРП (Знмр)  

3. Організація видавництва МРП (Знмр) 

4.Перевірка вчасної корекції баз даних особових 

справ учнів та працівників (Зіт1). 

3. Науково-практична конференція  у рамках  

Всеукраїнського експерименту “Впровадження 

Державного стандарту Нової української школи” 

з теми  «Нові орієнтири освіти 21 століття» (Зп)  
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28.05-01.06 1.Організація проведення ремонтних робіт (Зг) 

2. Видача зарплати (Зг) 

1.Контроль за станом проведення державної атестації у 9 класах і 
виконанням інструкцій МОН України (Зо,Зл, За,Зім) 

1.Участь у нараді класних керівників. 



 

 

 

3. Контроль за використанням будівельних матеріалів 

(Зг) 

4.Контроль за роботою техперсоналу (Зг). 

5. Контроль за використанням миючих засобів (Зг). 

2.Контроль за веденням шкільної документації педагогічними працівниками 

( особові справи, класні журнали, журнали гурткової роботи, факультативів, 

ГПД ) (Зо, Зл,Зп,  Зв). 

3.Контроль за роботою локальних мереж і 

технічного забезпечення  АРМ ліцею  (Зіт1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Організація роботи в НШУ (підсумки і 

пропозиції до наступного навчального року)». 

(Зіт1) 

2. Участь у заходах в  рамках експерименту  

«Проектування моделі професійного розвитку 

педагогічного персоналу навчального закладу» 

(За) 

1 2 3 4 

04.06-08.06 1.Підготовка конкурсних 

завдань та організація роботи 

приймальної комісії (Зіт2) 

2. Проведення шкільного конкурсу кураторів, 

класних керівників «Краща програма виховної 
роботи» (Д,З) 
3. Робота над  проектом плану роботи НВК на 2017-
2018н.р. (За) 

 

 
 

1.Складання  проекту річного плану роботи 

(Б) 
2. Підготовка до Випускного вечора (Зв, ПО, КК) 

3.Аналіз роботи за навчальний рік та написання звітів. (СПС) 

4.Участь у малих педрадах .(СПС) 
5.Індивідуальні та групові консультації з проблем навчання та 
виховання. (СПС) 
6.Участь у семінарських заняттях та тренінгах при районному та 
міському УО. (СПС) 
7. Виступи на батьківських зборах (СПС) 
8. Робота з дітьми пільгових категорій (СПС) 
9. Участь у районних і міських семінарах і конференціях (СПС) 
10.Психологічний тренінг для вчителів: «Гармонізація свідомості. Що 
всередині,  те й зовні» 

1.Участь у засіданнях експертних груп з оцінки 

якості новостворених взірців МРП (Знмр). 

2. Організація видавництва МРП (Знмр). 

3. Розробка навчальних комп’ютерних програм 

до створених  МРП (Знмр) 

4.Звіт про роботу інформаційно-ресурсного 

центру (Зіт1). 
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04.06-08.06 1.Організація  та проведення ремонтних робіт (Зг) 

2. Контроль за використанням будівельних матеріалів 

(Зг) 

3. Підготовка актів списання інвентаря (Зг) 

4. Контроль за проведенням генерального прибирання  

НВК (Зг) 

5. Закупка меблів (Зг) 

 

 

1. Підготовка до Випускного вечора (Зв, ПО, КК) 

2.Контроль за станом проведення державної атестації у 9 класах і 
виконанням інструкцій МОН України (Зо,Зл, За,Зім) 

3.Контроль за веденням шкільної документації педагогічними працівниками 

( особові справи, класні журнали, журнали гурткової роботи, факультативів, 

ГПД ) (Зв, Зо, Зл, За). 

4 Контроль за видачею документів про освіту (Зо, Зл) 

5. Контроль за робото літнього мовного табору на базі НВК (Зім) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Організація та проведення малих педрад ( Зо, Зв, Зл) 

2.Накази 

«Про переведення учнів» (С) 

 



 

 

 

1 2 3 4 

11.06-15.06 1. Робота над  проектом плану роботи НВК на 

наступний навчальний рік (За) 

2.Підготовка звітної 

документації (З) 

3.Організація роботи 

приймальної комісії (Зіт2) 

 

 
 

1. Підготовка до Випускного вечора (Зв, ПО, КК) 

2.Участь у засіданні малих педрад . (З,СПС) 
3.Діагностика дітей, що прибули до1-11класів. (СПС) 
4.Створення банку соціально- психологічного інструментарію для 
роботи з різними категоріями  учасників навчально- виховного 
процессу. (СПС) 
5. Підготовка робочих матеріалів та планування  роботи СПС на 
наступний рік (СПС) 
6.Психолгічний тренінг для вчителів: «Мій внутрішній скарб» (СПС) 

1. Робота над створенням проекту МРП з 

української мови до розділу «Прикметник» 3 

клас (Знмр). 

2. Комп’ютерна верстка. Робота з художником 

(Знмр). 

3.Участь у засіданнях експертних груп з оцінки 

якості новостворених взірців МРП.(Знмр) 

4.Консультування учасників інноваційних 

процесів  «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб за діяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

5. Організація видавництва МРП (Знмр). 

5. Розробка навчальних комп’ютерних ігор  до 

створених  МРП  (Знмр). 
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11.06-15.06 1.Проведення ремонтних робіт (Зг) 

2. Контроль за використанням будівельних матеріалів 

(Зг) 

3. Видача авансу (Зг) 

4. Підготовка НВК до нового навчального року (Зг) 

1.Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними 

працівниками (Зо, Зл, Зв,Зп). 

2. Контроль за  видачею документів про освіту (Зо, Зл) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Накази 

«Про переведення учнів» (С) 

 

 

1 2 3 4 

18.06- 22.06 1. Робота творчої групи над  проектом плану роботи 

НВК на наступний навчальний рік (За) 

2. Підготовка звітної 

документації (З) 

 
 

1. Підготовка  та проведення  Випускного вечора (Зв, ПО, КК) 

2.Створення банку соціально-

психологічного інструментарію для роботи з 

різними категоріями навчально - виховного 

процесу.(СПС) 

3.Діагностика дітей, що прибули до 1-11-х 

класів. (СПС) 

4.Організація оздоровлення дітей соціально 

незахищених категорій. (СПС) 

 

1. Участь у засіданнях експертних груп з оцінки 

якості новостворених взірців МРП (Знмр). 

2. Консультування учасників інноваційних 

процесів  «Психолого-педагогічний 

інструментарій як засіб задіяння внутрішньої 

активності учня» (Знмр). 

3. Організація видавництва МРП(Знмр). 

4. Розробка навчальних комп’ютерних ігор  до 

створених  МРП (Знмр). 
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  18.06 –22.06 1.Організація проведення ремонтних робіт (Зг) 

2. Контроль за використанням будівельних матеріалів 

(Зг) 

3. Підготовка НВК до нового навчального року (Зг) 

4.Зняття показання з лічильників (Зг). 

5.Робота з фінансовими 

документами. Звірка з 

бухгалтерією РУО (Б) 
 

1.Контроль за станом ведення класних журналів педагогічними 

працівниками (Зо, Зл, Зв, Зп). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


