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З М І С Т 

 

№  

пп 

Розділи  

  Вступ. 

Аналіз якості освітньої діяльності за 2020-2021 навчальний рік, 

перспективи  та  пріоритети розвитку на 2021-2022 навчальний рік.  

Р
о

зд
іл

 І
 

Система планування діяльності закладу освіти, 

 моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 

Розподіл посадових обов’язків між адміністрацією закладу освіти. 

План роботи Ради гімназії. 

План роботи  педагогічної ради. 

План проведення апаратних  нарад (нарад при директорі). 

Циклограма управлінської діяльності. 

Орієнтовна циклограма питань, з яких видаються накази з основної та 

адміністративно-господарської діяльності. 

Р
о

зд
іл

 І
І 

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.  

Охорона праці. 

Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Профілактика дитячого 

травматизму. 

Медичне обслуговування.  Профілактика захворювань. 

Організація якісного харчування здобувачів освіти на принципах 

системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). 

Охорона праці. Пожежна безпека. Цивільний захист. 

Р
о

зд
іл

 І
ІІ

 

 

Створення оптимальних умов для забезпечення прав учнів на 

здобуття якісної  освіти. 

Організаційне,  науково-методичне та інформаційне забезпечення 

освітнього процесу на умовах академічної доброчесності. 

Організований початок і закінчення навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації. Підготовка до зовнішнього   

незалежного оцінювання. 

Внутрішній моніторинг рівня викладання навчальних дисциплін та 

система коригування результатів навчання здобувачів освіти. 

Перспективний план вивчення стану викладання навчальних предметів 

на 2015-2025 роки. 

Система роботи з науково-методичного супроводу особистісного 

поступу здобувачів освіти. 

Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка. 

План роботи бібліотеки. 

Робота офіційного веб-сайту гімназії. Змістовне наповнення 

віртуального методичного кабінету. 

Науково-методичний супровід 

 професійного розвитку педагогічних кадрів. 
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Організація роботи з атестації та підвищення професійного рівня та 

педагогічної майстерності педагогічних працівників. 

План роботи науково-методичної ради.  

Педагогічне наставництво молодих спеціалістів (за окремим планом). 

Заходи з реалізації інноваційної освітньої діяльності та упровадження 

дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального 

рівнів. 

План роботи наукового товариства «Інтелект». 

Р
о

зд
іл

 І
V

 

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації. 

Організаційні заходи.   

План заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді та Державної цільової програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року. 

Формування ціннісних орієнтирів. План проведення виховних годин. 

Організація роботи з учнями щодо превентивного виховання.  

Педагогічна допомога з розвитку учнівського самоврядування. 

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова  робота. Оздоровлення 

учнів. 

План роботи гуртожитку 

Циклограма виховної роботи (тижні, акції, місячники, свята тощо) 

Р
о

зд
іл

 V
 Соціально-психологічний супровід освітнього  процесу. 

Соціальний захист учнів пільгового контингенту. Адаптація учнів 

нового набору.   

План роботи практичного психолога (додається). 

План роботи соціального педагога (додається). 

Р
о

зд
іл

 V
І Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками та органами 

громадського самоврядування. 

Орієнтовна тематика батьківських зборів (загальношкільних, класних). 

Конструктивна комунікація з батьками. Педагогіка партнерства. 

Р
о

зд
іл

 V
ІІ

 

Фінансово-господарська робота. 

Робота по модернізації та підтримці належної матеріально-технічної 

бази. Залучення позабюджетних коштів. 

Робота бухгалтерської служби. 

Правовий супровід освітнього процесу. План роботи юрисконсульта. 

Організація та проведення процедур закупівель для потреб закладу 

освіти. 
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Аналіз якості освітньої діяльності за 2020-2021 навчальний рік,  

перспективи та  пріоритети розвитку на 2021-2022 навчальний рік. 
 

Підсумки навчальної роботи у 2020-2021 навчальному році. 

 

Педагогічний колектив гімназії у 2020-2021 навчальному році  проводив 

системну роботу, спрямовану на покращення якості викладання навчальних 

предметів, творчий пошук нових, ефективних форм і методів навчання і 

виховання учнів, подальше підвищення педагогічної майстерності, 

удосконалення форм і методів індивідуального розвитку особистості. У закладі 

освіти створено умови для самореалізації особистості кожного учня. 

Вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної та варіативної 

складових робочих навчальних планів у 2020-2021 навчального року завершено; 

зміст та обсяг з усіх дисциплін відповідає чинним навчальним програмам. 

На початок 2020-2021 навчального року в закладі освіти навчалося        

302 учні, вибуло 5 учнів, прибуло 4 учні, на року залишився 301 учень.  

Середній бал навчальних досягнень учнів  становить 9,4. На високому 

рівні навчалось 10 учнів (3,3%), на достатньому – 158 учнів (52,7%), на 

середньому –133 учні – (44%), якість знань становить 56%.  

Порівняльний аналіз показників навчальних досягнень, свідчить, що 

якість в порівнянні з минулим навчальним роком знизилась на 9% (таблиця1): 
Навчальний рік К-ть 

учнів 

Рівень навчальних досягнень 

Початковий 

рівень 

Якість  

знань 

Високий 

рівень 

Не 

атестовано 

К-ть % К-ть % К-ть % 

2018-2019 300 – – 170 56,6 7 2,33 – 

2019-2020 303 – – 197 65 9 3 – 

2020-2021 301 – – 168 56 10 3,3 – 

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів у 2020-2021 навчальному році по 

класах (таблиця 2) свідчить про зменшення показника якості знань учнів, 

порівняно з минулим навчальними роком. Найнижчий відсоток якості знань 

мають учні 8-А класу (24%) та 10-Г (23,7%), що частково пояснюється високою 

кількістю новоприбулих учнів та періодом адаптації до нових умов навчання: 

К
л
ас

 

К
-т

ь
 у

ч
н

ів
  

н
а 

2
8
.0

5
.2

1
 

А
те

ст
о
в
ан

о
 Рівень компетентності Серед

ній 

бал  

П
о
ч
ат

к
о
в
и

й
 

р
ів

ен
ь
 

%
 

С
ер

ед
н

ій
 

р
ів

ен
ь
 

%
 

Д
о
ст

ат
н

ій
 

р
ів

ен
ь
 

%
 

В
и

со
к
и

й
 

р
ів

ен
ь
 

%
 

Я
к
іс

ть
 з

н
ан

ь
 

8-А 25 25 – – 19 76 9 24 – – 24 8,2 

8-Б 25 25 – – 10 40 15 60 – – 60 8,7 

9-А 24 24 – – 14 58,4 8 33,3 2 8,3 41,6 9 

9-Б 25 25 – – 6 24 16 64 3 12 76 9,5 

9-В 24 24 – – 16 66,6 8 33,4 – – 33,4 8 

10-А 24 24 – – 13 54,1 10 41,7 1 4,2 45,9 9,2 

10-Б 21 21 – – 11 52,4 10 47,6 – – 47,6 9,3 

10-В 20 20 – – 4 20 16 80 – – 80 9,3 

10-Г 21 21 – – 16 76,3 4 19 1 4,7 23,7 8,7 
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11-А 29 29 – – 10 34,5 19 65,5 – – 65,5 9,5 

11-Б 20 20 – – 11 55 9 45 – – 45 9 

11-В 20 20 – – 3 15 17 70 3 15 85 9,3 

11-Г 23 23 – – 5 21,7 18 78,3 – – 78,3 9 
Всього: 301 301 – – 133 44 158 52,7 10 3,3 56 9,4 

Аналіз академічної успішності учнів закладу освіти за 2020-2021 

навчальний рік свідчить про збільшення рівня навчальних досягнень учнів 

(таблиця 3):  
Назва предмету 

державного компоненту 

К-ть 

учнів  

  

Рівень навчальних досягнень учнів Якість 

знань,  

% 

Середній 

бал Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Українська мова 301 – – 23 7,6 211 70,1 67 22,3 92,4 8,5 

Українська літ-ра 301 – – 17 6 177 38,8 107 35,5 94 8,9 

Зарубіжна літ-ра 301 – – 6 2 146 48,5 149 49,5 98 9,3 

Англійська мова 301 – – 65 21,6 182 60,5 54 17,9 78,4 8,1 

Алгебра 163 – – 63 37,5 85 52,1 17 10,4 62,5 7,2 

Геометрія 163 – – 58 35,6 86 52,8 19 11,6 64,4 7,2 

Математика  138 – – 67 48,6 64 46,4 7 5 51,4 6,8 

Фізика 301 – – 85 28,2 189 62,8 27 9 71,8 7,4 

Інформатика 301 – – 2 1 76 25 223 74 99 10,0 

Історія України 301 – – 6 2 223 74 72 24 98 8,7 

Всесвітня історія 301 – – 2 1 172 57 127 42 99 9,2 

Правознавство 73 – – – – 42 57,5 31 42,5 100 9,2 

Біологія 301 – – 12 4 216 71,8 73 24,2 96 8,7 

Географія 301 – – 16 5,5 188 62,5 97 32 94,5 8,7 

Хімія 301 – – 31 10,7 212 70 58 19,3 89,3 8,4 

Фізична культура 282 – – – – 67 24 215 76 100 10,2 

Мистецтво  301 – – 3 1 95 31,6 203 67,4 99 10,0 

Технології 123 – – – – 27 22 96 78 100 10,3 

Громадянська освіта 86 – – – – 20 23,4 66 76,7 100 9,9 

Згідно з планом роботи закладу освіти на 2020-2021 навчальний рік та 

планом внутрішньошкільного контролю за рівнем освітнього процесу у 2020-

2021 навчальному році проведено вивчення рівня навчальних досягнень учнів, 

стану викладання та якості знань з біології, основ здоров’я, математики. 

Результати контролю узагальнено в наказах, обговорено на засіданні 

педагогічної ради. З метою проведення корекції та визначення рівня навчальних 

знань  учнів отриманих під час дистанційного навчання в умовах карантину, 

протягом вересня-жовтня 2020 року проведено діагностичні контрольні роботи у 

8-11 класах. 

Під час загальнонаціонального карантину, в умовах особливого режиму 

роботи закладу освіти освітній процесу забезпечено на сервісі Google Classroom 

за розкладом занять 2020-2021 навчального року. Колектив гімназії спрацював 

злагоджено, створивши оптимальні умови для якісного освітнього процесу та 

організованого завершення 2020-2021 навчального року. 
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Підсумки науково-методичної та дослідницько-експериментальної 

роботи  у 2020-2021 навчальному році 

  У 2020-2021 навчальному році в закладі освіти продовжується робота з 

упровадження чотирьох експериментів Всеукраїнського («Науково-методичні 

засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного 

віртуального STEM-центру «ВНМВ STEM-центр» на 2017-2021 роки; «Я – 

дослідник» (створення психолого-педагогічних умов щодо організації 

навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням ІТ- та STEM-

технологій)  на  2018-2021 роки») та регіонального рівнів («Теоретико-методичні 

засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі 

післядипломної педагогічної освіти на  2017-2021 роки). 

Координатором науково-дослідницької та експериментальної роботи в 

закладі освіти є гімназійне Наукове товариство «Інтелект», що покликано 

удосконалювати знання учнів у різних галузях наук, розвивати інтелектуальний 

потенціал, розширювати науковий кругозір, набувати вмінь і навичок науково-

дослідницької діяльності. У 2020-2021 навчальному році різними видами 

науково-дослідницької та пошуково-експериментальної роботи в закладі освіти 

охоплено 79% учнів. 

 З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої 

молоді протягом жовтня-грудня 2020 року проведено І та ІІ етапи 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, кількісні результати проведення яких 

наведено в таблиці 4: 
І етап ІІ етап 

К-ть учасників К-ть переможців К-ть учасників К-ть переможців 

394 143 155 114 

Учні закладу освіти стали переможцями ІІІ обласного етапу  

XХ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика серед учнів 

закладів загальної середньої освіти Іванченко Катерина (9-Б клас) – І місце, 

Ващенко Анастасія (11-А клас) – ІІІ місце, Ситник Анастасія (10-Г клас) –  

ІІ місце, Іванченко Катерина перемогла на всеукраїнському етапі. 

У 2020-2021 навчальному році гімназію внесено до Всеукраїнської мережі 

закладів освіти по роботі з обдарованими дітьми та молоддю за результатами 

Всеукраїнського конкурсу-рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів 

«Школа – джерело талантів». 

У вересні 2020 року команда гімназії отримала приз глядацьких симпатій 

із проектом «Виготовлення екопаперу» та отримала грант у розмірі 7000 грн. (в 

рамках проекту «Екошкола» за сприяння АТ «Фармак»). 

У вересні-жовтні команда гімназистів стала переможцем Всеукраїнського 

STEM-проєкту з краудфандингу «ConnectED: Освіта, що єднає» та отримала 

сертифікати і сучасне мультимедійне обладнання (відеокамера, два 

радіомікрофони, мікрофон-гучномовець). 

У жовтні 2020 року учениця гімназії Темченко Єлізавєта, слухачка 

Сумського територіального відділення МАН України, здобула перемогу та 

золоту медаль у Міжнародній виставці-конкурсі юних винахідників та 

інноваторів (International Warsaw Invention Show). 
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Учениця гімназії Косушко Єлізавета стала учасницею проекту 

«Дослідження мікропластику в питній воді»  (в рамках проекту «Еко-люди» за 

підтримки UA: СУМИ). 

У лютому 2021 року з метою впровадження STEM-технологій в освітній 

процес спільно із науковцями СумДУ в закладі освіти проведено «Інженерний 

тиждень 2021» під час якого здобувачі освіти ознайомилися з інженерними 

професіями майбутнього, брали участь в інженерних змаганнях, підготували 

виставку-презентацію власних винаходів. 

За результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 8 учнів закладу освіти 

посіли призові місця (72,7% від загальної кількості учасників), 2 учні (Бодарєв 

Кирило та Бутенко Валерія) – отримали перемогу на всеукраїнському етапі 

конкурсу (100% від загальної кількості учасників). 

Під час загальнонаціонального карантину 2020 року, в умовах особливого 

режиму роботи закладу освіти викликом для педагогічного колективу гімназії 

стало створення загальногімназійного банку відеоуроків для забезпечення  

дистанційного та змішаного навчання учнів 8-11 класів і методичної підтримки 

вчителів. Онлайн-платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для 

самостійної роботи з основних предметів освітньої програми закладу освіти. 

Увесь навчальний контент відповідає чинним державним освітнім програмам; 

користуватися ним можна буде як для навчання під час карантину, так і для 

ознайомлення з темою, у разі пропуску через хворобу або з інших причин.  

Серед вчителів, що сприяють розвитку наукових здібностей, 

обдарованості, творчих можливостей учнів слід відзначити Шевченко А.Є., 

Кириченка О.В., Пєсоцьку І.О., Панчук Л.В., Яловенко В.В., Панасюру Г.С., 

Кириченко О.М., Розуменко А.О., Василенко Т.В., Прошак В.П., Юхно Н.І. 

Координатором науково-методичної роботи була науково-методична 

рада, на засіданнях якої розглядалися питання впровадження ефективних 

технологій навчання і виховання, створення умов для формування ключових 

компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів, підбивалися 

підсумки адаптації новоприбулих учнів, участі учнів у предметних та 

інтелектуальних конкурсах тощо.  

Підвищення професійного рівня педагогічних кадрів здійснювалось як 

через колективні курсові так і через міжкурсові форми роботи, включення 

вчителів у процес самоосвіти. 

З метою підвищення кваліфікації   педагогічних кадрів закладу освіти  

44 педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації на тему: 

«Основи формування дослідницької компетентності педагогів при виконанні 

наукових досліджень МАН»,  у вересні – жовтні 2020 року всі педагогічні 

працівники гімназії підвищили свою кваліфікацію і успішно завершили он-лайн 

курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та 

керівників шкіл, на порталі онлайн-освіти EdEra. 

3 вчителі – активні учасники обласних творчих груп; 2 вчителі – експерти з 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти Сумської області;  

2 вчителі є членами журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; 1 

вчитель – член експертної групи по визначенню результатів ЗНО; 1 вчитель  – 
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член обласної науково-дослідної лабораторії STEM-освіти; 19 педагогічних 

працівників внесено до обласного анотованого каталогу публікацій з інноваційної 

діяльності та дослідно-експериментальної роботи за  2020 рік; 3 педагогічних 

працівники у квітні 2020 року взяли участь в антикризовому національному 

онлайн-EdCamp «Тримай п'ять, освіто!». 

Підсумки виховної роботи у 2020-2021 навчальному році. 

У 2020-2021 навчальному році роботу педагогічного колективу                         

КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей» спрямовано на  реалізацію виховної проблеми: «Виховання 

української еліти нового зразка на засадах загальнолюдських та національних 

інтелектуальних, моральних, культурних та духовних цінностей шляхом 

використання традиційних та інноваційних психолого-педагогічних методів та 

технологій». 

У річній циклограмі з виховної роботи прослідковується умовна зміна 

тематичних періодів виховного характеру (місячники), що дозволяє учням краще 

засвоїти морально-етичні принципи, відпрацювати навички культурної та 

суспільно-адаптованої людини: вересень – військово-патріотичне виховання, 

жовтень – формування здорового способу життя, листопад – превентивне 

виховання, грудень – художньо-естетичне виховання та сприяння творчому 

розвитку, січень – національне та громадянське виховання, лютий – трудове 

виховання та професійна орієнтація, березень – родинно-сімейне виховання та 

соціалізація особистості, квітень – екологічне виховання, травень – моральне 

виховання. У рамках місячників проведено групові та індивідуальні форми 

виховної роботи: уроки мужності, тематичні виставки, інтелектуальні конкурси 

та ігри, бесіди, лекції, виставки робіт учнів, екскурсії, спортивні змагання, 

проекти, флешмоби, тематичні вечори, зустрічі з видатними людьми, фестивалі, 

класні виховні години, години етикету, благодійні акції, квести, читання 

художньої літератури, ділова гра тощо. 

Протягом навчального року проведено традиційні заходи з застосуванням 

технологій дистанційного навчання: свято Першого дзвоника, День працівників 

освіти, свято «Козацькі забави» (до Дня Захисника України), День Святого 

Миколая, загальногімназійний конкурс «Гімназія має талант» (номінація 

«Вокальне мистецтво», «Хореографічне мистецтво»), «Леді гімназії», вибори 

Президента гімназійного самоврядування, свято до Міжнародного жіночого дня, 

свято «Останній дзвоник». 

Одним із принципів виховання у гімназії є поєднання педагогічного 

керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів, реалізація якого відбувається 

шляхом створення учнівського самоврядування. На початку 2021 року відбулися 

вибори на пост Президента гімназійного самоврядування. Упродовж 

передвиборчої кампанії проходили дебати, де кандидати представляли свою 

програму та реалізовували власні проекти. За результатами голосування 

Президентом гімназії обрано ученицю 10-Г класу Третяк Валерія та було 

сформовано новий уряд. Протягом навчального року щотижня проводилися 

засідання мерів класів за участю представників Міністерств навчання, дозвілля, 

спорту та житлового комплексу під керівництвом педагога-організатора 

Ніконової Є.О. 
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З метою виховання толерантності як особистісної якості вихованців, 

формування ціннісних установок, толерантного спілкування та навичок 

толерантної поведінки проведено Тиждень толерантності «Толерантність 

починається з мене» (модератор – Парфило І.С.). У рамках тижня проведено: 

тренінгові заняття «Вчимося розуміти та поважати інших»  та «Толерантність: ти 

і я», відео-презентація «Толерантність починається з мене», загальногімназійний 

інтелектуальний квест «Толерантність – крок до гуманності». Крім того 

гімназисти постійно активні учасники проекту «Добро починається з тебе» для 

мешканців Сумського центру реінтеграції бездомних осіб. 

Враховуючи складну ситуацію, що склалась сьогодні в Україні у сфері 

поводження з домашніми тваринами та регулюванні чисельності безпритульних 

тварин та з метою реалізації статті 6 Закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» гімназисти беруть участь у акції «Щаслива лапа», 

Всеукраїнській благодійній акції «Happy Мяу для Мурчика» від благодійного 

фонду «Щаслива лапа». 

Питання реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

молоді розглянуто на засіданні науково-методичної ради  та засідання циклових 

методичних об’єднань. У рамках Місячників та Тижнів військово-патріотичного 

виховання проведено:  День Соборності та Свободи України, День Гідності та 

Свободи, День ракетних військ і артилерії України, День вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, День молитви за всіх полеглих за волю і 

державність України, День миру, заходи щодо вшанування подвигу учасників 

Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.  

Проведено заходи до Дня пам’яті Тараса Шевченка, Дня пам'яті жертв 

Голокосту, Дня  пам’яті Героїв Крут (1918), Дня пам’яті голодомору та 

політичних репресій, Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня 

українського козацтва, Всеукраїнського дня бібліотек «Виховуємо громадянина 

– патріота України», Дня пам’яті та примирення,73-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у другій світовій війні, Дня української писемності та мови, 

Міжнародного дня рідної мови, Дня збройних сил України.  

Розроблений проект «Поклик пам’яті» (роботи виставлені на електронній 

дошці padlet), модератор Нестеренко Л.В., вихователь, онлайн-проєкт «Розкажи 

про вишивану реліквію своєї родини» (учні 10-Б класу, модератор                   

Танькова І.І.), участь у Всеукраїнському конкурсі «Захисники України» (учні 9-

А класу, модератор Корінєва Н.О.). Учні 9-В класу (модератор Тонка М.Г) взяли 

участь у  Всесвітньому Дні Гідності, який проходив у символічний проміжок з 

21 листопада – Свята гідності та свободи України – до 9 грудня – Дня боротьби з 

корупцією за сприяння проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у 

протидії корупції в Україні ВзаємоДія», всесвітнього руху Amnesty International, 

у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Офісом освітнього 

омбудсмена України й Уповноваженим Президента України з прав дитини, 

провівши антикорупційний квест та отримали сертифікати. 

З метою популяризації, пропаганди та формування навичок здорового 

способу життя, запобігання негативним проявам серед учнівської молоді для 

учнів 8-9 класів проведено практичні заняття «Я обираю здоровий спосіб життя» 

класів, для учнів 8-11 класів – цикл бесід з профілактики паління, вживання 
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алкоголю, наркотичних засобів. Проведена щорічна акція «16 днів без 

насильства», реалізована інформаційна кампанія «Стоп булінг», Тиждень 

порозуміння з хворими на ВІЛ/СНІД (модератори – Парфило І.С.,                    

Малько О.А.). 

З метою  ознайомлення учнів з історичними та культурними пам’ятками 

України відвідали м. Львів. 

 Протягом року учні працювали над проектом «Моє місто/село в історії 

моєї країни», «Національні традиції; народні промисли», взяли участь у 

освітньому екологічному проекті «Zero Waste Day Суми». У рамках проекту 

«STEAM-ART» для учасників проекту #ZWDСуми проведено майстер-клас 

«Хлам-арт, або «друге життя» старим речам!» (модератор – Сагура Г.Ф.). Крім 

того долучилися до Всеукраїнського проекту «Озеленення України», акції 

«Чисте подвір’я – чиста вулиця – чистий район» (модератори вихователі) 

благодійна екологічна акція «Створюємо ліси разом» (модератор                  

Кириченко О.М. 

З метою залучення учнів до систематичних занять фізкультурою та 

спортом, підвищення рівня фізичної підготовленості учнівської молоді, 

організації здорового  відпочинку учнів у закладі освіти організована позакласна 

спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота. Протягом навчального 

року проводилися заходи із застосуванням технологій дистанційного навчання, 

присвячені Дню фізичної культури і спорту України, Дню туризму, Дню 

здоров’я, Дню українського козацтва; проведено Місячник фізичної культури та 

здорового способу життя, Олімпійський тиждень (модератор – Плужник В.В.).  

У вересні-грудні 2020 року проведено гімназійні змагання з волейболу 

серед хлопців  (І місце – 10-Г клас, ІІ місце – 11-В клас, ІІІ місце – 11-Г клас) та з 

настільного тенісу (хлопці: І місце – Лиман Ярослав, ІІ місце – Шкрьоба Андрій, 

ІІІ місце – Лейба Артем; дівчата: І місце – Кищик Д., ІІ місце – Білан Софія, ІІІ 

місце – Оникієнко Катерина). 

Проведені змагання з волейболу між командами педагогічних працівників 

та хлопцями 10 та 11 класів. Команда учителів перемогла команду учнів 10 

класів та поступилася хлопцям 11 класів.  

З метою всебічного розвитку учнів у закладі освіти працювали гуртки: 

«Юний краєзнавець», «Літературна студія», «Основи журналістики», вокальний 

спів.  

Заняття гуртка «Основи журналістики» відбувалися за трьома напрямками: 

відкриті лекції, засідання редакційної колегії, індивідуальна робота. Газета 

зміцнила авторитет серед учнів, удосконалилися стилістика видання й 

редакційна політика.  

Учні регулярно поповнюють фотоархів редакції й надають фото для 

розміщення на інформаційних ресурсах закладу – на сайті гімназії, сторінці у 

Facebook. За звітний період гуртківці підготували випуск двох (№41 і №42) 

номерів газети «КЕБЕТА». 

Для підвищення рівня компетентності гуртківців проведено ряд занять з 

освоєння програми комп’ютерної верстки Adobe InDesigne, журнального 

дизайну, стилістики тощо.  
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Для збільшення ефективності роботи під час дистанційного навчання були 

внесені корективи в план роботи й збільшено використання сучасних технологій 

навчання. У роботі застосовується превентивне планування дистанційної роботи, 

суттєво збільшилася вага проєктної роботи. 

Гуртківці взяли активну участь у Всеукраїнському проекті з фандрайзингу 

«Освітній проєкт ConnectED». Проєктне завдання реалізоване повністю: 

редакція отримала обладнання (відеокамера, два мікрофони, мікрофон 

екскурсовода, карта пам’яті). Наслідком успішної комунікації з Сумською 

міською радою є забезпечення інформаційними банерами. 

Гімназійний проєкт «Медіамузей: гаджети доцифрової епохи» виконано на 

90% (заключний етап: редагування матеріалів і розміщення на сайті гімназії). 

Започатковано «дочірній» проєкт «Живий музей: На гостину до Чехова» 

(«Костюмована екскурсія «Ми вам розкажемо про Суми», який є практичною 

частиною науково-дослідницької роботи. У проекті взяли участь 16 гімназистів, 

які відвідують гуртки «Юний краєзнавець», «Основи журналістики» та 

літературної студії «Веретено». Реалізовано перший, підготовчий етап проекту: 

проведено дослідження, укладено усну угоду про співпрацю з КЗ «Будинок-

музей А.П.Чехова», створено сценарії відео й проведено пробну фотосесію.                     

В рамках проекту на основі проведених досліджень створено 3 нових костюми-

реконструкції. 

Учні взяли участь у різноманітних заходах, зокрема: прес-конференція 

«Створюй з Суспільним», публічна дискусія «Сільський урбанізм» в рамках 

проєкту Школи архітектури та дизайну за підтримки Європейського Союзу та 

Ґете-Інституту за програмою «Дім Європи». З метою профорієнтації та обміну 

досвідом відбулася зустріч з генеральним продюсером телеканалу UA. Суми 

Оксаною Кириленко. 

Гуртківці перемогли у Другому конкурсі шкільних видань Сумщини –

«КЕБЕТА» ІІ виборола призове місце. Переможець у спеціальній номінації 

«Популяризація української мови як чинника національної ідентичності» - Юлія 

Дяченко (10-В) – за статтю «Називай мене правильно». І місце у номінації 

«Найкраща публікація на тему дистанційного навчання» - Катерина Кривошеєва 

(10-А), стаття «Дистанційка: по інший бік монітора». ІІІ місце у номінації 

«Найкращий автор шкільної газети» - Наталія Гоженко (10-В). IV місце в 

рейтингу авторів усіх 10 газет – Катерина Кривошеєва (10-А). У конкурсі брали 

участь 16 шкільних медіа (10 газет, 2 сайти і 4 відеостудії). 

Протягом навчального року гуртківцями  «Літературної творчості» 

проведено впорядкування і відбір учнівських творів з метою розробки й 

реалізації гімназійного онлайн-проєкту  «Teen_poetry» (відео альманах 

літературної студії «Веретено»).  

Розробляється STEAM-напрямок «Технології в літературі: друге дихання 

сучасної фантастики», відображення стилів стім-панк, дизель-панк і кібер-панк у 

сучасній літературі. 

Заняття гуртка «Юний краєзнавець» відбувалися за трьома напрямками: 

теоретичні заняття, практичні заняття, науково-дослідницька робота, робота над 

проєктами - відповідно до плану роботи. Започатковано проект 

«Мікротопоніміка», створено проєктну презентацію, розподілено обов’язки між 
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учнями. Проєктна робота перебуває на етапі збирання й впорядкування 

матеріалу. 

У рамках гімназійного проєкту «Костюмована екскурсія «Ми вам 

розкажемо про Суми», який є практичною частиною науково-дослідницької 

роботи, виокремлено два напрямки досліджень: «Едвардіанська епоха» (за 

участю вихователя Сагури Г.Ф.) та «Козацька аристократія» (за участю 

вихователя Тонкої М.Г.).  

У травні 2021 року проведено новий оригінальний захід «Ретро-пікнік «На 

гостину до Чехова», у якому взяли участь 19 учнів. За результатами заходу 

створені медіа матеріали, розміщені в медіа (UA.Суспільне (програма «Ранок»), 

UA.Суми, радіопрограма на UA.Суспільне, сайт «Медіаколо» Сумського прес-

клубу). Краєзнавчі матеріали, які є результатом індивідуальних досліджень 

гуртківців, регулярно розміщуються в групі «Костюмована екскурсія «Ми вам 

розкажемо про Суми» на Фейсбук. 

Керівник гуртка взяла участь у дискусійній зустрічі проєкту «Голос громад 

(спільний проєкт UA: Суспільне мовлення й DW Akademie, провідної німецької 

організації з медіа розвитку, 03.12.2020, у форматі ZOOM-конференції) у якості 

експерти з медіаосвіти й краєзнавчої роботи, а також пройшла курс навчання з 

популяризації науки в проекті «Науку чути» від журналу «Куншт»,  регіональній 

(не)конференції EdCamp у м. Лисичанську в якості спікерки (лекція з 

креативного краєзнавства), 31.10.2020, у форматі ZOOM-конференції, у міському 

проекті «Школа амбасадорів» Центру освіти впродовж життя, в якості спікерки з 

екскурсознавства, 22-23.12.2020, у форматі ZOOM-конференції. 

Заклад освіти співпрацює з Сумським обласним центром позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю за фізкультурно-спортивним 

напрямком  («Спортивний туризм»). Позашкільною освітою охоплено 93% 

вихованців. 

Під час загальнонаціонального карантину, в умовах особливого режиму 

роботи закладу освіти виховний процес  забезпечено на сервісі Google Classroom.  

Учні отримують перемоги в обласних, всеукраїнських та міжнародних  

конкурсах різних напрямків. Протягом навчального року гімназисти взяли 

участь у таких конкурсах:  

участь у імплементації симуляційних ігор у рамках  міжнародного проєкту 

«SIMSCHOOL – СИМУЛЯЦІЙНІ ІГРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

(SIMschool – Teaching Human Rights with Simulation Games) (учні 9-В класу, 

модератор Тонка М.Г.); 

Міжнародний фотоконкурс «Ми - люди Землі» (Орлова К., Рожкова А, 

Сукачова М, Козолуп А БрайкоД, Погорєлов В. Залозний І, Дяченко В, 

Дорошенко В.,  Антонова А., Куценко К.  модератор Нестеренко Л.В.,  Сагура 

Г.Ф., Танькова І.І.); 

Міжнародний проєкт «Управління відходами на основі замкненого циклу» 

(«Circular-based waste management») Дяченко Ю., І місце (модератор Костенко 

О.О.); 

Міжнародний конкурс реклами у двох номінаціях "Соціальна реклама" та 

"Вільна тема" (І місце Пугач І.); 
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Міжнародний (VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської та 

студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж ) «Змагаймось за нове життя», 

присвяченого Л. Українці (Макієвська А., І місце, модератор Танькова І.І.); 

Safer Internet Day Challenge 2021 від Cisco Networking Academy  (учасники 

учні 10-Б класу,  модератор Танькова І.І., вихователь); 

XV Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Мої права» (переможці 

Гойденко А., Дяченко Ю., Фалько Л., модератор Танькова І.І., Костенко О.О.); 

Всеукраїнський проєкт «Greening Planet», локальний екочелендж та  

Всеукраїнський конкурс стартапів «Екомрія» в рамках соціального проєкту 

ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація» ( учні 10-Б класу, модератор 

Танькова І.І.) 

Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс «Ми – патріоти 

України»  (учасників 89, з них 20 отримало абсолютний результат, 20 учасників 

– І місце, решта ІІ та ІІІ місця, модератор Тонка М.Г., вихователь); 

Всеукраїнський конкурс «Патріот» (учасників 76, модератор Москаленко 

М.Б., вихователь); 

ІІІ щорічний Всеукраїнський конкурс, приурочений до Дня Європи в 

Україні «Європа – це я!», (учасників 34, з них  4 учасника – І місце, 21– ІІ місце 9 

учнів – ІІІ місце, модератор Тонка М.Г., вихователь); Всеукраїнський конкурс 

журналістської творчості для старшокласників «Нові в медіа». Конкурс 

проводив - Інститут журналістики Київського університету імені Бориса 

Грінченка (диплом переможця Гоженко Н., модератор Костенко О.О.) 

Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків Noosphere Space Art Challenge/ 

ГО "Асоціація Ноосфера", Всеукраїнський конкурс плакату «Я- Україна» (Пугач 

І. 14 місце, модератор Нестеренко Л.В., вихователь); 

Всеукраїнський онлайн конкурс  «Безпечний інтернет 2.0» (10-Г, 10-Б, 9 –

А, 10-В, 8-А клас, вихователі); 

Всеукраїнський конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» (10-В, 

дипломи І-ІІІ ступеня) 

Всеукраїнський конкурс із хімії «Вода є життя» (10-В, дипломи І-ІІІ 

ступеня) 

Всеукраїнський інтернет-конкурс «Лайфхаки з української мови» (10-В, 

дипломи І-ІІІ ступеня) 

Всеукраїнський інтернет-конкурс «150 імен Лесі Українки» (10-В, 

дипломи І-ІІІ ступеня) 

Всеукраїнський конкурс «#ТГШ207: Таємниця генія Шевченка» (10-В, 

дипломи І-ІІІ ступеня) 

Всеукраїнський конкурс «STOP булінг!» (10-В, дипломи І-ІІІ ступеня) 

Всеукраїнський конкурс «Година Землі» (8-А, 10-В, дипломи І-ІІІ ступеня) 

Всеукраїнський онлайн конкурс з народознавства «Від бандури до 

цимбал» (10-Г, дипломи І-ІІІ ступеня) 

Всеукраїнський конкурс малюнків на космічну тематику (30 років 

космічної незалежності) від Noosphere Space Art Challenge (учасники Чернишева 

В., Гойденко А., Антонова А., Фалько Л., модератор Танькова І.І., Костенко 

О.О.) 
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онлайн-конкурс дитячих малюнків переможці регіонального конкурсу 

проектів, есе, коміксів на екологічну тематику, присвяченого Всесвітньому Дню 

водних ресурсів (відзначено грошовими сертифікатами Іванченко К., 

Нетудихаткіна В., Макієвська А. (есе), Гойденко А. (комікс),  учасник Погорєлов 

В., Шевич В.) 

конкурс  етноблогерів   (учасники Кищик Д., Сукачова М., Терещенко С., 

модератор Сагура Г.Ф., вихователь) 

участь у молодіжному форумі України Національної ради дітей та молоді, 

який відбувся  за підтримки Уповноваженого Президента України з прав дитини 

та Фонду Lumos (учні 9-В класу, модератор Тонка М.Г.). 

Пріоритетні завдання на 2021-2022 навчальний рік: 

створення динамічної системи безперервної освіти, яку можна швидко 

регулювати в умовах пандемії, зокрема із акцентом на комунікацію між учнями, 

педагогами та батьківською громадськістю; 

організація освітнього процесу в КЗСОР «Сумська обласна гімназія-

інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» в умовах   карантину                 

у зв’язку із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого 

навчання, здатності до самооцінювання на засадах відкритої, прозорої і 

зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень; 
завершення обладнання наукового STEM-простору як потужного 

навчального та наукового центру, що надасть нові можливості та перспективи не 

тільки для навчання учнівської молоді, а також для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідно-

орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської 

молоді до наукової і науково-технічної діяльності; 

впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього 

процесу,  в тому числі: 

активна участь в загальноукраїнських та міжнародних науково-методичних 

заходах та проектах, зокрема з робототехніки, комп’ютерного                 3D-

моделювання, веб-дизайну, графіки тощо; 

інноваційний розвиток природничо-математичного напряму діяльності 

закладу освіти, зокрема  створення сучасної матеріально-технічної бази 

гімназійних проектів: студії робототехніки «SOGIROBOT», анімаційної студії 

«СОГІ-studio», «СОГІ-TV» тощо; 

максимальне залучення учнів закладу освіти до наукової, дослідно-

експериментальної та проектної роботи;  

урізноманітнення форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

(тренінгові заняття, інтерактивні лекції, майстер-класи, дискусії, конференції) та 

створення власного авторського творчого продукту (проектів, технологічних 

портфоліо, навчально-методичних розробок, авторських  програм тощо); 

пошук і відбір для навчання обдарованих дітей, які виявляють здібності до 

навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, 

конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності; 
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навчання на засадах загальнонаціональних цінностей, формування 

громадянської позиції, власної гідності, патріотичного виховання, академічної 

доброчесності; 

формування культури та навичок здорового способу життя, екологічної 

культури і  дбайливого ставлення до довкілля; 

прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між  

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; почуттів 

доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості,  шанобливого 

ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; 

культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя,  

сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників  

становлення особистості; 

налагодження співпраці із закладами вищої освіти та науковими 

установами; залучення діячів науки, працівників підприємств, установ, 

організацій до освітнього процесу, керівництва проектними групами учнів; 

організація освітнього процесу на засадах академічної доброчесності, 

людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної 

співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою 

громадою. 
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Розподіл посадових обов’язків між адміністративним персоналом  

 

Директор 

1. Організовує та несе відповідальність за: 

 реалізацію постанов Уряду, наказів, інструкцій Міністерства освіти і 

науки України, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації; 

 визначення стратегії й тактики розвитку гімназії (згідно зі статутними 

документами), рівень ефективної та якісної роботи гімназії; 

 своєчасне і якісне планування роботи гімназії; 

 забезпечення гімназії кадрами, прийом на роботу і звільнення з робити 

навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу гімназії; 

 підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти та 

атестацію педагогічних працівників  

 дієвість роботи педагогічної ради, виконання її рішень; 

 підготовку гімназії до нового навчального року; 

 здійснення відбору учнів до гімназії; 

 дотримання Єдиних вимог у гімназії, режиму навчальних занять; 

 якість освітньої роботи серед учнів,  зміцнення їх здоров’я та фізичний 

розвиток; 

 забезпечення належного фінансово-господарського стану гімназії; 

 забезпечення об’єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів; 

 розробку освітньої програми, робочого навчального плану; 

 розподіл педагогічного навантаження; 

 створення сприятливих умов для навчально-виховної роботи, 

забезпечення охорони праці, додержання санітарно-гігієнічних вимог; 

 роботу ради гімназії; 

 здійснення зв’язку гімназії з органами освіти, громадськими 

організаціями. 

2. Керує та контролює: 

 роботу заступників директора з навчальної роботи, з виховної роботи, з 

адміністративно-господарської роботи, методиста; 

 роботу ради гімназії, педагогічної ради та педагогічного колективу; 

 роботу бібліотеки гімназії; 

 роботу практичного психолога та соціального педагога. 

 виконання річного плану роботи гімназії, освітньої програми, рішень 

педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора; 

 організацію харчування; 

 виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з чинним 

законодавством (внесення змін і доповнень); 

 виконання Єдиних вимог учнями; 

 фінансову діяльність; 

 дотримання безпеки життєдіяльності; 

 чергування членів адміністрації по закладу. 

3. Очолює педагогічну раду, є членом ради гімназії. 
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4.  Звітує про організацію, здійснення та результати навчально-виховної 

роботи і стан матеріально-технічного забезпечення гімназії перед органами 

управління освітою, обласною радою та громадськістю.  

5. Видає накази, розпорядження та інші документи, що стосуються діяльності 

закладу. 

 

 Заступник директора з навчальної роботи 

1. Відповідає за: 

 дотримання педагогами Правил внутрішнього трудового розпорядку 

гімназії; 

 стан викладання предметів, спецкурсів, курсів за вибором, 

факультативів; 

 своєчасне складання й коригування розкладу уроків; 

 підготовку педагогічних рад, нарад за участю заступника директора з 

навчальної роботи; 

  пошук, вивчає та розповсюджує нові педагогічні технології; 

 організацію та проведення атестації учителів і подання атестаційних листів 

та документів для нагородження педпрацівників та встановлення їм вищої категорії 

до атестаційних комісії вищого рівня;  

 виконання навчальних програм вчителями; 

 роботу допрофільних та профільних класів; 

 забезпечення ефективності роботи вчителів, зокрема високої якості знань, 

умінь і навичок учнів; 

 ведення класних журналів та іншої документації у 8-11  класах; 

 дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах; 

 належне ведення особових прав учнів; 

 створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному 

колективі; 

 звітність з питань освітнього процесу; 

 підготовку і проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

тематичних та державної атестації навчальних досягнень учнів; 

 оформлення бланків документів на отримання документів про освіту; 

 виконання правил техніки безпеки, охорону праці, безпеку життєдіяльності 

в гімназії; 

 роботу гімназійної бібліотеки. 

2. Організовує: 

 поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу; 

 роботу з учнями та їхніми батьками; 

 проведення всеукраїнських учнівських олімпіад; 

 проведення курсів за вибором, індивідуальних та факультативних занять за 

вибором; 

 підготовку й проведення загальногімназійних заходів навчального 

характеру; 

 роботу чергового класу, вихователя, класного керівника. 

Безпосередньо керує: 
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 роботою вчителів 8-11 класів; 

  роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів, 

формування в них свідомого ставлення до навчання; 

 роботою завідувачів кабінетами. 

Погоджує свою діяльність із директором гімназії, заступником директора з 

виховної роботи. 

3. Здійснює контроль за: 

 якістю освітнього процесу та моніторинговими дослідженнями; 

 веденням класних журналів, зошитів, своєчасною та якісною перевіркою 

письмових робіт та іншої шкільної документації; 

 виконанням навчальних планів, індивідуальних, факультативних занять з 

предметів; 

 роботою вчителів; 

 станом успішності учнів 8-11 класів, відвідуванням учнями уроків; 

 роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів; 

 навчальним навантаженням учнів; 

 роботою навчальних кабінетів, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму; 

 станом збереження і використання навчально-матеріальної бази; 

 чергуванням класів. 

4. Інструктує й консультує: 

 учителів щодо складання перспективних і поурочних планів. 

5. Звітує про організацію, стан і результати навчальної роботи перед 

директором та педагогічною радою. 

6.  Складає: 

 розклад уроків, факультативів, курсів за вибором; 

 розклад зайнятості кабінетів; 

 графік контрольних робіт та проведення зрізів знань наприкінці І і ІІ 

семестрів; 

 розклад державної підсумкової атестації та консультацій для учнів; 

 проекти наказів та інших документів з питань освітнього процесу; 

 табель на заробітну плату вчителів; 

 журнал заміни уроків; 

 графік чергування класів по гімназії. 

 

 Заступник директора з виховної роботи 

1. Відповідає за: 

 роботу громадських організацій, різноманітних клубів, предметних гуртків, 

проведення тематичних місячників у гімназії; 

 роботу циклового методичного об’єднання класних керівників, вихователів; 

 підготовку та проведення загальногімназійних заходів (свят, вечорів, 

диспутів, естафет, конкурсів тощо); 

 зв’язок з громадськими організаціями; 

 випуск загальногімназійних стінних газет та їх зміст; 

 організацію харчування; 
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 організацію відвідування учнями позагімназійних закладів освіти, музеїв, 

театрів, їхньої участі в екскурсіях тощо; 

 організацію художньої самодіяльності; 

 організацію та проведення суспільно корисної діяльності; 

 створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського 

самоврядування; 

 планування позаурочної роботи з дітьми та власної управлінської 

діяльності; 

 організацію роботи із соціально незахищеними дітьми; 

 організацію вивчення, узагальнення й поширення перспективного досвіду 

виховної роботи; 

 забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних 

норм під час проведення виховних заходів, робіт; 

 організацію просвітницької роботи для батьків (або осіб, що їх замінюють) з 

питань виховання дітей; 

 виконання річного плану роботи гімназії; 

 організацію дослідження та експериментів під час здійснення виховного 

процесу; 

 поповнення бібліотеки навчально-методичною літературою, профільними 

журналами та газетами. 

2. Керує: 

 діяльністю класних керівників, вихователів  та помічників вихователів щодо 

організації виховної роботи в класах; 

 роботою органів учнівського самоврядування; 

 роботою методичного об’єднання класних керівників, вихователів. 

3. Розробляє разом із практичним психологом гімназії систему діагностики та 

аналізу змін у розвитку гімназистів. 

4. Координує:  

 роботу вихователів, класних керівників помічників вихователів; 

 роботу з розробки необхідної методичної документації. 

5. Організовує:  

 планування виховної роботи в гімназії; 

 підготовку і проведення загальногімназійних заходів виховного 

спрямування; 

 проведення інструктивно-методичної роботи з класними керівниками та 

організаторами позаурочної діяльності дітей; 

 створення органів учнівського самоврядування; 

 відвідування учнями позагімназійних заходів; 

 роботу гуртків художньої самодіяльності, ужиткового мистецтва, технічної 

творчості тощо; 

 діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до 

загальнолюдських цінностей, принципів моралі, формування в них національної 

самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних 

традицій, звичаїв та обрядів, до рідної мови; 
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 проведення заходів морально-правового спрямування із залученням 

працівників правоохоронних органів; 

 захист прав та інтересів учнів; 

 відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та 

малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період; 

 надання соціально-педагогічної допомоги учням і сім’ям, які потребують 

особливої уваги; 

 систематичне проведення заходів із профілактики правопорушень та 

формування в учнів правової грамотності; 

 проведення заходів щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортним 

пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці та інших місцях; 

 залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями гімназії; 

 відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками, 

вихователями гімназії. 

6. Сприяє: 

 створенню комплексної системи виховання, служби інформації для класних 

керівників; 

 проведенню експериментальної роботи класними керівниками, 

вихователями; 

7. Погоджує свою діяльність із директором гімназії, із заступником директора 

з навчальної роботи. 

8. Здійснює контроль за: 

 позаурочною діяльністю, діяльністю педагогів, що її здійснюють; 

 проведенням аналізу результативності виховної роботи гімназії, якості 

роботи окремих педагогічних працівників; 

 виконанням планів виховної роботи класними керівниками, вихователями; 

 проведенням спортивно-масової діяльності, військово-патріотичної та 

краєзнавчої роботи; 

 дотриманням учнями Статуту  та єдиних правил для учнів гімназії; 

 виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної 

безпеки під час проведення виховних заходів за межами навчального закладу; 

 випуском загальногімназійних стінних газет та їх змістом; 

 якістю проведення класних годин, позагімназійних та позакласних заходів; 

 якістю ведення документації з виховної роботи. 

9. Інструктує і консультує: 

 класних керівників, вчителів та вихователів щодо проведення виховної 

роботи з учнями, новинок методичної літератури з проблем виховання учнів, у тому 

числі з питань охорони праці учнів, запобігання травматизму та іншим нещасним 

випадкам; 

 батьків та батьківський актив щодо організації виховної роботи з учнями; 

 учнів гімназії з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії 

та пожежної безпеки (із оформленням відповідної документації). 
 Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці  інноваційних виховних програм і технологій. 

10. Здійснює облік: 

 проведення класними керівниками, вихователями та керівниками гуртків 

класних годин, позакласних занять; 
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 роботи органів учнівського самоврядування; 

 роботи з учнями та батьками, які потребують особливої уваги. 

  Звітує про організацію та здійснення виховної роботи в гімназії перед 

директором, педагогічною радою. 

11. Складає:  

 план виховної роботи на навчальний рік та календарний план виховної 

роботи (самостійно); 

 проекти наказів та іншої документації з питань виховної роботи; 

 табель на заробітну плату вихователів, помічників вихователів, керівників 

гуртків. 

  

 Методист 

1. Відповідає за: 

 науково-методичну і дослідно-експериментальну  роботу  педагогічного 

колективу; 

 роботу методичного кабінету; 

 перспективне  та поточне планування науково-методичної роботи в 

закладі; 

 поповнення та оновлення сторінки «Віртуальний методичний кабінет» на 

офіційному сайті гімназії; 

 підготовку науково-методичних рад, нарад що проводяться адміністрацією 

гімназії і стосуються роботи з педагогічними кадрами; 

 вивчення, узагальнення, популяризацію кращих педагогічних здобутків, 

перспективного педагогічного досвіду; 

  роботу циклових методичних об’єднань, надає їм консультативну та практичну 

допомогу з відповідних напрямків діяльності; 

 роботу з молодими вчителями; 

 роботу наукового товариства «Інтелект»; 

 узагальнення та поширення інформації про передові технології навчання і 

виховання (у тому числі й інформаційні), передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері 

освіти; 

 організацію та проведення профорієнтаційної роботи; 

 створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному 

колективі; 

 звітність з питань освітнього процесу; 

 виконання правил техніки безпеки, охорону праці, безпеку життєдіяльності 

в гімназії. 

2. Організовує та безпосередньо контролює: 

– роботу методичного кабінету; 

– роботу циклових методичних об’єднань; 

– проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України, інших інтелектуальних змагань та конкурсів; 

– розроблення, рецензування і підготовку до затвердження навчально-

методичної документації; 
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  роботу «Школи молодого вчителя», творчих груп, проводить методичні 

наради тощо; 

 роботу наукового товариства «Інтелект»; 

 індивідуальну науково-методичну роботу вчителів; 

 створення комплексів методичного забезпечення навчальних кабінетів; 

3.  Погоджує свою діяльність із директором гімназії, заступником директора з 

навчальної роботи. 

4. Звітує про організацію, стан і результати науково-методичної роботи перед 

директором та педагогічною радою. 

5.  Складає: 

 плани роботи науково-методичної ради, методичного кабінету та інші плани 

на рік; 

 проекти наказів та інших документів з питань забезпечення освітнього  

процесу. 

 

 Заступник директора з  господарської роботи 

1. Відповідає за: 

 збереження будівель та гімназійного майна; 

 матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу (освітлення, 

опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання і устаткування); 

 чистоту і порядок у приміщеннях гімназії; 

 розподіл обов’язків між технічними працівниками гімназії; 

 дотримання санітарно-гігієнічного режиму у гімназії; 

 інвентаризацію та облік гімназійного майна; 

 складання документації для нарахування зарплати техперсоналу; 

 дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації приміщень 

гімназії, технологічного, енергетичного обладнання; 

 дотримання норм пожежної безпеки в закладі; 

 економне використання електроенергії, тепла, води; 

 дотримання обслуговуючим персоналом Правил внутрішнього трудового 

розпорядку гімназії; 

 проведення ремонтних робіт в закладі; 

 утримання в належному стані майнового комплексу гімназії; 

 справність засобів пожежегасіння. 

2. Організовує: 

 роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час 

навчально-виховного процесу; 

 постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб; 

  чергування технічного персоналу; 

 інвентарний облік майна гімназії, проведення інвентаризації майна; 

 організацію поточного ремонту будівель гімназії, спальних та класних 

кімнат; 

 дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації приміщень 

гімназії, технологічного та енергетичного обладнання; 
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 здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та 

обладнання; 

 дотримання норм пожежної безпеки в будівлях та спорудах, нагляд за 

станом засобів пожежегасіння; 

 проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і 

електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання 

рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях гімназії (визначення його 

відповідності правилам і нормам безпеки життя); 

 розробку інструкцій з охорони праці для техперсоналу не рідше ніж 1 раз на 

5 років; 

 навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) 

технічного та обслуговуючого персоналу 

3. Погоджує свою діяльність з директором гімназії, заступниками директора,  

бухгалтерією. 

4. Керує: 

 роботою обслуговуючого персоналу закладу; 

 роботою технічного персоналу щодо прибирання гімназійних приміщень; 

 господарською діяльністю закладу; 

 роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території закладу. 

5. Здійснює контроль за: 

 роботою технічно-обслуговуючого персоналу гімназії; 

 дотриманням техніки безпеки; 

 станом збереження майна гімназії; 

 збереженням матеріально технічного устаткування в кабінетах; 

 дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях гімназії, 

раціональністю витрат матеріальних цінностей гімназії. 

6. Інструктує й консультує: 

 обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально-технічного 

забезпечення; 

 технічний персонал з питань техніки безпеки. 

7. Здійснює облік: 

 інвентаризації майна гімназії; 

 роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально-технічного забезпечення; 

 зберігання протипожежного обладнання. 

8. Звітує про підготовку гімназії до нового навчального року та готовність до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

9. Складає: 

 графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу; 

 табель на заробітну плату технічно-обслуговуючого персоналу; 

 проекти наказів  та інших документів із питань господарської роботи; 

 акти списання майна,  що вийшло з ладу; 

 плани проведення ремонтних робіт в приміщеннях гімназії під час 

підготовки до нового навчального року; 

 документи для надання органами, що мають відповідні повноваження, 

дозволу експлуатувати гімназійне приміщення у поточному навчальному році. 
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 Педагог-організатор  

1. Відповідає за: 

 діяльність гімназійного самоврядування, планування його роботи; 

 організацію дозвілля учнів; 

 створення умов для виявлення учнями своєї громадянської позиції, 

задоволення ними своїх інтересів і потреб, цікавого й корисного проведення вільного 

часу; 

 здоров’я й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й пожежного 

захисту. 

2. Керує учнівським самоврядуванням закладу, органами учнівського 

самоврядування. 

3. Організовує: 

 роботу з учнями під час освітнього процесу; 

 конкурси та заходи; 

 роботу учнівського самоврядування. 

4. Погоджує свою діяльність з директором гімназії, заступником директора з 

навчальної роботи, заступником директора з виховної роботи. 

5. Інструктує й консультує: учнівське самоврядування гімназії щодо 

організації різноманітних свят. 

6. Складає: 

 план своєї роботи на рік, семестр, місяць, тиждень, день; 

 сценарії заходів для учнів;  

 веде документацію в визначеному порядку. 

7. Звітує про виховну роботу, про організацію участі учнів у конкурсах, 

оглядах та інших заходах перед директором гімназії, педагогічною радою. 

 

  Практичний психолог  

1. Відповідає за: 

 проведення психологічної діагностики, обробку її результатів, оформлення 

висновків та рекомендацій; 

 індивідуальне консультування учнів, батьків та вчителів; 

 освітню роботу, спрямовану на забезпечення умов для особистісного 

розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психологічного здоров’я; 

 здоров’я і безпеку довірених учнів;  

 проведення консультацій з учнями гімназії, індивідуальне коригування 

поведінки учнів. 

2. Організовує: 

 ділові ігри, тренінги з педагогами; 

 психосоціальну роботу з випускниками гімназії; 

 складання річного плану роботи психологічної служби гімназії; 

 проведення семінарів і консультацій для педагогічних працівників з питань 

психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів; 

 підготовку та проведення психолого-педагогічного консиліуму. 

3. Бере участь: 
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 у підготовці до проведення виховних годин для учнів; 

 у педагогічних радах, методичних радах, нарадах за участю директора; 

 у консультаціях у наукових центрах, методичних семінарах шкільних 

психологів; 

 у роботі бібліотеки. 

4. Складає: 

 графік проведення психолого-педагогічних семінарів психолого-

педагогічних консиліумів; 

 проекти наказів та інших документів з питань роботи психологічної служби 

гімназії; 

 сценарії заходів для учнів;  

 веде документацію в визначеному порядку. 

5. Звітує про свою роботу  перед директором гімназії, педагогічною радою. 

6. Веде документацію визначену Положенням про шкільного психолога, 

затвердженим Міністерством освіти і науки України. 

7. Погоджує свою діяльність з директором гімназії, заступником директора з 

навчальної  роботи, заступником директора з виховної роботи, методистом. 

  

  Бібліотекар    

1. Відповідає за: 

 комплектування книжкового фонду; 

 оформлення передплати на періодичні видання; 

 створення фонду гімназійних підручників; 

 систематичне інформування педагогічного колективу про нові періодичні 

надходження; 

 пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу 

інтелектуального розвитку. 

2. Керує: 

 роботою читацького активу; 

 роботою щодо формування в учнів дбайливого ставлення до навчальної 

книги; 

 роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою. 

3. Організовує: 

 допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках 

самоосвітньої діяльності; 

 літературні виставки; 

 читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи; 

 обслуговування учнів і працівників гімназії або абонементних читачів у 

читальному залі; 

 інформаційну роботу  (оформлення виставок, вітрин, та ін.); 

 підбір літератури на вимогу читача. 

Погоджує свою діяльність з директором гімназії, заступником директора з 

навчальної  роботи, заступником директора з виховної роботи. 

4. Здійснює облік:  

 комплектування книжкового фонду, зокрема й фонду підручників; 
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 користування гімназійними підручниками (надходження, видачі, розподіл 

підручників по класах). 

5. Приймає книжкові фонди на відповідне збереження за актом і здійснює їх 

облік. 

6. Бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної 

літератури відповідно до чинних норм. 

7. Звітує про організацію, здійснення і результати роботи перед директором і 

педагогічною радою. 

8. Складає звіт про організацію, здійснення і результати роботи бібліотеки для 

директора та педагогічної ради.  

 

  Соціальний педагог  

1. Відповідає за: 

 організацію взаємодії учнів, учителів, батьків у системі «людина-

людина», «людина-організація», «людина-соціум».  

 організацію отримання діагностичних відомостей про учнів гімназії;  

 прогнозування процесу виховання із врахуванням найважливіших 

факторів розвитку особистості;  

 захист прав та інтересів учнівської молоді; 

 соціально-педагогічний патронаж учнів; 

 посередництво між гімназією і освітніми та державними установами, 

сім’єю, культурно-освітніми закладами, вищими і середніми навчальними 

закладами, громадськими організаціями, відділами соціального захисту, органів 

територіального самоврядування, взаємодію з метою створення в соціальному 

середовищі умов для всебічного розвитку підлітків як особистостей, їх 

благополуччя в мікросоціумі; 

 подолання особистих, міжособистісних, внутрішньо сімейних 

конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу 

молодіжним об’єднанням, угрупованням соціального ризику, підліткам, які 

потребують піклування; 

 профілактику правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, 

дорожньо-транспортного травматизму. 

2. Організовує: 

– щоденний облік замовлень на харчування; 

 ділові ігри, тренінги з педагогами; 

 профорієнтаційну роботу; 

 роботу щодо збереження життя і здоров’я учнів; 

 заходів превентивного напрямку; 

 літнє оздоровлення учнів; 

 соціальний захист учнів; 

 підготовку та проведення психолого-педагогічного консиліуму. 

3. Проводить: 

 соціальну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у 

гімназії-інтернаті, гуртожитку.  

4. Сприяє: 



27 

 

 участі школярів у науковій, художній, технічній творчості, спортивній, 

суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю 

здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну 

адаптацію молоді.  

5. Залучає: 

 до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, 

творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих 

учнів. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.  

6. Виховує: 

 повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, 

гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.  

 повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних 

цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього 

середовища.  

7. Додержується: 

 принципів педагогічної етики; 

 поважає гідність особистості дитини.  

8. Захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, 

пропагує здоровий спосіб життя.  

9. Бере участь: 

 у підготовці до проведення виховних годин для учнів; 

 у педагогічних радах, нарадах за участю директора; 

 у консультаціях у наукових центрах, методичних семінарах шкільних 

психологів; 

 у конференціях працівників гімназії. 

10. Складає: 

 План роботи соціального педагога на  поточний рік, місяць, тиждень; 

 проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань роботи 

соціально-педагогічної роботи; 

11. Веде документацію: 

 визначену Положенням про шкільного соціального педагога, затвердженим 

Міністерством освіти і науки України; 

 списки дітей-сиріт, дітей із багатодітних та неблагополучних сімей, 

підлітків, які скоїли правопорушення або виявили схильність до протиправної 

поведінки. 

12. Погоджує свою діяльність з директором гімназії, заступником директора з 

навчальної роботи, заступником директора з виховної роботи, методистом. 
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План роботи Ради гімназії 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Про схвалення плану 

роботи КЗСОР «Сумська 

обласна гімназія-інтернат 

для талановитих та творчо 

обдарованих дітей» на 

2021-2022 навчальний рік 

серпень директор протокол  

2 Про режим роботи 

гімназії на 2021-2022 

навчальний рік 

директор   

3 Про єдині вимоги для 

учнів гімназії 

заступник 

директора 

з виховної 

роботи 

  

4 Про забезпеченість 

підруч-никами  на 2021-

2022 навчальний рік 

жовтень заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

бібліотекар 

протокол  

5 Про неухильне 

дотримання норм та 

правил ТБ та ОП 

інженер з 

охорони праці 

  

6 Про роботу їдальні та  

організацію харчування 

заступник 

директора 

з виховної 

роботи, 

шеф-кухар 

  

7 Про стан роботи з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії під час 

освітнього процесу  

лютий інженер з 

охорони праці 

протокол  

8 Про дотримання 

санітарно-гігієнічного 

режиму в закладі освіти 

заступник 

директора 

з виховної 

роботи, 

лікар-педіатр 

  

9 Про підсумки роботи 

гімназії за 2021-2022 

навчальний рік 

травень заступник 

директора 

з навчальної 

роботи 

 

протокол  
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10 Про схвалення планів 

роботи КЗСОР «Сумська 

обласна гімназія-інтернат 

для талановитих та творчо 

обдарованих дітей» на 

2022-2023 навчальний рік 

директор   

11 Про проведення 

урочистостей  з нагоди 

закінчення навчального 

року та випускного 

вечора 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи 

  

12 Про підготовку закладу 

освіти до нового 2022-

2023 навчального року 

директор   
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План роботи педагогічної ради 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Завдання педагогічного 

колективу в світлі 

запровадження струк-турних 

змін в системі загальної 

середньої освіти України. 

Самооцінювання якості 

освітньої діяльності за 2020-

2021 навчальний рік, 

перспективи  та  пріоритети 

розвитку на 2021-2022 

навчальний рік.  

Про обговорення і 

затвердження освітньої 

програми та річного плану 

роботи закладу освіти на 2021-

2022 навчальний рік 

Про затвердження складу 

атестаційної комісії на 2021-

2021 навчальний рік 

Про оцінювання навчальних 

предметів варіативної частини 

навчального плану у 2021-2022 

навчальному році 

серпень 

 

директор 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи 

протокол  

2 Про виконання рішень 

попередньої педради 

Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень з  

математики 

 

Про профілактику дезадаптації 

новоприбулих учнів   

жовтень директор 

 

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

практичний 

психолог 

протокол  

3 Про виконання рішень 

попередньої педради 

Про аналіз освітньої роботи 

закладу за підсумками І 

семестру та завдання 

педагогічного колективу на ІІ 

семестр 2021-2022 

навчального року  

 Про роботу педагогічного 

колективу з охорони праці та 

попередження дитячого 

січень 

 

директор 

 

заступники 

директора 

 

 

 

інженер з 

охорони праці 

 

 

протокол  



31 

 

травматизму 

Про аналіз організації 

харчування учнів закладу 

освіти 

 

 

Про визначення учнів-

претендентів на нагородження 

золотими та срібними 

медалями у 2021-2022 

навчальному році 

заступник 

директора 

 з виховної 

роботи 

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

4 Про виконання рішень 

попередньої педради 

Про національно-патріотичне 

виховання учнівської молоді: 

сучасні європейські тенденції 

та перспективи 

 

Про соціокультурну 

комунікацію учасників 

освітнього процесу щодо 

формування ключових 

компетентностей та наскрізних 

умінь здобувачів освіти  

Про порядок закінчення 2020-

2021 навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації 

березень директор 

 

заступник 

директора  

з виховної 

роботи  

 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

бібліотекар 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи 

протокол  

5 Про виконання рішень 

попередньої педради 

Про допуск учнів 9,11 класів 

до державної підсумкової 

атестації у 2021-2022 

навчальному році 

Про випуск учнів 11 класів у 

2021-2022 навчальному році 

Про переведення учнів 8,9,                       

10 класів до наступних класів 

у 2021-2022 навчальному році 

Про звільнення учнів від 

державної підсумкової 

атестації у 2021-2022 

навчальному році 

травень 

 

директор 

 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи 

протокол  
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План проведення апаратних  нарад (нарад при директорі) 

 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

Тематичні наради з 

педагогічними працівниками 

(вчителі, вихователі, класні 

керівники) 

за окремим 

планом 

заступники 

директора 

тижневі 

плани 

роботи 

 

Про аналіз виконання рішень 

попередніх нарад 

протягом  

року 

директор –  

Про стан готовності закладу 

освіти до нового 2021-2022 

навчального року. 

Про виконання 

внутрішньошкільного 

розпорядку всіма членами 

колективу. Затвердження 

графіків роботи. 

Про затвердження мережі класів 

і контингенту учнів на 2021-2022 

навчальний рік. 

Про результати проходження 

медичних оглядів працівниками 

навчального  закладу. 

Про результати перевірки 

техніки безпеки в навчальних 

кабінетах, майстерні, спортивній 

залі. 

Про організацію охорони праці 

та цивільного захисту в закладі. 

Про проведення урочистого 

свята  «Першого дзвоника» та 

першого уроку у 2021-2022 

навчальному році. 

Про підготовку спальних 

приміщень до нового 

навчального року. 

серпень директор, 

заступник  

 

 

директора з ГР 

директор 

 

 

директор 

 

 

лікар-педіатр 

 

 

інженер з ОП 

 

 

 

інженер з ОП 

 

заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор 

заступник 

директора з ВР   

  

Про режим роботи гімназії. 

Про облік і збереження 

матеріальних цінностей. 

Про стан організації харчування 

учнів.  

Про організацію роботи 

батьківського комітету 

Про організацію гурткової 

роботи та спортивних секцій. 

Про підготовку та проведення  

загальногімназійних та класних 

батьківських зборів. 

Про забезпечення учнів 

підручниками. 

 

вересень директор 

директор 

 

заступник 

директора з ВР 

заступник 

директора з ВР 

заступник 

директора з ВР 

заступник 

директора з ВР 

заступник 

директора з НР, 

бібліотекар 

директор 
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Про організацію чергування 

учнів і вчителів.    

Про календарне планування 

учителів на І семестр 2021-2022 

навчального року. 

Про стан планування виховної 

роботи вихователів, класних 

керівників на І семестр 2021-

2022 навчального року. 

Про стан оформлення класних 

журналів та особових справ 

учнів на початку 2021-2022 

навчального року. 

Про результати участі в ЗНО та 

подальше навчання випускників      

2021-2022 навчального року 

заступник 

директора з НР 

 

заступник 

директора з ВР 

 

заступник 

директора з НР 

 

заступник 

директора з НР 

 

 

заступник 

директора з НР 

Про роботу педагогічного 

колективу з організації контролю 

за відвідуванням учнями 

навчальних занять. 

Про організацію 

профорієнтаційної роботи та 

співпрацю з вищими 

навчальними закладами у 2021-

2022 навчальному році. 

Про організацію та проведення 

атестації педагогічних 

працівників у 2021-2022 

навчальному році. 

Про стан підготовки приміщень,  

систем життєзабезпечення 

закладу освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період. 

Про соціальний захисту учнів 

пільгових категорій. 

Про організацію проведення                    

І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та предметних тижнів. 

Про організацію підписки 

періодичних видань на 2022 рік. 

жовтень заступник 

директора з НР 

 

директор 

 

 

 

заступник 

директора з НР 

 

заступник 

директора з ГР 

 

 

соціальний 

педагог 

заступник 

директора з НР 

 

 

бібліотекар 

 

  

Про проведення планової інвен-

таризації матеріальних 

цінностей.  

Про результати перевірки 

санітарно-гігієнічного стану 

закладу освіти. 

Про стан роботи бібліотеки у 

2021-2022 навчальному році.  

Про стан роботи учнівського 

самоврядування. 

Про підсумки контролю за 

веденням класних журналів. 

листопад директор, 

головний 

бухгалтер 

заступник 

директора з ВР 

бібліотекар 

 

заступник 

директора з ВР 

заступник 

директора з НР 
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Про роботу батьківського 

комітету та ради гімназії. 

Про затвердження бюджетних 

показників та основні вимоги до 

їх виконання у 2022 році. 

Про результати планової 

інвентаризації майна гімназії. 

Про підготовку до проведення 

новорічних та різдвяних свят. 

Про стан роботи з попередження 

правопорушень серед учнів 

закладу освіти. 

Про стан виконання навчальних 

програм за І семестр 2021-2022 

навчального року. 

Про проведення 

загальногімназійних та класних 

батьківських зборів. 

грудень директор 

 

головний 

бухгалтер 

 

головний 

бухгалтер 

заступник 

директора з ВР 

заступник 

директора з ВР, 

соціальний 

педагог 

заступник 

директора з НР 

 

заступник 

директора з ВР 

  

Про підготовку закладу до 

організованого початку ІІ 

семестру (аналіз розкладу 

уроків, факультативів, гуртків 

планування  виховної роботи на 

ІІ семестр).  

Про затвердження графіка 

щорічних відпусток працівників. 

Про підсумки виконання річного 

плану у І семестрі 2021-2022 

навчального року. 

Про підсумки проведення 

зимових канікул, новорічних та 

різдвяних свят. 

Про стан календарного 

планування учителів на ІІ 

семестр 2021-2022 навчального 

року. 

Про підготовку учнів 

навчального закладу  до 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 2022 року. 

Про участь учнів  у ІІ етапі 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої 

академії наук України. 

Про хід атестації педагогічних 

кадрів. 

січень директор, 

заступники 

директора 

 

 

директор 

 

директор 

 

 

заступник 

директора з ВР 

заступник 

директора з НР 

 

заступник 

директора з НР 

 

методист 

 

заступник 

директора з НР 
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Про контроль за дотриманням 

повітряно-теплового режиму в 

закладі. 

Про підготовку до державної 

підсумкової атестації – 2022. 

Про роботу соціального педагога 

з питань соціального захисту 

учнів пільгових категорій. 

Про стан роботи щодо 

запобігання різних видів 

травматизму серед учнів. 
Про підсумки участі учнів  у ІІ і            

ІІІ етапах Всеукраїнських 

предметних олімпіад та  ІІ етапі 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої 

академії наук України. 

лютий директор 

 

заступник 

директора з НР 

соціальний 

педагог 

 

інженер з ОП 

 

заступник 

директора з НР, 

методист 

 

 

  

Про організацію роботи на 

весняних  канікулах. 

Про проведення засідання 

атестаційної комісії. 

Про стан профорієнтаційної 

роботи з учнями. 

Про порядок та особливості 

організованого закінчення  2021-

2022 навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації. 

Про стан роботи з охорони 

життя та зміцнення здоров’я 

учасників освітнього процесу. 

Про результати обстеження 

кімнат гуртожитку щодо 

зберігання недозволених речей, 

дотримання порядку тощо. 

березень заступник 

директора з ВР 

заступник 

директора з НР 

заступник 

директора з НР 

заступник 

директора з НР 

 

 

заступник 

директора з ВР, 

лікар-педіатр 

заступник 

директора з ВР, 

лікар-педіатр 

  

Про підготовку до Дня 

цивільного захисту. 

Про підсумки проведення 

атестації педагогічних 

працівників. 

Про стан ведення класних 

журналів.  

 

Про освітню програму (проект 

робочого навчального плану) на 

2022-2023 навчальний рік. 

Про улаштування території 

закладу освіти. 

квітень начальник ЦЗ 

 

заступник 

директора з НР 

заступник 

директора з НР 

заступник 

директора з НР 

заступник 

директора з ГР 
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Про виконання навчальних 

програм, графіків контрольних, 

лабораторних робіт. 

Про організоване закінчення 

навчального року та проведення     

ДПА-2022. 

Про проведення урочистостей  з 

нагоди закінчення навчального 

року та випускного вечора. 

Про виконання річного плану 

роботи школи. 

Про попереднє педагогічне 

навантаження педагогічних 

працівників. 

травень заступник 

директора з НР 

 

заступник 

директора з НР 

 

заступник 

директора з ВР 

 

директор 

 

заступник 

директора з НР 

  

Про проведення випускних 

вечорів у    9, 11 класах. 

Про результати проведення  

державної підсумкової атестації 

учнів 9,11 класів. 

Про результати зовнішнього 

незалежного оцінювання 

випускників 11  класів. 

Про санітарно-технічну 

підготовку закладу освіти до 

нового навчального року. 

Про підготовку освітньої 

програми та річного плану 

роботи закладу освіти  на 2022-

2022 навчальний рік. 

червень заступник 

директора з ВР 

заступник 

директора з НР 

заступник 

директора з НР 

 

заступник 

директора з ГР 

 

директор 

заступник   
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Циклограма управлінської діяльності 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Перевірка готовності закладу 

освіти до нового навчального року 

(навчально-методичне забезпе-

чення, планування роботи тощо) 

серпень заступники 

директора, 

методист 

акт  

2 Складання єдиного розкладу 

уроків та позакласних заходів  

серпень заступники 

директора  

розклад  

3 Складання тарифікації серпень директор наказ  

4 Перевірка ведення навчальної 

документації (планування, 

календарні плани, журнали, плани 

роботи факультативів і 

предметних гуртків, особові 

справи учнів, медичні картки 

учнів) 

вересень заступники 

директора, 

методист 

нарада  

5 Моніторинг стану подальшого 

навчання та працевлаштування 

учнів 9, 11 класів 

вересень заступник 

директора з НР 

звіт  

6 Моніторинг стану забезпечення 

підручниками 

вересень бібліотекар звіт  

7 Організація харчування дітей вересень заступник 

директора з ВР  

наказ  

8 Відвідування уроків біологічних 

дисциплін 

вересень-

жовтень 

заступник 

директора з НР, 

методист 

педрада  

9 Вивчення системи роботи 

вчителів, які атестуються 

жовтень - 

грудень 

заступник   

директора з НР, 

методист                                                     

–  

10 Організація проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

жовтень заступник 

директора з НР 

наказ  

11 Перевірка стану ведення класних 

журналів 8-11  класів 

листопад заступник 

директора з НР 

наказ  

12 Перевірка щоденників учнів                 

8-11 класів  

листопад заступник 

директора з НР 

наказ  

13 Моніторинг рівня викладання 

навчальних дисциплін 

протягом 

року 

заступник 

директора з НР, 

методист 

наказ, 
оглядовий 

контроль 

 

14 Перевірка зошитів учнів 8-11 

класів 

грудень заступник 

директора з НР 

наказ  

15 Забезпечення участі учнів у ІІ-ІІІ 

етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

грудень заступник 

директора з НР 

наказ  
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16 Організація і проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 

МАН України 

грудень -

січень 

методист наказ  

17 Перевірка класних журналів з 

питання виконання програм та 

їхньої практичної частини за                                

І семестр, ведення тематичного 

обліку) 

січень заступник 

директора з НР 

наказ  

18 Аналіз статистичних даних за                   

І семестр  

січень заступники 

директора, 

методист                  

звіт  

19 Контроль за роботою ЦМО протягом 

року 

методист –  

20 Контроль за організацією повто-

рення навчального матеріалу 

лютий заступник 

директора з НР 

–  

21 Вибіркова перевірка зошитів для 

контрольних робіт (математика, 

українська мова, іноземна мова) 

березень заступник   

директора з НР                                                      

довідка  

22 Вибіркова перевірка щоденників 

учнів  9, 11  класів   

березень заступник   

директора з НР                                                      

довідка  

23 Контроль за готовністю 

випускників до участі в ЗНО-2022 

(реєстрація, документи, списки) 

березень заступник   

директора з НР                                                      

–  

24 Перевірка готовності матеріалів 

для проведення ДПА-2022 

квітень заступник 

директора з НР 

–  

25 Складання розкладу проведення 

державної підсумкової атестації 

квітень заступник 

директора з НР 

розклад  

26 Підсумки роботи ЦМО травень методист звіт  

27 Перевірка шкільної документації з 

питань виконання програми і 

загальних педагогічних вимог  

травень заступник   

директора  з НР                 

наказ  

28 Підведення підсумків навчального 

року і результатів  складання ДПА 

червень заступник 

директора з НР 

звіти, 

наказ 
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Орієнтовна циклограма питань,  

з яких видаються накази з основної  

та адміністративно-господарської діяльності 

 
№ 

з/п 

Зміст наказу Відповідальний Примітка 

Серпень 
1 Про розподіл обов’язків  Д  

2 Про режим роботи  закладу освіти Д  

3 Про організацію режиму харчування учнів   ЗВР  

4 Про створення комісії для проведення тарифікації педагогічних працівників   Д  

5 Про розподіл педагогічного навантаження   Д  

6 Про призначення класних керівників   Д  

7 Про поділ класів на групи ЗНР  

8 Про призначення відповідальних та встановлення доплат за завідування 

навчальними кабінетами 

Д  

9 Про зарахування учнів   Д  

10 Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини ЗВР  

11 Про попередження правопорушень, злочинності та бездоглядності ЗВР  

12 Про попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань учнів ЗВР  

13 Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку  Д  

14 Про призначення відповідальної особи за збереження електроенергії Д  

15 Про профілактичні медичні огляди працівників   Д  

16 Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей Д  

17 Про створення комісії для списання непридатних для подальшого 

використання матеріальних цінностей 

Д  

18 Про створення комісії з трудових спорів Д  

19 Про організацію роботи з охорони праці ЗНР  

20 Про організацію роботи з протипожежної безпеки ЗНР  

21 Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху ЗВР  

22 Про створення комісії для розслідування нещасних випадків Д  

23 Про затвердження рішення педагогічної ради Д  

24 Про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію 

електроустановок та електробезпеку   

Д  

25 Про комісію з перевірки знань з охорони праці працівників  Д  

26 Про призначення відповідальної особи за техніку безпеки  Д  

27 Про призначення відповідальної особи за безпечне використання теплових 

мереж, за безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж   

Д  

Вересень 

1 Про створення атестаційної  комісії  ЗНР  

2 Про організацію науково-методичної роботи   М  

3 Про вивчення стану викладання предметів   ЗНР  

4 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників   ЗНР,М  

5 Про призначення керівників факультативів, гуртків, клубів, секцій ЗВР  

6 Про початок навчального року з предмету «Захист Вітчизни» Д  

7 Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  ЗНР  

8 Про призначення відповідальних осіб за оформлення документів про освіту 

випускникам   

ЗНР  

9 Про проведення  предметно-методичних тижнів М  

10 Про діяльність соціально-психологічної служби   Д  

11 Про організацію позакласної роботи з фізичної культури та медико-

педагогічного контролю. 

ЗВР, 

ЗНР 

 

Жовтень 

1 Про проведення атестації педагогічних працівників  ЗНР  

2 Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період Д, ЗГР  

3 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та організацію проведення ІІ етапу. 

ЗНР  

4 Про організацію профорієнтаційної роботи та співпрацю з вищими 

навчальними закладами   

ЗНР  

Листопад 

1 Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання ЗНР  

2 Про попередження дитячого травматизму під час канікул ЗВР  

3 Про результати перевірки стану щоденників, зошитів ЗНР  

4 Про проведення планової інвентаризації матеріальних цінностей Д  

5 Про надбавку норми витрат пального в зимовий період на транспортні засоби ГБ  

Грудень 

1 Про результати закінчення І семестру  ЗНР  
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2 Про організацію та проведення новорічних та різдвяних свят ЗВР  

3 Про призначення відповідальних осіб за протипожежну безпеку під 

час проведення новорічних свят 

Д  

4 Про організацію роботи школи під час осінніх канікул Д  

5 Про стан виховної роботи   ЗВР  

6 Про   стан виконання навчальних програм за І семестр  ЗНР  

Січень 

1 Про результати перевірки ведення класних журналів ЗНР  

2 Про затвердження графіка відпусток працівників   Д  

3 Про результати  участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад   

ЗНР  

4 Про проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт Малої академії наук України 

М  

5 Про зміни в педагогічному навантаженні на ІІ семестр  ЗНР  

6 Про підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання   ЗНР  

7 Про організацію та ведення Цивільної оборони   ЗНР  

8 Про організацію цивільного захисту в школі (про підсумки підготовки 

з ЦЗ в школі за минулий рік і завдання на наступний рік) 

ЗНР  

    

Лютий 

1 Про дотримання повітряно-теплового режиму   ЗНР  

2 Про призначення  відповідальних осіб за підготовку замовлення на 

документів про освіту  випускникам школи 

ЗНР  

3 Про порядок закінчення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації 

ЗНР  

4 Про участь учнів  в  ІІ етапі конкурсу-захисті науково-дослідницьких 

робіт Малої академії наук України 

М  

Березень 

1 Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників  ЗНР  

2 Про підготовку завдань до проведення державної підсумкової 

атестації 

ЗНР  

3 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів   ЗНР  

4 Про організацію роботи на весняних  канікулах ЗВР  

5 Про проведення акції «Чисте довкілля» ЗВР  

6 Про підсумки участі учнів  в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та  ІІ етапі конкурсу-захисті науково-дослідницьких робіт 

Малої академії наук України 

ЗНР, М  

Квітень 

1 Про підсумки роботи шкільної бібліотеки   ЗВР  

2 Про підготовку до Дня цивільного захисту ЗНР  

3 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень   ЗНР  

4 Про участь учнів у  ЗНО ЗНР  

5 Про організоване закінчення навчального року та проведення ДПА ЗНР  

6 Про підготовку завдань для конкурсних випробувань ЗНР  

7 Про створення апеляційних комісій ЗНР  

Травень 

1 Про виконання навчальних програм, контрольних, лабораторних робіт ЗНР  

2 Про підсумки навчальної та науково-методичної роботи за рік   ЗНР, ЗВР  

3 Про підсумки виховної роботи за рік М  

4 Про проведення Дня відкритих дверей ЗНР  

5 Про попереднє педагогічне навантаження педагогічних працівників Д  

6 Про проведення урочистостей  з нагоди закінчення навчального року 

та випускного вечора 

ЗВР  

7 Про допуск до державної підсумкової атестації учнів     9,11 класів ЗНР  

8 Про звільнення від ДПА ЗНР  

9 Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення учнів ЗВР  

Червень 

1 Про підсумки проведення  державної підсумкової атестації учнів 9 і 

11 класів 

ЗНР  

2 Про санітарно-технічну підготовку закладу освіти до нового 

навчального року 

Д, ЗГР  

3 Про комплектування педагогічних кадрів   Д  

4 Про результати перевірки стану ведення класних журналів ЗНР  
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Розділ ІІ 

Забезпечення комфортних 

умов навчання та праці. 

Охорона праці. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Профілактика дитячого травматизму 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Проведення первинного 

інструктажу з БЖД із 

записом у журнал обліку 

навчальних занять   

вересень класні керівники журнал  

2 Проведення вступного 

інструктажу з ново-

прибулими учнями  

вересень класні керівники журнал  

3 Аналіз стану проведення 

профілактичних 

медичних оглядів учнів 

перед початком 

навчального року  

вересень, 

листопад, 

січень, 

квітень 

лікар-педіатр –  

4 Розподіл учнів за станом 

здоров’я на групи для 

занять фізичною 

культурою  

вересень лікар, заступник 

директора з НР 

наказ  

5 Складання листів 

здоров’я учнів  

вересень лікар, 

класні керівники 

журнал  

6 Організація викладання 

курсу «Основи здоров’я»  

серпень заступник 

директора з НР 

навчальний 

план 

 

7 Контроль за обліком 

відвідування та 

встановлення своєчасно 

причини відсутності 

протягом 

року 

класні керівники журнал  

8 Перевірка навчальних 

кабінетів відповідно до 

санітарних вимог 

 

серпень, 

жовтень, 

січень, 

березень 

інженер з ОП, 

заступник 

директора з НР 

акт  

9 Здійснення контролю за 

роботою вчителів хімії, 

біології, фізики, 

трудового навчання, 

фізичної культури щодо 

виконання правил із 

техніки безпеки в 

кабінетах, майстернях, 

спортивній залі 

протягом 

року 

заступник 

директора з НР,  

інженер з ОП 

–  

10 Проведення інструктажів 

з безпеки 

життєдіяльності під час 

уроків, при проведенні 

лабораторних, 

практичних робіт, 

навчальної практики та 

навчальних екскурсій 

протягом 

року 

заступник 

директора  

з НР, інженер 

 з ОП 

журнал  

11 Взяти  під контроль:  

- а) організацію режиму 

дня, харчування, 

створення умов для 

занять та відпочинку 

протягом 

року 

адміністрація –  
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учнів; 

- б) доцільне поєднання 

навчальних предметів у 

розкладі; 

- в) правильне дозування 

домашніх завдань; 

підтримування чистоти, 

провітрювання 

навчальних та спальних 

приміщень; 

г) організацію медичних 

оглядів та 

диспансеризацію; 

д) дотримання 

санітарних норм 

освітлення та 

температурного режиму 

класних приміщень та 

спальних кімнатах 

12 Створення спеціальних 

медичних груп з 

фізичної культури для 

дітей з ослабленим 

здоров’ям 

вересень лікар-педіатр наказ  

13 Забезпечення  

педагогічного контролю 

за уроками фізкультури, 

трудового навчання з 

питань техніки безпеки 

протягом 

року 

заступник 

директора з НР, 

інженер з ОП 

–  

14 Проведення 

профілактичних бесід з 

учнями та батьками 

щодо попередження всіх 

видів дитячого 

травматизму 

протягом 

року 

заступник 

директора з ВР 

–  

15 Розроблення пам’ятки 

для батьків із 

попередження дитячого 

травматизму в побуті та 

під час  осінніх, зимових, 

весняних та літніх 

канікул 

жовтень заступник 

директора з ВР, 

інженер з ОП 

–  

16 Проведення інструктажів 

з учнями та їхніми 

батьками щодо 

попередження всіх видів 

дитячого травматизму 

під час канікул з записом 

у щоденники учнів  

жовтень, 

грудень, 

березень, 

травень 

класні керівники –  

17 Проведення цільових 

інструктажів перед 

проведенням екскурсій, 

походів, тематичних 

виїздів учнів за межі 

протягом 

року 

заступник 

директора з ВР, 

класні керівники 

журнал  
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закладу   

18 Залучення до 

профілактичної роботи з 

попередження дитячого 

травматизму 

співробітників державної 

автомобільної інспекції, 

пожежної частини та 

інших фахівців 

протягом 

року 

соціальний 

педагог, вихователі 

план  

19 Забезпечення 

дотримання санітарно-

гігієнічних вимог у 

спальних кімнатах, 

навчальних кабінетах, 

спортивній залі, 

майстернях, харчоблоку, 

інших приміщеннях 

закладу 

протягом 

року 

заступник 

директора 

з ГР 

–  

20 Проведення санітарно-

освітньої роботи серед 

учнів та їхніх батьків 

протягом 

року 

лікар, вихователі план  

21 Організація чергування 

учнів із прибирання 

спальних кімнат та 

навчальних кабінетів 

протягом 

року 

класні керівники та 

вихователі 

графік  

22 Організація чергування 

вчителів та учнів у 

навчальному корпусі, 

їдальні, гуртожитку 

вересень заступник 

директора 

 з ВР 

наказ  

23 Проведення місячників, 

декад, тижнів 

вересень, 

жовтень, 

травень 

заступник 

директора 

з ВР 

наказ  

24 Видання інформаційних 

санітарно-

просвітницьких 

бюлетенів 

протягом 

року 

лікар, педагог 

організатор 

–  

25 Обговорення питань про 

стан роботи з 

попередження дитячого 

травматизму 

протягом 

року 

заступник 

директора 

 з ВР 

протокол  

26 Здійснення 

громадського контролю 

за медичним 

обслуговуванням 

протягом 

року 

голова ради гімназії протокол  
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Медичне обслуговування.  Профілактика захворювань. 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи Термін  Відповідальний 

за виконання 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Перевірка санітарного стану 

кімнат гуртожитку 

2 рази 

на 

тиждень 

лікар-педіатр, 

заступник 

директора з ВР 

–  

2 Перевірка санітарного стану 

харчоблоку та якості 

приготування страв 

щодня лікар-педіатр –  

3 Прийом хворих учнів гімназії щодня лікар-педіатр –  

4 Приготування дезінфікуючих  

засобів 

щодня лікар-педіатр –  

5 Ведення медичної 

документації 

щодня лікар-педіатр –  

6 Контроль за проведенням 

уроків фізичної культури 

1 раз на 

місяць 

лікар-педіатр, 

заступник 

директора з НР 

–  

7 Моніторинг наявності 

профілактичних щеплень 

за 

окремим 

планом 

лікар-педіатр –  

8 Контроль активності 

дезінфікуючих засобів 

щодня лікар-педіатр –  

9 Виписка та отримання 

медикаментів 

1 раз на 

місяць 

лікар-педіатр –  

10 Списування медикаментів та 

дезінфікуючих  засобів  

1р на 

місяць 

лікар-педіатр –  

11 Контроль за проходженням 

профілактичних оглядів 

співробітниками гімназії 

2 рази 

на 

місяць 

лікар-педіатр апаратна 

нарада 

 

12 Контроль за станом здоров’я 

співробітників харчоблоку 

щодня лікар-педіатр –  

13 Перевірка учнів на 

педикульоз і коросту 

1 раз на 

тиждень 

лікар-педіатр журнал  

14 Контроль за приготуванням 

та використанням 

дезінфікуючих засобів 

прибиральницями службових 

приміщень гуртожитку та 

навчального корпусу 

1 раз на 

тиждень 

лікар-педіатр –  

15 Контроль за дотриманням 

санітарних норм прання 

білизни 

1 раз на 

10 днів 

лікар-педіатр –  

16 Санітарно-просвітницька 

робота серед учнів і 

працівників гімназії 

2 рази 

на 

місяць 

лікар-педіатр, 

класні 

керівники, 

–  
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(профілактичні бесіди, 

індивідуальні консультації, 

лекції тощо) 

вихователі 

17 Генеральне прибирання 

медичного корпусу 

1 раз на 

місяць 

лікар-педіатр –  

18 Генеральне прибирання 

маніпуляційного кабінету 

1 раз на 

тиждень 

лікар-педіатр –  

19 Контроль за санітарним 

станом території гімназії 

щодня лікар-педіатр –  

20 Відвідування занять, лекцій, 

конференцій на базі СМДКЛ 

та СОДКЛ 

за 

окремим  

планом 

лікар-педіатр, 

класні керівники 

–  

 

Організація якісного харчування здобувачів освіти на принципах системи 

управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 
виконання 

1 Забезпечення 

організації  

харчування  учнів  

закладу   

серпень заступник  

директора з ВР 

наказ  

2 Створення комісії 

громадського 

контролю за 

організацією  

харчуванням учнів 

серпень заступник  

директора з ВР 

наказ  

3 Організація роботи 

бракеражної комісії 

серпень заступник  

директора з ВР 

наказ  

4 Проведення 

загально-гімназійних 

зборів щодо 

організації 

харчування учнів 

серпень заступник  

директора з ВР 

протокол 

 

 

5 Забезпечення учнів 

питною водою 

відповідно до вимог 

серпень заступник  

директора з ВР, 

батьківський 

комітет 

протокол  

6 Організація 

чергування 

адміністрації, 

учителів, учнів в 

їдальні 

серпень заступник  

директора з ВР 

наказ 

 

 

7 Звіт з  виконання  

норм  харчування    

щомісяця дієтсестра інформація 

 

 

8 Звіт  роботи  комісії  грудень- голова комісії розгляд на  
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громадського  

контролю  за  

організацією  

харчування  

травень апаратній 

нараді, 
батьківських 

зборах 

9 Забезпечення 

постійного контролю 

за організацію 

повноцінного, 

безпечного і якісного 

харчування дітей та 

дотриманням правил 

особистої гігієни 

дітьми та персоналом 

один раз 

на місяць 

лікар-педіатр –  

10 Проведення 

протиепід-емічних 

заходів щодо 

запобігання гострих 

кишкових інфекцій і 

харчових отруєнь. 

Дотримання 

санітарно-гігієнічних 

та протиепідемічних 

вимог щодо 

організації 

харчування учнів 

протягом 

року 

лікар-педіатр –  

11 Здійснення 

постійного контролю 

за якістю сировини, 

що надходить у 

заклад, наявністю 

супровідної 

документації. 

Дотримання умов і 

термінів зберігання 

сировини  

протягом 

року 

лікар-педіатр, 

дієтсестра 

журнал 

бракеражу 

сировини 

 

12 Здійснення 

щоденного контролю 

за якістю готових 

страв у їдальні. 

Проведення  

зважування страв та 

кондитерських 

виробів, звіряння їх 

ваги з написаною в 

меню 

протягом 

року 

лікар-педіатр, 

дієтсестра 

журнал 

бракеражу 

готових 

страв 

 

13 Контроль за відбором протягом лікар-педіатр, –  
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та зберіганням 

добових проб 

відповідно до вимог 

чинного 

законодавства 

року дієтсестра 

14 Перевірка якості 
миття посуду та 
зберігання миючих 
засобів 

один раз 

на місяць 

лікар-педіатр, 

дієтсестра 

–  

15 Здійснення контролю 

за забезпеченням 

учнів питною водою 

відповідно до вимог 

протягом 

року 

лікар-педіатр, 

дієтсестра 

–  

16 Забезпечення 

контролю за 

дотриманням правил 

особистої гігієни 

персоналом, 

перевірка наявності 

гнійничкових 

захворювань і 

гострих 

респіраторних 

інфекцій у 

працівників 

харчоблоку  

протягом 

року 

дієтсестра, 

сестри медичні 

журнал 

здоров’я 

працівників 

харчоблоку 

 

 

17 Забезпечення 

виконання угод щодо 

організації  

харчування  

протягом 

року 

головний 

бухгалтер 

інформація  

18 Здійснення 

регулярного 

контролю за 

поставкою продуктів 

харчування в їдальні, 

у  достатній 

кількості, не 

порушуючи терміни  

придатності, згідно із 

сертифікатами 

відповідності та 

іншими 

документами, які 

підтверджують якість 

продуктів та їх 

походження 

грудень, 

травень 

комірник, 

дієтсестра 

аналіз  
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19 Контроль за якістю 

продуктів 

протягом 

року 

дієтсестра –  

20 Здійснення закупівлі  

продуктів 

харчування  

протягом 

року 

фахівець із 

публічних 

закупівель 

–  

21 Дотримання правил 

прийому сировини та 

реалізації продукції, 

що має 

довготривалий 

термін зберігання 

протягом 

року 

комірник –  

22 Забезпечення 

належного зберігання 

продуктів у 

складських 

приміщеннях їдальні 

та у холодильному 

обладнанні 

протягом 

року 

комірник –  

23 Своєчасне  ведення 

нормативної 

документації на 

харчоблоці 

відповідно до вимог 

чинного 

законодавства  

грудень, 

травень 

комірник, 

дієтсестра, 

лікар-педіатр 

 

аналіз  

24 Утримання всіх 

приміщень та 

обладнання 

харчоблоку у 

відповідності з 

санітарними нормами 

і вимогами 

протягом 

року 

шеф-кухар –  

25 Дотримання 

технології 

приготування страв, 

контроль за 

повнотою закладки 

продуктів та виходом 

готових страв 

протягом 

року 

дієтсестра, 

лікар-педіатр 

 

–  

26 Здійснення контролю 

за використанням 

лише дозволених 

продуктів 

харчування  

протягом 

року 

дієтсестра, 

лікар-педіатр 

 

–  

27 Забезпечення 

миючими  та  

протягом 

року 

заступник 

директора з ГР 

–  
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дезінфікуючими 

засобами,  

прибиральним  

матеріалом   

харчоблок  

28 Висвітлення роботи 

їдальні в гімназійній 

газеті 

протягом 

року 

керівник гуртка – 

 

 

29 Здійснення 

анкетування учнів, 

батьків щодо роботи 

гімназії,  з 

подальшим аналізом, 

для забезпечення 

належних умов 

харчування учнів 

жовтень-

березень 

соціальний 

педагог 

 

довідка 

 

 

30 Проведення  лекцій 

для учасників 

освітнього процесу з 

питань раціонального 

харчування, правил 

особистої гігієни 

протягом 

року 

лікар-педіатр –  

31 Розгляд питання 

організації 

харчування на 

апаратній нараді, 

педагогічній раді, 

батьківських зборах 

протягом 

року 

директор, 

заступник з ВР 

протокол  

 
  

План роботи з охорони праці та пожежної безпеки 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Контроль за 

виконанням вимог 

ОП під час 

проведення 

поточного ремонту 

липень заступник 

директора з ГР 

–  

2 Проведення 

вступного 

інструктажу з ОП для 

нових працівників 

протягом 

року 

інженер з ОП журнал  

3 Проведення 

повторного та інших 

видів інструктажів 

серпень заступник 

директора з НР, 

заступник 

журнал  
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(первинного, 

позапланового, 

цільового) 

директора з ГР 

4 Підготовка  наказу 

про організацію 

роботи з ОП 

серпень інженер з ОП наказ  

5 Підписання актів на 

дозвіл проведення 

навчальних занять у 

кабінетах фізики, 

хімії, біології, 

інформатики, 

шкільних 

майстернях, 

спортзалі, на 

спортивних 

майданчиках 

серпень комісія з ОП акт  

6 Перевірка 

спортивного 

обладнання 

серпень інженер з ОП, 

вчитель фіз-ри 

акт  

7 Перевірка комісією з 

ОП техніки безпеки в 

кабінетах фізики, 

хімії, біології, 

інформатики, 

майстернях, 

спортзалі 

серпень комісія з ОП – 

 

 

 

 

8 Підписання акта 

прийняття закладу 

освіти до нового 

навчального року 

серпень інженер з ОП акт  

9 Затвердження 

санітарно-технічного 

паспорта за станом 

на поточний рік 

серпень заступник 

директора з НР 

паспорт  

10 Контроль наявності 

інструкцій з охорони 

праці в навчальних 

кабінетах гімназії, 

майстернях, 

спортзалі й інших 

приміщеннях, де це 

передбачено 

відповідними 

нормативами 

серпень інженер з ОП –  

11 Проведення серпень лікар-педіатр –  
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медогляду 

12 Оформлення куточку 

з ОП 

серпень інженер з ОП –  

13 Контроль за 

веденням журналу 

реєстрації 

інструктажів учнів з 

ОП  в кабінетах 

фізики, хімії, біології, 

інформатики, 

майстернях, 

спортзалі 

вересень інженер з ОП –  

14 Перевірка наявності 

реєстрації  вступного  

інструктажу  з  

безпеки  

життєдіяльності  на  

сторінках    журналів  

обліку  навчальних  

занять  та  вступного  

інструктажу  з  

питань  охорони  

праці   у   журналі  

реєстрації   

вступного 

інструктажу 

вересень інженер з ОП –  

15 Контроль за 

проведенням  

первинного та 

повторного  

інструктажу 

співробітників 

вересень інженер з ОП –  

16 Контроль наявності  

поверхових планів 

евакуації 

вересень інженер з ОП –  

17 Перевірка пожежних 

рукавів та гідрантів 

вересень заступник 

директора з ГР 

акт  

18 Контроль за 

веденням журналу 

реєстрації нещасних 

випадків з учнями 

жовтень інженер з ОП –  

19 Перевірка класних 

журналів «Бесіди з 

безпеки життє-

діяльності» 

жовтень інженер з ОП розгляд на 

апаратній 

нараді 

 

20 Контроль за жовтень інженер з ОП –  
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веденням журналів 

цільового 

інструктажу для 

учнів у навчальних 

кабінетах 

21 Підготовка наказу 

про посилення 

протипожежного 

захисту в осінньо-

зимовий період, про 

дотримання 

пожежної безпеки під 

час зимових канікул 

та Новорічних свят 

жовтень інженер з ОП наказ  

22 Контроль за  

веденням   журналів  

реєстрації інструк-

тажу учнів у 

кабінетах фізики, 

хімії, біології, 

інформатики, 

майстернях, 

спортзалі 

жовтень інженер з ОП розгляд на 

апаратній 

нараді 

 

23 Підготовка наказу 

про заходи щодо 

попередження 

дитячого та 

виробничого 

травматизму 

листопад інженер з ОП наказ  

24 Перевірка захисного 

зазем-лення і опору 

ізоляції 

електромережі 

жовтень заступник 

директора з ГР 

акт  

25 Оформлення 

відповідних 

протоколів 

технічного звіту 

жовтень заступник 

директора з ГР 

протокол  

26 Проведення 

інструктажу з ОП на 

робочому місці 

лютий заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ГР 

журнал  

27 Перевірка класних 

журналів «Бесіди з 

безпеки життє-

діяльності» 

лютий інженер з ОП довідка  
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28 Контроль за  

веденням журналів 

цільового 

інструктажу для 

учнів 

лютий інженер з ОП –  

29 Контроль за 

журналом реєстрації 

інструктажу учнів у 

кабінетах фізики, 

хімії, біології, 

інформатики, 

майстернях, 

спортзалі 

березень інженер з ОП –  

30 Проведення навчання 

працівників із питань 

охорони праці та 

пожежної безпеки 

квітень комісія з ОП план  

31 Контроль за 

веденням журналу 

реєстрації нещасних 

випадків з учнями 

квітень інженер з ОП –  

32 Проведення атестації 

працівників з питань 

охорони праці та 

пожежної безпеки 

квітень комісія з ОП наказ  

33 Проведення тижня 

охорони праці та 

техніки безпеки 

квітень інженер з ОП наказ  

34 Перевірка класних 

журналів «Бесіди з 

ТБ та безпеки 

життєдіяльності» 

травень інженер з ОП довідка  

 

План роботи з цивільного захисту 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Складання 

календарного плану 

основних заходів з 

цивільного захисту 

на навчальний рік 

вересень заступник 

директора з НР 

план  

2 Складання списку 

особового складу 

школи для 

отримання засобів 

вересень заступник 

директора з НР 

–  
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індивідуального 

захисту 

3 Проведення наради 

за участю директора 

«Дії колективу в 

разі отримання 

сигналів 

оповіщення» 

жовтень заступник 

директора з НР 

нарада  

4 Уточнення схеми 

розміщення 

працівників та учнів 

у сховищі в разі 

отримання сигналів 

оповіщення 

жовтень заступник 

директора з НР 

–  

5 Уточнення списків 

особового складу 

невоєнізованих 

формувань  на 

навчальний рік 

жовтень заступник 

директора з НР 

–  

6 Оновлення куточку 

ци-вільного захисту 

протягом 

року 

інженер з ОП –  

7 Організація 

перегляду фільмів з 

питань цивільного 

захисту для учнів 8-

11 класів 

протягом 

року 

інженер з ОП –  

8 Видання наказу 

«Про підсумки 

ведення цивільного 

захисту у 2021 році» 

грудень заступник 

директора з НР 

наказ  

9 Забезпечення 

організованого 

початку 

навчального року в 

системі цивільної 

оборони 

січень заступник 

директора з НР 

–  

10 Видання наказу 

«Про організацію та 

ведення цивільного 

захисту у 2022 році» 

січень заступник 

директора з НР 

наказ  

11 Уточнення схеми 

оповіщення 

постійного складу 

закладу освіти 

січень заступник 

директора з НР 

–  

12 Проведення 

навчання для учнів 

протягом 

року 

інженер з ОП план  
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щодо порядку дій в 

надзвичайних 

ситуацій під час 

викладання 

предмету «Захист 

України» 

13 Видання наказу 

«Про підготовку та 

проведення  Дня 

цивільного захисту» 

квітень заступник 

директора з НР 

наказ  

14 Проведення 

тренувань з 

евакуації 

листопад,

квітень 

заступник 

директора з НР 

програма  

15 Проведення 

тренувань з 

одягання засобів 

захисту для учнів 8-

11 класів 

квітень інженер з ОП програма  

16 Розгортання пункту 

видачі засобів 

індивідуального 

захисту та 

організація 

тренувань з видачі 

його постійному 

складу гімназії 

квітень заступник 

директора з НР 

–  

17 Проведення  Дня 

цивільного захисту 

травень заступник 

директора з НР 

наказ, план  
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Організований початок і закінчення навчального року 

та проведення державної підсумкової атестації. 

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 

 

№ 

 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Виконання комплексу 

заходів щодо завершення 

підготовки закладу освіти 

до нового навчального 

року  

до 

25.08.2021 

директор розклад, 

графіки, 

плани 

 

2 Укомплектування класних 

кімнат і навчальних 

кабінетів меблями та 

іншим необхідним облад-

нанням (за наявності) 

до 

25.08.2021 

заступник 

директора з ГР, 

завідуючі 

кабінетами 

обговорення  

3 Проведення засідання 

педради, затвердження 

освітньої програми та  

плану роботи на 2021-2022 

навчальний рік 

26.08.2021 директор рішення 

педради 

 

4 Проведення комплекту-

вання шкільної бібліотеки, 

забезпечення учнів підруч-

никами 

до 

25.08.2021 

бібліотекар заявка    

5 Проведення консультацій з 

класними керівниками та 

вихователями щодо 

організованого заїзду учнів 

до 

28.08.2021 

заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР 

інформація  

6 Формування  мережі класів  до 

25.08.2021 

заступник 

директора з НР 

списки учнів  

7 Узагальнення інформації 

щодо  працевлаштування 

випускників  

до 

10.09.2021 

заступник 

директора з НР 

звіт  

8 Складання розкладу 

проведення факультативів, 

курсів за вибором та 

індивідуальних занять 

до 

01.09.2021 

заступник 

директора з НР 

розклад  

9 Оформлення алфавітної 

книги 

до 

05.09.2021 

заступник 

директора з НР, 
секретар-друкарка 

 –  

10 Підготовка матеріалів до 

тарифікації педпрацівніків 

до 

05.09.2021 

заступник 

директора з НР 

наказ  

11 Проведення свята Дня 

знань 

01.09.2021 заступники 

директора   

сценарій  
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12 Складання графіків 

чергування  

до 

05.09.2021 

заступник 

директора з НР  

графіки  

13 Проведення інструктажу з 

вчителями щодо ведення 

шкільної документації 

до 

05.09.2021 

заступник 

директора з НР 

нарада  

14 Підготовка звіту ЗНЗ-1 до 

05.09.2021 

заступник 

директора з НР 

звіт  

15 Затвердження календарних 

планів  з предметів, планів 

класних керівників та 

вихователів 

до 

01.09.2021 

заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з ВР 

календарні 

плани 

 

16 Проведення батьківських 

зборів  

протягом 

року 

заступники 

директора 

протокол     

17 Організація участі учнів у 

проведенні пробного ЗНО 

жовтень заступник 

директора з НР 

наказ  

18 Організація реєстрації 

учнів для участі в 

зовнішньому незалежному 

оцінюванні  

грудень заступник 

директора з НР 

–  

19 Ознайомлення учнів                 

11 класів та їх батьків з 

нормативними документ-

тами щодо проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання  

грудень, 

березень 

заступник 

директора з НР, 

класні керівники 

протокол  

20 Організація підготовчої 

роботи щодо замовлення 

документів про освіту 

державного зразка 

січень, 

квітень 

заступник 

директора з НР, 

класні керівники 

списки учнів 

11, 9 класів 

 

21 Ознайомлення учнів та 

батьків з формами, 

порядком проведення 

державної підсумкової 

атестації та порядком 

закінчення навчального 

року 

лютий заступник 

директора з НР, 

класні керівники 

протокол  

22 Проведення опитування 

учнів 11 класів щодо 

вибору ними навчальних 

предметів для проход-

ження державної підсумко-

вої атестації 

лютий заступник 

директора з НР, 

класні керівники 

інформація  

23 Складання та затвердження 

розкладу консультацій та 

графіка проведення 

державної підсумкової 

квітень заступник 

директора з НР 

 

розклад 

проведення 

ДПА, графік 

консультацій 
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атестації учнів 

24 Організоване закінчення 

2021-2022 навчального 

року 

травень заступники 

директора 

 

наказ  

25 Проведення державної 

підсумкової атестації в  9,  

11 класах 

травень, 

червень 

заступник 

директора з НР 

 

протоколи 

ДПА 

 

26 Організація заходів з 

підготовки до нового 2022-

2023 навчального року  

червень заступники 

директора 

наказ  

27 Складання освітньої 

програми та річного плану 

роботи гімназії на 2022-

2023 навчальний рік 

червень відповідальні 

  

проект  

28 Проведення конкурсних 

випробувань   

червень заступник 

директора з НР 

 

протоколи 

конкурсних 

випробувань, 

списки учнів 
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Внутрішній моніторинг рівня викладання навчальних дисциплін та система 

коригування результатів навчання здобувачів освіти. Перспективний план 

вивчення стану викладання навчальних предметів на 2015-2025 роки 

 

№ 

з/п 
Предмет 

2
0
1
5

-2
0
1

6
 

2
0
1
6

-2
0
1

7
 

2
0
1
7

-2
0
1

8
 

2
0
1
8

-2
0
1

9
 

2
0
1
9

-2
0
2

0
 

2
0
2
0

- 
2
0
2

1
 

2
0
2
1

-2
0
2

2
 

2
0
2
2

-2
0
2

3
 

2
0
2
3

-2
0
2

4
 

2
0
2
4

-2
0
2

5
 

1 Українська 

мова  

та література 

ОК Н П  ОК СВ Н П  ОК 

2 Зарубіжна 

література 

 ОК СВ Н СВ  ОК СВ Н НМР 

3 Англійська  

мова 

П  ОК СВ Н ВР НМР  ОК СВ 

4 Історія 

України, 

всесвітня 

історія 

ОК СВ Н П   ОК СВ Н ВР 

5 Правознавство ОК СВ Н П   ОК СВ Н ВР 

6 

 

Громадянська 

освіта 

    ОК СВ Н П ВР ОК 

7 Географія П  ОК СВ Н ВР  П ОК СВ 

8 Математика Н П  ОК СВ Н П ВР  ОК 

9 Інформатика  ОК СВ Н ВР НМР  ОК СВ Н 

10 Фізика, 

астрономія 

ОК СВ Н ВР П ОК СВ Н П  

11 Біологія  ОК СВ   ВР П  ОК Н ВР 

12 Хімія СВ Н П   ОК СВ Н НМР  ОК 

13 Фізична 

культура 

ОК П Н   ОК СВ Н ВР П 

14 Захист 

України 

ОК Н ВР   ОК СВ Н НМР  

15 Основи 

здоров’я 

Н ВР  ОК СВ Н ВР  ОК СВ 

16 Мистецтво ОК СВ Н ВР  ОК  Н ВР  

17 Виховна 

робота 

П П П П П П П П П П 

П – педрада 

НМР – науково-методична рада 

ОК – оглядовий контроль  

Н – наказ  

СВ – стан викладання 

ВР – виконання рекомендацій  
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Система роботи з науково-методичного супроводу  

особистісного поступу здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний

за виконання 

Форми 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Формування банку 

даних учасників 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, 

інтелектуальних та 

творчих конкурсів, 

МАН України 

вересень- 

жовтень 

заступник 

директора з НР, 

методист, 

голови ЦМО  

банк даних 

«Обдаровані 

діти» 

 

2 Закріплення  учителів, 

наукових керівників за 

учнями, які беруть 

участь у роботі МАН 

України 

жовтень заступник 

директора з НР, 

методист 

 

–  

3 Проведення І  етапу 

Всеук-раїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

жовтень заступник 

директора з НР, 

голови ЦМО 

наказ  

4 Організація додаткових 

занять з переможцями         

І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

протягом 

року 

голови ЦМО, 

вчителі  

графік  

5 Психологічний 

супровід роботи з 

обдарованими учнями 

протягом 

року 

психолог 

 

книга  

відвідування 
 

6 Робота гімназійного 

наукового товариства 

«Інтелект» (за окремим 

планом) 

протягом 

року 

методист, 

керівник 

наукового 

товариства  

план  

7 Організація участі 

учнів у ІІ та ІІІ етапах 

Всеук-раїнських 

учнівських олімпіад   

за 

графіком 

заступник 

директора з НР, 

голови ЦМО 

 

довідка, 

наказ 

 

8 Організація участі у 

Всеукраїнському 

конкурсі знавців 

української мови імені 

П.Яцика та 

Міжнародному 

конкурсі з української 

мови                      ім. 

Т.Шевченка 

протягом 

року 

вчителі 

укр. мови та 

літератури 

наказ  



62 

 

9 Організація участі у 

Всеукраїнському 

природ-ничому 

конкурсі «Колосок» 

жовтень, 

листопад 

вчитель біології –  

10 Організація участі у 

Всеукраїнській україно-

знавчій грі «Соняшник» 

листопад вчителі 

української мови 

та літератури 

–  

11 Організація участі у 

Міжнародному 

конкурсі з інформатики 

«Бебрас» 

грудень учитель 

інформатики 

–  

12 Організація участі у 

Міжнародній природо-

знавчій грі «Геліантус» 

грудень учитель 

географії 

–  

13 Організація участі у 

Міжнародному 

конкурсі з математики 

«Кенгуру» 

березень учителі 

математики 

–  

14 Організація участі у 

Всеукраїнському фізич-

ному конкурсі 

«Левеня» 

березень 

 

учителі 

 фізики 

–  

15 Організація участі у 

Інтер-нет-олімпіадах 

протягом 

року 

заступник 

директора з НР, 

методист 

–  

16 Проведення 

предметних STEM-

тижнів  

протягом 

року 

заступник 

директора з НР, 

методист, 

голови ЦМО 

наказ, 

плани, 

звіти 

 

17 Проведення свята 

«Успіх року» 

травень заступник 

директора з НР, 

методист, 

голови ЦМО 

–  
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Профорієнтаційна робота та довузівська підготовка 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

Відповідальний за 

виконання 

Форми 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1 Призначення відпові-

дальної особи за про-

ведення профорієнтацій-

ної роботи 

серпень директор наказ  

2 Підготовка звіту про 

проведену профорієн-

таційну роботу за підсум-

ками 2021 року 

серпень заступник 

директора  

з НР 

 

звіт  

3 Проведення соціологіч-

ного дослідження-аналізу 

за результатами прийому 

у 2021 році (коригування 

переліку об’єктів для 

профорієнтації роботи).  

вересень-

жовтень 

заступник 

директора з 

НР, 

практичний 

психолог 

доповідна 

записка 

 

 

4 Затвердження плану 

роботи на 2021-2022 

навчальний рік 

вересень заступник 

директора з 

НР 

наказ  

5 Проведення батьківських 

зборів з питань 

довузівської профільної 

підготовки 

вересень заступники 

директора 

протокол  

6 Пролонгація договору про 

співпрацю з СумДУ. 

Вивчення питання 

організації співпраці з 

іншими ВНЗ. 

вересень директор, 

заступник 

директора 

 з НР, 

голови ЦМО 

договір  

7 Проведення Дня 

відкритих дверей (за 

окремим планом) 

травень директор, 

заступник 

директора  

з НР,  

голови ЦМО 

програма  

8 Організація роботи 

приймальної комісії, 

проведення конкурсних 

випробувань 

червень –

серпень 

директор, 

заступник 

директора 

 з НР 

наказ, 

протоколи, 

матеріали 

 

9 Проведення виїзних Днів 

відкритих дверей                          

(заклади освіти області) 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НР 

програма  

10 Організація і проведення 

рекламної кампанії 

(офіційний веб-сайт, 

радіо, телебачення, ЗМІ, 

соціальні мережі тощо) 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НР 

 

програма  
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11 Надання профорієнтацій-

них консультацій для 

майбутніх учнів та їх 

батьків 

протягом 

року 

заступник 

директора  

з НР 

 

консультації  

12 Організація відвідування 

учнями-старшокласника-

ми  днів відкритих дверей 

ВНЗ, зустрічей з 

викладачами ВНЗ 

протягом 

року 

заступники 

директора 

інформація  

13 Організація науково-

дослідницької діяльності 

учнів гімназії на базі 

відповідних кафедр ВНЗ 

протягом 

року 

заступники 

директора, 

учителі 

інформація  

14 Організація відвідування 

учнями бібліотек при 

ВНЗ  

протягом 

року 

бібліотекар, 

учителі 

інформація  

15 Залучення студентів до 

проведення  профорієнта-

ційної роботи (агітбри-

гади, конкурси, виставки-

презентації тощо) 

протягом 

року 

заступник 

директора 

 з НР 

 

–  
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План роботи бібліотеки 
 

 Формування інформаційної культури людини триває упродовж усього 

життя і особливу роль у цьому відіграє бібліотека. 

 Зміст діяльності гімназійної бібліотеки визначається організаційними 

основами навчального та виховного процесу  в гімназії. 

  документами, що керується гімназійна бібліотека є – Конституція 

України, Закон України «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положення 

«Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу». 

 Визначено основні  напрями  діяльності гімназійної бібліотеки: 

 інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 

в гімназії 

 сприяння кращому засвоєнню учнями знань через інформаційні 

форми і методи бібліотечної роботи; 

 допомога в забезпеченні високого рівня організації виховного 

процесу через громадянське, морально-правове, фізичне, художньо-естетичне, 

екологічне та економічне виховання; 

 Напрями спрямовується  на розв’язання таких завдань: 

 особисто-орієнтований підхід до обслуговування читачів; 

 впровадження інноваційних форм і методів бібліотечної роботи; 

 виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, 

розвиток пізнавальних інтересів і здібностей; 

 сприяння всебічному підвищенню педагогічної майстерності 

вчителів та вихователів шляхом популяризації літератури та інформації про неї; 

 систематична робота щодо збереження та поповнення бібліотечного 

фонду. 
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№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відпові-

дальний 

Форма 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Вивчення, формування і задоволення читацьких потреб на книгу та інформацію 

1. 1 Індивідуальні бесіди під час реєстрації 

читачів по виявленню інформаційних 

потреб 

протягом 

року 

бібліотекар аналіз  

2. 2 Робота з читацьким активом протягом 

року 

бібліотекар  –  

3. 3 Моніторингові дослідження: 

щодо забезпечення та використання 

підручників; 

щодо задоволення потреб у книгах та 

інформації; 

1 раз у   

півріччя 

бібліотекар –  

4 

 

Ретро-погляд «Виставка літератури 

світової класики» 

протягом 

року 

бібліотекар бібліогра-

фічна 

довідка 

 

5 Мовний тюнінг «Нова доба нового прагне 

слово» 
листопад бібліотекар  

 

презентація  

ІІ. Інформаційно-бібліографічна робота 

1. 1  Бібліотечний уїкенд: зустріч з 

письменником, фотозона, виставка 

літератури «Книги ювіляри 2020-2021» 

вересень  бібліотекар, 

класні 

керівники 

–  

2. 2 Глобус літературний: інформаційна година 

про письменників різних країн 

грудень бібліотекар, 

вихователі 9 

класів 

 

розробка 

уроку 

відеопрезе

нтація 

 

3. 3 «Техногенна зона: стоп-кадр» до Дня 

Чернобильської трагедії. 

квітень бібліотекар виставка  

4. 4 Бібліографічна закладка «Книги 

підліткам» 

січень  бібліотекар виставка  

5. 5 Інформаційна година: «Людина, природа – 

пошук гармонії за допомогою інформації» 

дютий бібліотекар інформаці

я 

виставка 

 

6. 6 Поповнення тематичних папок з 

напрямків: патріотичний, художній, 

естетичний, моральний, правовий, 

економічний. 

протягом 

року 

бібліотекар –   

7. 7 Постійно діюча виставка «Сторінками 

класики» 

протягом 

року 

бібліотекар виставка  

ІІІ. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів 

1. 1 Робота клубу «Ерудит» (поповнення банку 

запитань, інтелектуальні турніри) 

Інтелект-шоу «Своя гра» 

1 раз  

на квартал 

бібліотекар 

оргкомітет 

клубу 

турнір, 

конкурс 

 

 

2 Літературна вітальня «Акорди творчого 

єднання» (в рамках співпраці з обласною 

дитячою бібліотекою ім. М.Островського) 

за окремим 

планом 

бібліотекар 

 

міні-

програма 
 

3 Проект до 30-річчя незалежності «Україна 

починається з нас» 

протягом 

року 

бібліотекар 

вихователі 

медіаогляд  

4 Патріотична година «Батьківщина – Мати, 

вмій її захищати!» 

жовтень бібліотекар сценарій 

виставка 

  

5 Краєзнавчий проект «Від історії родини, протягом бібліотекар, проект  
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села, краю – до літопису Сумщини»: 

 

року 

 

учасники 

проекту 

 

6 День творчості у бібліотеці «Калейдоскоп 

чудових ремесел» 

січень бібліотекар 

вихователі 

виставка 

 

 

7 Караван історії «Роль жінки в історії 

України» 

березень бібліотекар –  

8 Виставки літератури: 

виставка-вікторина «Україно моя, лиш для 

тебе у світі живу»; 

виставка-презентація книги Юрія 

Винничука  «Соловецький етап» 

Антологія; 

виставка-реквієм «Згадаймо юність, що 

горіла в Крутах»; 

«Чорнобильський набат»; 

виставка-дискусійна гойдалка «Добро та 

зло. Що переможе у світі?»; 

виставка-вернісаж «Все, що душа 

довірила словам»  до всесвітнього дня 

поезії» 

книжково-ілюстрована виставка «Віч-на-

віч з Шевченком»; 

прес-виставка «Про все цікаве на планеті, 

читай у журналах та газетах»; 

виставка-віртуальний круїз «Бібліостопом  

по Євросоюзу»; 

виставка-міркування на екологічну 

тематику «Нам із Землею разом жити» 

 

жовтень 

 

листопад 

 

січень 

 

квітень 

лютий 

 

березень 

 

березень 

 

квітень 

 

травень 

 

травень 

бібліотекар виставка  

9 Виставка літератури «Готуємось до 

учнівських олімпіад» 

жовтень бібліотекар виставка  

10 Літературний десант «Якщо ви не читали, 

то ми йдемо до вас! 

березень бібліотекар бібліотеч-

ний урок, 

виставка 

 

11 Виставка довідкової літератури 

«Готуємось до ЗНО та ДПА – 2022» 

березень бібліотекар виставка  

12 Пізнавальна година: 

Етнорозвідка «Великодній настрій» 

квітень бібліотекар презентація  

13 До Всеукраїнського дня довкілля. 

Екоекспедиція «Природа нам сигналить 

SOS» 

квітень бібліотекар, 

вихователі 

виставка  

VІ. Робота з педагогічним колективом 

1. 1 Інформ-дайджест «Хіт – парад новинок» жовтень бібліотекар пересувна 

виставка 
 

2. 2 Інформаційні полиці: 

 «На допомогу вчителю та вихователю» 

протягом 

року 

бібліотекар виставка  

3. 3 Інформаційна та організаційна допомога в 

проведенні предметних тижнів, виховних 

заходів, педрад 

протягом 

року 

бібліотекар  –   

4. 4 Інформування вчителів про забезпеченість 

підручниками 

протягом 

року 

бібліотекар нарада  
 

 

5. 5 Соціально-психологічний театр 

«Відлуння». Літературний вечір «Вічна 

магія- книга» 

жовтень Бібліотекар 

психолог 

сценарій  
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6. 6 

 

- Профорієнтаційний проект «Гордість 

гімназії – гордість Сумщини». «Персона 

грата» зустріч з людиною цікавої професії. 

квітень 

 

бібліотекар, 

психолог 

 

 
 

                                            V. Організація книжкових фондів, каталогів 

 

1 

Поповнення бібліотечного фонду 

бібліотеки. 

Упорядкування забезпеченості учнів 

підручниками 

протягом 

року 

 

бібліотекар –  

2 

 

Упорядкування електронного каталогу протягом 

року 

бібліотекар каталог  

3 Акція «Подаруй книгу гімназійній 

бібліотеці» 

протягом 

року 

бібліотекар, 

бібліотечний 

актив 

акція 

 

 

4 Оформлення передплати періодичних 

видань на 2022 рік 

грудень 

 

бібліотекар –  
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Робота офіційного веб-сайту закладу освіти.  

Змістовне наповнення віртуального методичного кабінету. 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Модернізація офіційного веб-

сайту, оновлення дизайну і 

концепції оболонки, закріплення 

адреси сайту, наповнення 

посиланнями, інформацією 

протягом 

року 

заступники 

директора, 

методист 

  

2 Адміністрування та забезпечення 

безперебійного функціонування 

офіційного веб-сайту 

протягом 

року 

методист, 

вчитель 

інформатики 

  

3 Забезпечення широкого 

інформування громадськості, 

представників засобів масової 

інформації щодо діяльності 

гімназії; просування сайту в 

соціальних мережах 

протягом 

року 

заступники 

директора, 

методист 

  

4 Розміщення прес-анонсів, прес-

релізів, інформаційних 

повідомлень щодо діяльності 

гімназії 

протягом 

року 

методист, 

вчитель 

інформатики 

  

5 Формування інформаційної 

культури педагогічних 

працівників, підвищення їх рівня 

професійної підготовки в області 

сучасних інформаційних 

технологій 

протягом 

року 

заступники 

директора, 

методист, 

вчитель 

інформатики 

  

6 Упровадження комп’ютерних 

інформаційних технологій для 

різних служб і підрозділів 

гімназії (бібліотека, гуртожиток 

тощо) 

протягом 

року 

заступники 

директора, 

методист, 

вчитель 

інформатики 

  

 Змістовне наповнення  віртуального методичного кабінету 

1 Адміністрування та 

забезпечення безперебійного 

функціонування віртуального 

методичного кабінету   

протягом 

року 

методист, 

вчитель 

інформатики 

  

2 Створення єдиного освітнього 

ресурсу (нормативного, 

правового, навчально-

методичного) 

протягом 

року 

заступник 

директора  

з НР, 

методист 

  

3 Створення банку програмно-

педагогічних засобів 

(електронні мультимедійні 

підручники, контролюючі і 

навчальні програми, 

автоматизовані лабораторні 

практикуми, комп'ютерні 

довідники і енциклопедії тощо) 

протягом 

року 

заступник 

директора  

з НР, 

методист 

  

4 Відпрацювання форм мережевої протягом заступник   
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взаємодії між педагогами через 

створення власних електронних 

пошт, сайтів, блогів тощо; 

створення умов для постійного 

зворотного зв’язку 

року директора 

з НР, 

методист, 

вчитель 

інформатики 

5 Організація доступу до 

навчальних програм і 

методичних матеріалів, 

розміщених на гімназійному 

сервері, а також на освітніх 

серверах інших установ 

протягом 

року 

методист, 

вчитель 

інформатики 

  

6 Інформування педагогічних 

працівників про досягнення і 

перспективи розвитку 

педагогічної науки, сучасні 

інноваційні та інформаційні 

технології 

протягом 

року 

заступник 

директора 

з НР, 

методист 

  

7 Інформаційний супровід 

методичної, проектної, 

дослідно-експериментальної 

роботи, інноваційної, 

моніторингової діяльності у 

системі науково-методичної 

роботи 

протягом 

року 

методист   

8 Презентація досягнень 

учасників освітнього процесу 

протягом 

року 

заступники 

директора, 

методист 
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Організація роботи з атестації та підвищення професійного рівня  

та педагогічної майстерності педагогічних працівників 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форма 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 Атестація педагогічних працівників 

1 Коригування 

перспективного плану 

атестації педагогічних 

працівників на 

навчальний рік, складання 

плану атестації на 2021-

2022 навчальний рік 

до 

20.09.2021 

заступник 

директора  

з НР, 

методист 

план  

2 Створення атестаційної 

комісії,  узгодження її 

складу з профспілковим 

комітетом, видання 

наказу «Про створення 

атестаційної комісії і 

основні заходи з атестації 

педагогічних працівників 

у 2021-2022 навчальному 

році»   

до 

20.09.2021 

заступник 

директора  

з НР, 

методист 

наказ  

3 Оновлення стенду 

«Увага! Атестація 

педагогічних 

працівників» 

(учительська) 

до 

20.09.2021 

заступник 

директора 

з НР, 

методист 

стенд  

4 Опрацювання 

законодавчої, правової та 

нормативної документації 

з питань атестації 

педагогічних працівників 

до 

20.09.2021 

члени 

атестаційної 

комісії 

–  

5 Складання плану роботи 

атестаційної комісії та 

його розгляд на засіданні 

атестаційної комісії 

до 

10.10.2021 

голова 

атестаційної 

комісії 

план  

6 Складання графіка 

засідань атестаційної 

комісії та списку 

педпрацівників, які 

підлягають атестації 

до 

10.10.2021 

голова 

атестаційної 

комісії 

графік, 

список 
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7 Ознайомлення 

педпрацівників, які 

атестуються з графіком 

проведення атестації під 

підпис 

до 

10.10.2021 

голова 

атестаційної 

комісії 

–  

8 Подання документів про 

позачергову атестацію 

педагогічних працівників, 

рівень освітньої або 

науково-методичної 

роботи яких нижчий від 

встановлених 

кваліфікаційних вимог                  

(за результатами 

попередньої атестації або 

пропозицією щодо 

підвищення 

кваліфікаційної категорії 

чи присвоєння їм звання 

за високу якість роботи) 

до 

10.10.2021 

директор,  

заступник 

директора 

з НР 

графік, 

список 

 

9 Видання наказу «Про 

атестацію педагогічних 

працівників у 2021-2022 

навчальному році» 

до 

20.10.2021 

заступник 

директора 

з НР 

наказ  

10 Проведення засідання 

атестаційної комісії 

(затвердження списку 

педагогічних працівників, 

які атестуються, плану 

атестації на навчальний 

рік) 

до 

20.10.2021 

голова 

атестаційної 

комісії 

протокол  

11 Закріплення членів 

атестаційної комісії за 

педагогами, які 

атестуються для надання 

консультативної 

допомоги в підготовці та 

проведенні атестації 

до 

20.10.2021 

голова 

атестаційної 

комісії 

–  

12 Складання планів 

індивідуальної підготовки 

і проведення атестації 

педагогами, які 

атестуються  

до 

31.10.2021 

педагоги, які 

атестуються 

плани  

13 Проведення 

індивідуальних 

консультацій з вчителями, 

до 

30.10.2021 

заступник 

директора  

з НВР 

–  
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які атестуються, з питань 

оформлення атестаційних 

матеріалів, координації 

планів роботи 

атестаційної комісії 

 

14 Складання графіка 

контролю адміністрації за 

роботою педагогів, які 

атестуються 

до 

31.10.2021 

директор графік  

15 Подання  до атестаційної 

комісії характеристик   

діяльності педпрацівників 

у міжатестаційний період   

до 

01.03.2022 

Заступник 

директора  

з НР, 

методист 

характери

-тики 

 

16 Вивчення системи і 

досвіду роботи педагогів, 

які атестуються 

(відвідування навчально-

виховних заходів, 

відкритих уроків тощо) 

до 

15.03.2022 

члени 

атестаційної 

комісії 

–  

17 Діагностика фахового та 

методичного рівня 

вчителів, які атестуються 

(шляхом відвідування 

навчально-виховних 

заходів, моніторингу 

навчальних досягнень 

учнів, контрольних зрізів 

знань, аналізу результатів 

участі в професійних 

конкурсах тощо)  

до 

15.03.2022 

Заступник 

директора  

з НР, 

члени 

атестаційної  

комісії 

–  

18 Проведення циклових 

методичних об’єднань з 

оцінки діяльності 

педагогів, які атестуються  

до 

15.03.2022 

голови МО, 

члени 

атестаційної 

комісії  

протокол  

19 Проведення захисту 

педагогічних 

напрацювань з розгляду 

атестаційних матеріалів 

вчителів, які атестуються 

(творчих звітів, майстер-

класів тощо) 

до 

15.03.2022 

адміністрація, 

вчителі,  

які 

атестуються 

–  

20 Проведення засідання 

атестаційної комісії  І 

рівня (розгляд та 

затвердження 

характеристик 

до 

15.03.2022 

голова 

атестаційної 

комісії 

протокол  
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педагогічних працівників, 

які атестуються) 

21 Оформлення атестаційних 

листів. Ознайомлення 

педпрацівників, які 

атестуються, з 

атестаційними листами та  

характеристиками під 

підпис 

до 

20.03.2022 

заступник 

директора  

з НР 

атестаційні 

листи 
 

22 Проведення підсумкового 

засідання атестаційної 

комісії  І рівня (атестація 

педагогічних працівників) 

до 

30.03.2022 

голова 

атестаційної 

комісії 

протокол  

23 Подання атестаційних 

матеріалів на розгляд 

атестаційної комісії 

вищого рівня (на встанов-

лення/підтвердження 

вищої категорії та 

педагогічних звань) 

до 

01.04.2022 

заступник 

директора  

з НР 

атестаційні 

матеріали 
 

24 Видання наказів «Про 

результати атестації 

педпрацівників закладу в   

2022 році», «Про 

результати атестації 

педагогічних працівників 

атестаційною комісією 

обласного рівня в 2022 

році» 

до 

20.04.2022 

заступник 

директора  

з НР 

накази  

25 Видача атестаційних 

листів 

до 

20.04.2022 

заступник 

директора  

з НР 

–  

26 Аналіз підсумків атестації 

педагогічних працівників 

у 2021 році  

до 

01.05.2022 

заступник 

директора  

з НР 

нарада 

при 

директорі 

 

27 Підготовка звітної та 

статистичної інформації 

про результати атестації 

педагогічних працівників 

у 2022 році 

травень заступник 

директора  

з НР,  

методист 

–  

28 Підготовка матеріалів з 

досвіду роботи 

педпрацівників, які 

атестувались для 

публікації в фахових 

журналах 

травень заступник 

директора  

з НР,  

методист 

–  
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 Підвищення професійного рівня  

та педагогічної майстерності педагогічних працівників 

1 Організація курсової 

перепідготовки вчителів 

на 2021-2022 навчальний 

рік (поновлення списків 

та узагальнення 

інформації про потребу 

педпрацівників у 

підвищенні кваліфікації) 

серпень - 

вересень 

заступник 

директора  

з НР,  

методист 

–  

 

 

2 Коригування 

перспективного та 

поточних планів 

підвищення кваліфікації 

педпрацівників 

серпень - 

вересень 

директор, 

заступник 

директора  

з НР 

план  

3 Інформування 

педпрацівни-ків про 

термін, місце та 

програму підвищення 

квалі-фікації 

вересень директор, 

заступник 

директора  

з НР 

–  

4 Формування замовлення 

на підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників на курсах 

при обласному інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

вересень заступник 

директора  

з НР  

замовлення  

5 Підготовка наказу «Про 

підвищення кваліфікації 

педагогічних 

працівників» 

вересень заступник 

директора  

з НР 

наказ  

6 Перспективне 

планування підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників (І етап): 

складання орієнтов-ного 

плану підвищення 

кваліфікації (на основі 

пропозицій педагогічних 

працівників) на 2022 рік 

та оприлюднення його    

на вебсайті закладу 

освіти.  

 

До 

25.12.2021 

заступник 

директора  

з НР 

план-

графік 
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 Перспективне 

планування підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників (ІІ етап): 

складання орієнтовного 

плану підвищення 

кваліфікації (після 

затвердження кошторису 

закладу освіти) 

коригування  плану 

підвищення кваліфікації 

на 2022 рік. 

січень    

7 Направлення на курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів відповідно до 

плану  

згідно з 

планом  

заступник 

директора  

з НР 

наказ  

8 Організація роботи 

виїзних курсів 

підвищення кваліфікації 

згідно з 

планом  

заступник 

директора  

з НР, 

методист 

наказ  

9 Науково-методичний 

супровід підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників. (організація 

консультацій, 

коригування планів 

роботи, допомога в 

підготовці документації 

тощо) 

протягом 

року 

заступник 

директора  

з НР,  

методист 

–  

10 Обговорення на 

циклових методичних 

об’єднаннях звітів 

педагогічних 

працівників, про 

підсумки проходження  

курсової підготовки 

протягом 

року 

голови ЦМО –  

11 Розміщення інформації 

на веб-сайті закладу 

освіти про результати 

підвищення кваліфікації 

педпрацівників за 2021-

2022 навчальний рік 

травень методист –  
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План роботи науково-методичної ради  

КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих 

та творчо обдарованих дітей» на 2021-2022 навчальний рік 

 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

1 Про схвалення заходів з реалізації інноваційної 

освітньої діяльності та упровадження дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського та 

регіонального рівнів на 2021-2022 навчальний рік 

 серпень директор, 

методист 

наказ, 

протокол 

2 Про структуру та організацію науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами у 2021-2022 

навчальному році. Графік проведення предметних 

тижнів  

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

методист 

наказ, 

протокол 

3 Про план  роботи науково-методичної ради та 

затвердження планів роботи циклових методичних 

об’єднань  на 2021-2022 навчальний рік 

методист, 

голови ЦМО 

протокол 

4 Про методичні рекомендації щодо викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої 

освіти у 2021-2022 навчальному році 

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

методист 

протокол 

5 1.  Про Тимчасове положення про організацію роботи 

КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо обдарованих дітей» на період 

карантину 

 методист протокол  

6 2. Про апробацію внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти  КЗСОР «Сумська обласна гімназія-

інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» 

  методист протокол  

7 3. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2021-2022 

навчальному році 

 заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

протокол 

8 4. Про календарно-тематичне планування на 2021-2022 

навчальний рік 

 заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

протокол 

9 5. Про проведення діагностичних контрольних робіт та 

організацію коригуючого навчання у 2021-2022 

навчальному році 

 заступник 

директора  

з навчальної 

роботи 

протокол 

1 Про систему роботи з обдарованими, талановитими 

учнями та організацію науково-дослідницької роботи 

2021-2022 навчальному році 

вересень заступники 

директора,  

методист, голови 

ЦМО 

протокол 

2 Про проведення контрольних робіт діагностичного 

характеру у 2021-2022  навчальному році 

 заступник 

директора  

з навчальної 

роботи,  

методист 

протокол 

наказ  
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3 Про підсумки  профорієнтаційної роботи у 2020-2021 

навчальному році та організацію профорієнтаційної 

роботи у 2021-2022 навчальному році 

 заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

методист 

наказ 

4 Про схвалення завдань для проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2021-2022 

навчальному році 

 

заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, 

методист 

 

5 1. Огляд нормативних документів, новинок психолого-

педагогічної літератури 

бібліотекар виставка 

1 Про підготовку учнів до участі в І,ІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, І,ІІ етапах 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України, навчальних та творчих 

конкурсах у 2021-2022 навчальному році 

жовтень заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

методист 

наказ 

2 Про організацію та проведення атестації педагогічних 

працівників у 2021-2022 навчальному році 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

методист 

наказ 

3 Про визначення змісту, форм і методів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 2021-2022 

навчальному році. Міжкурсові форми підвищення 

кваліфікації 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

методист 

графік 

4 Про підсумки адаптації та результати діагностичних 

контрольних робіт учнів 8,10 класів 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи 

методичні 

рекоменда

ції 

5 Огляд нормативних документів, новинок психолого-

педагогічної літератури 

бібліотекар виставка 

1 Про підсумки навчальної та науково-методичної роботи 

за І семестр 2021-2022 навчального року 

січень заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

методист 

протокол 

2 Про хід проведення атестації педагогічних працівників 

та організацію взаємовідвідування відкритих уроків 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи 

виступ 

3 Про моніторинг якості знань учнів з навчальних 

предметів за результатами І семестру 2021-2022 

навчального року 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

методист 

наказ 

4 Вивчення нормативно-методичної бази щодо 

особливостей проведення ДПА, ЗНО у 2022 році 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

методист 

виступ 
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5 Огляд нормативних документів, новинок психолого-

педагогічної літератури 

бібліотекар виставка 

1 Про підсумки участі у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт Малої академії наук України, інтелектуальних 

конкурсах у 2021-2022 навчальному році 

квітень заступник 

директора 

з навчальної 

роботи,  

методист 

наказ 

2 Про підсумки атестації та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році 

заступник 

директора 

 з навчальної 

роботи 

виступ 

3 Про схвалення завдань для проведення державної 

підсумкової атестації в 9 класах у 2021-2022  

навчальному році 

 заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, голови 

ЦМО 

  

4 Про схвалення завдань для проведення конкурсних 

випробувань у 2022 році 

 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи 

протокол 

5 Огляд нормативних документів, новинок психолого-

педагогічної літератури 

бібліотекар виставка 

1 Про підсумки науково-методичної роботи в 2021-2022 

навчальному році та планування на наступний 

навчальний рік 

травень заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

методист 

наказ 

2 Про результати упровадження дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського та 

регіонального рівнів у 2021-2022 навчальному році 

директор, 

методист 

протокол 

3 Про підсумки профільного навчання та 

профорієнтаційної роботи  в 2021-2022 навчальному 

році 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

методист 

протокол 

 4 Огляд нормативних документів, новинок психолого-

педагогічної літератури 

бібліотекар виставка 
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Заходи з реалізації інноваційної освітньої діяльності  

та упровадження дослідно-експериментальної роботи  

всеукраїнського та регіонального рівнів 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Здійснення загального 

керівництва інноваційною  

освітньою діяльністю та 

дослідно-експериментальною 

роботою з апробації 

педагогічних інновацій  

протягом 

року 

директор, 

методист, 

наукові 

керівники 

накази  

2 Узгодження роботи із 

впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у 

освітній процес; організація 

співпраці з закладами вищої 

освіти і науково-дослідними 

інститутами 

протягом 

року 

директор, 

методист 

угоди, 

спільні 

заходи 

 

3 Сприяння участі у науково-

методичних, освітніх та 

представницьких заходах 

(міжнародного, всеукраїнського, 

міжрегіонального та обласного 

рівнів) та дослідницьких 

проектах 

протягом 

року 

директор, 

методист 

заходи  

4  Здійснення науково-методичного 

супроводу процесу упровад-

ження педагогічних експе-

риментів в освітню практику 

протягом 

року 

директор, 

методист, 

наукові 

керівники 

–  

5 Консультування педагогічних 

працівників із питань науково-

дослідницької роботи та 

реалізації інноваційних 

педагогічних технологій 

протягом 

року 

директор, 

методист, 

наукові 

керівники 

консультації, 

тренінги 
 

6 Популяризація досягнень 

інноваційної діяльності освітньої 

галузі: формування банку 

освітніх інновацій та тезаурусу 

наукових робіт учнів-членів НТУ 

«Інтелект» 

протягом 

року 

методист, 

керівник 

наукового 

товариства 

«Інтелект» 

заходи, 

тезаурус 

 

7 Популяризація результатів 

інноваційної та дослідно-

експериментальної діяльності, 

висвітлення у засобах масової 

інформації та наукових і 

методичних виданнях 

протягом 

року 

директор, 

методист 

веб-сайт 

закладу, 

ЗМІ 
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План роботи 

наукового товариства учнів «Інтелект» 

на 2021-2022 навчальний рік 
 

№ Зміст роботи К-ть 

год. 

Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 Організаційно-настановче засідання 

Вченої ради з планування роботи на 

2021-2022  навчальний рік 

2 вересень, 

2021 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є. 

2 Засідання Наукового товариства 

«Інтелект» (за графіком) 

– щосереди Шевченко Г.Є. 

3 Складання бази даних учнів, які 

займаються науково-дослідницькою 

роботою, каталогі-зація особистих 

даних 

– вересень –

жовтень 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій 

4 «Наукові STEM-п’ятниці»: зустрічі з 

науковими консультантами (за окремим 

графіком) 

– протягом 

року 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій 

5 Експедиція з метою вивчення 

особливостей геологічної будови 

заказника «Могрицький» 

5 вересень, 

2021 

Шевченко Г.Є. 

6 Підготовка першого випуску 

учнівського науково-популярного 

журналу «Кебета» (електронна версія) 

3 вересень 2021 Шевченко Г.Є. 

7 Проведення індивідуальних 

консультацій з обрання тем і напрямків 

наукових досліджень учнів першого 

року навчання 

2 

2 

22.09.2021 

29.09.2021 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій 

8 Тренінг для учнів-членів МАН України 

«Структура наукової роботи» 

2 06.10.2021 Шевченко Г.Є. 

 

9 Індивідуальні консультації для 

керівників науково-дослідницьких робіт 

в умовах дистанціного навчанння 

– жовтень, 

2021 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є. 

 

10 Засідання Вченої ради з питань 

формування команди учнів-членів 

товариства для участі в І етапі 

конкурсу-захисту МАН України 

1 13.10.2021 Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій  

11 Тренінг для учнів-членів МАН України 

«Як працювати з науковими 

джерелами» 

2 20.10.2021 Шевченко Г.Є. 

 

12 Індивідуальні консультації з загальних 

питань для учнів-членів МАН України 

– листопад, 

2021 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій  

13 Розробка методики й проведення заходу 

«Жива бібліотека» (зустрічі з митцями, 

літераторами, лінгвістами тощо) для 

учнів-членів наукового товариства, які 

працюють у напрямках філології й 

мистецтвознавства 

 листопад, 

2021, 

протягом 

року 

Шевченко Г.Є. 

14 Інтерактивна мотивуюча лекція 

«Можливості МАНу. Навіщо потрібна 

наука?» 

2 листопад 

2021 року 

Шевченко Г.Є. 
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15 Тренінг для учнів-членів наукового 

товариства: «Формули наукової 

лексики» 

2 10.11.2021 Шевченко Г.Є. 

 

16 Тренінг для учнів-членів наукового 

товариства «Експеримент, експедиція, 

камеральні роботи. Оформлення 

практичної частини роботи» 

2 17.11.2021 Шевченко Г.Є. 

 

17 Засідання Вченої ради з організаційних 

питань проведення І етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів МАН України 

1 01.12.2021 Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є. 

18 Консультації з написання та 

оформлення наукових робіт, 

індивідуальні консультації до І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН 

–  грудень 2021 

– 

січень 2022 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій 

19 І етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України 

6 січень,  

2022 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій 

20 Аналіз результатів І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

2 19.01.2022 Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є. 

21 Підготовка робіт до ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

– січень,  

2022 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій 

22 Тренінг для учнів і наукових керівників 

«Як підготувати постерний захист 

наукової роботи» 

2 26.01.2022 Шевченко Г.Є. 

23 Тренінг для учнів і керівників 

«Ефективний публічний виступ: 

наукова конференція» 

2 02.02.2022 Шевченко Г.Є. 

24 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України 

– лютий, 2022 Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій 

25 Звіт-конференція учнів-учасників ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України 

2 березень, 

2022 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій 

26 Засідання молодшої секції Наукового 

товариства (конкретизація тем 

досліджень, планування роботи, 

підготовка рефератів для участі в 

конференції) 

2 02.03.2022 Шевченко Г.Є. 

 

27 Участь у конференції МАН України 

«Перший крок в науку». 

– квітень, 2022 Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій 

28 Організація та наповнення відеоблогу 

наукового товариства 

10 квітень-

травень 2022 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 
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керівники 

наукових секцій 

29 Підготовка та організація заходу з 

популяризації науки «Наукова 

кав’ярня» 

2 травень 2022 Шевченко Г.Є. 

30 Підготовка до ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України 

– квітень, 2022 Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

наукові керівники 

31 Підсумкове засідання Вченої ради. 

Підбиття підсумків роботи Наукового 

товариства. Планування 

експериментальної й експедиційної 

роботи учнів на літні канікули 

2 18.05.2022 Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

керівники 

наукових секцій 

32 Свято «Успіх року» (нагородження 

переможців і призерів Всеукраїнських 

предметних олімпіад, Конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України, інших 

інтелектуальних змагань і конкурсів) 

– травень, 

2022 

 Юхно Н.І., 

Жовкла О.І., 

33 Комплексна географічна практика, 

екскурсія (с.Могриця, Сумський 

ботанічний сад, краєзнавчий музей 

тощо) 

6 травень, 

2022 

Шевченко Г.Є. 

34 Відкриті лекції, зустрічі з науковцями, 

навчальні екскурсії до вищих 

навчальних закладів та наукових 

установ 

– протягом 

року 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є., 

наукові керівники 

35 Заняття в наукових секціях (за окремим 

планом) 

– протягом 

року 

Керівники 

наукових секцій 

 

36 Висвітлення результатів роботи 

Наукового товариств «Інтелект» в 

«Кебеті», ЗМІ, офіційному веб-сайті 

закладу освіти 

– протягом 

року 

Юхно Н.І., 

Шевченко Г.Є. 

 

37 Підготовка матеріалів до науково-

популярного журналу «Кебета» 

 протягом 

року 

Шевченко Г.Є., 

наукові керівники 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV 

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, ВІЛЬНОГО ВІД БУДЬ-

ЯКИХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА ТА 

ДИСКРИМІНАЦІЇ 
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Організаційні заходи 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідаль-

ний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Аналіз соціального стану 

учнівського колективу 

вересень соціальний 

педагог 

списки 

 

 

2 Організація  контролю  за  

відвідуванням дітьми 

освітнього закладу 

щодня заступник 

директора 

з ВР 

журнал  

3 Узагальнення інформації 

щодо обліку  відвідування 

дітьми закладу освіти 

щодня черговий 

адміністратор 
журнал, 

інформація  

 

4 Організація  роботи фізкуль-

турно-спортивного клубу 

вересень вчителі 

фізичної 

культури 

план, звіт  

 

5 Організація роботи 

учнівського самоврядування 

в класних колективах 

вересень класні 

керівники, 

вихователі 

журнал 

кланого 

керівника та 

вихователя 

 

6 Проведення  організаційного  

засідання членів гімназійного 

самоврядування 

вересень педагог-

організатор 

протокол 

 

 

7 Організація роботи Ради 

профілактики   

вересень соціальний 

педагог 

графік, 

план 

 

8 Організація роботи гуртків, 

секцій за інтересами, 

затвердження планів їх 

роботи 

вересень заступник 

директора 

з ВР 

графік 

 

 

9 Організація роботи психо-

лого-педагогічного семінару 

для класних керівників та 

вихователів 

вересень практичний 

психолог 

план 

 

 

10 Забезпечення участі 

здобувачів освіти у гуртках, 

секціях за інтересами 

вересень,  

січень 

вихователі інформація  

11 Робота циклового методич-

ного об’єднання класних 

керівників та вихователів 

протягом 

року 

керівник 

ЦМО 

наказ, 

план 

роботи, звіт 

 

12 Проведення консультацій для 

класних керівників та 

вихователів з планування 

виховної роботи 

вересень заступник 

директора 

з ВР 

-  

13 Складання графіків відкритих 

годин спілкування, творчих 

звітів вихователів та класних 

жовтень заступник 

директора 

з ВР, голова 

графік  
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керівників методичного 

об’єднання 

14 Організація роботи «Клубу 

цікавих зустрічей» 

протягом 

року 

соціальний 

педагог 

план 

роботи, звіт  

 

15 Організація роботи  клубу 

«Акорди творчого єднання», 

зустрічі з представниками 

обласної дитячої бібліотеки  

протягом 

року 

бібліотекар план 

роботи, звіт 

(соціальні 

мережі) 

 

16 Організація роботи клубу 

«Ерудит»  

протягом 

року 

бібліотекар, 

педагог-

організатор 

план 

роботи, звіт 

про роботу 

 

17 Організація роботи «Клубу 

дозвілля і спілкування» 

 педагог-

організатор 

графік 

роботи, 

план 

 

18 Оперативні наради при 

заступникові директора з 

виховної роботи 

протягом 

року 

заступник 

директора 

з ВР 

план 

проведення 

 

19 Організація відзначення 

ювілейних дат, річниць 

визначних діячів України та 

світу, проведення щодо  них 

бесід, годин спілкування, 

випуск стіннівок 

протягом 

року 

педагог-

організатор, 

класні 

керівники, 

вихователі 

наказ (за 

запитом),  

звіт 

(соціальні 

мережі) 

 

20 Проведення екскурсій 

визначними місцями рідного 

краю 

протягом 

року 

класні 

керівники 

наказ  

21 Організація співпраці з 

закладами культури міста 

вересень- 

жовтень 

заступник 

директора 

з ВР 

-   

22 Залучення здобувачів освіти 

до участі у предметних 

тижнях, декадах, тематичних 

місячниках, декадах 

протягом 

року 

класні 

керівники, 

вихователі 

-  

23 Організація проведення 

тематичних вечорів та 

дискотек 

протягом 

року 

педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

наказ  

24 Організація та проведення 

тематичних місячників та 

декад: 

- патріотичного вихован-

ня; 

- формування здорового 

способу життя; 

- превентивного 

протягом 

року 

заступник 

директора 

з ВР, 

педагог-

організатор 

наказ, звіт 

(соціальні 

мережі)  
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виховання; 

- художньо-естетичного 

виховання та сприяння 

творчому розвитку;  

- національного та гро-

мадянськоко виховання; 

- трудового виховання та 

професійної орієнтації; 

- родинно-сімейного ви-

ховання та соціалізації осо-

бистості; 

- екологічного вихован-

ня;  

- морального виховання. 

25 Проведення загально-

гімназійної лінійки (за 

запитом) 

протягом 

року 

заступник 

директора 

з ВР, 

педагог-

організатор 

план 

проведення 

 

26 Проведення заходів: 

- День фізичної культури 

і спорту України; 

- День партизанської 

слави; 

- День людей похилого 

віку; 

- День Миру; 

- День української 

писемності і мови; 

- День пам’яті жертв 

Голодомору; 

- Міжнародний день 

терпимості; 

- Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом; 

- «Козацькі забави», до 

Дня Збройних сил України; 

- День Соборності та 

Свободи в України; 

- День пам’яті  героїв 

Крут; 

- День пам’яті воїнів-

інтернаціоналістів; 

- Міжнародний день 

рідної мови; 

- День вшанування 

протягом 

року 

педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

програма 

проведення, 

звіт 

(соціальні 

мережі) 
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учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській 

АЕС; 

- День пам’яті та 

примирення; 

- День Європи в Україні. 

27 Організація та проведення 

традиційних заходів: 

- свято Першого 

дзвоника; 

- День навпаки; 

- День працівників ос-

віти; 

- Ділова гра «Вибори 

президента» 

- конкурс «Леді гімназії»  

- конкурс  «Гімназія має 

талант»; 

- День Святого Миколая; 

- Новорічний карнавал; 

- Міжнародний жіночий 

день 

- День здоров’я;   

- День відкритих дверей; 

- свято «Успіх року»; 

- свято завершення 

навчального року; 

- урочите вручення 

свідоцтв  

протягом 

року 

заступник 

директора 

з ВР, 

педагог-

організатор 

програма 

проведення, 

сценарій 
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План заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного  

виховання дітей та молоді та Державної цільової програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року 

 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 

 

1 

1. Нормативно-правові заходи 

щодо національно-патріотич-

ного виховання 

Ознайомлення педагогічного 

колективу із нормативно- 

правовими актами з 

національно-патріотичного ви-

ховання (за запитом) 

серпень керівник 

циклового 

методичного 

об’єднання  

протокол  

2 Ознайомлення педагогічного 

колективу з методичними 

рекомендаціями  щодо 

організацій  національно-

патріотичного виховання у 

2021-2022 навчальному році 

серпень керівник 

циклового 

методичного 

обʼєднання 

протокол  

3 Популяризація роботи закладу з 

питань національно-

патріотичного виховання 

протягом 

року 

голова 

методичного 

об’єднання 

соціальні 

мережі, сайт 

закладу 

 

1 2. Методичне забезпечення 

Проведення засідання 

методичної ради з проблеми 

«Завдання педагогічного 

колективу  щодо національно-

патріотичного виховання 

учнівської молоді та дітей  у 

2021-2022 навчальному році» 

вересень 

 

 

 

заступник 

директора 

 з ВР 

 

 

протокол  

2 Проведення засідання цикло-

вого методичного об’єднання 

класних керівників та вихова-

телів з питань національно-

патріотичного виховання 

серпень методист, 

голова 

методичного 

об’єднання 

протокол  

3 Розробка й затвердження 

графіку проведення класними 

керівниками та вихователями  

відкритих годин спілкування 

щодо національно-

патріотичного виховання 

учнівської молоді 

вересень голова 

методичного 

об’єднання 

графік  
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4 Створення картотеки  

літератури з питань 

національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді у 

шкільній бібліотеці; 

систематично поповнювати їх 

надходження  до бібліотеки. 

протягом 

року 

бібліотекар картотека  

5 Здійснення інформування  

педагогічного колективу про 

нові надходження до 

бібліотеки, які можна  

використовувати для реалізації 

питань з національно-

патріотичного виховання 

учнівської молоді 

протягом 

року 

бібліотекар нарада 

 

 

6 Активізація впровадження  

нових форм  і методів  

національно-патріотичного 

виховання  учнів закладу освіти 

постійно заступник 

директора  

з ВР, голова 

методичного 

об’єднання 

–  

7 Здійснення  систематичний 

контроль за станом реалізації 

плану  заходів з національно-

патріотичного виховання 

протягом 

року 

заступник 

директора 

 з ВР 

–  

8 Підготовка наказу «Про 

діяльність  педагогічного 

колективу  щодо  виконання 

Концепції національно-

патріотичного виховання дітей 

та учнівської молоді  у 2021- 

2022 навчальному році» 

серпень заступник 

директора з 

ВР 

наказ  

 

 

 

1 

3. Зміцнення навчальної бази 

з національно-патріотичного 

виховання 

Вивчення предметів з 

національно-патріотичного 

виховання  в аспекті  

варіативної  складової   

навчального плану з предмету 

Захист України (10-11 клас) 

протягом 

року 

заступник 

директора 

 з НР 

–  

2 Придбання та  виготовлення  

обладнання  для зміцнення  

матеріалів  бази і покращення  

викладання курсу «Захист 

України» 

протягом 

року 

адміністрація –  

3 Співпраця закладу із протягом заступник план  
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військовим комісаріатом, 

військовими частинами 

підготовки молоді  до 

збройного  захисту держави 

року директора 

 з НР 

4 Участь здобувачів освіти 

закладу у навчально-польових  

зборах на базі військових 

частин 

травень заступник 

директора  

з НР 

наказ  

5 Оновити куточки: «Революцію 

гідності», антитерористичну 

операцію на сході країни та 

земляків – учасників АТО. 

вересень-

жовтень 

педагог 

організатор 

–  

6 При проведенні методичних 

заходів  з педагогами приділяти 

постійну увагу  організаційно – 

методичному  забезпеченню  

національно-патріотичного 

виховання   під час проведення 

уроків 

протягом 

року 

заступник 

директора  

з НР, 

методист 

–  

7 Активізувати профорієнтаційну 

роботу серед старшокласників 

на подальшу службу в 

Збройних силах України 

шляхом проведення конкурсів, 

вікторин, змагань тощо 

протягом 

року 

заступник 

директора 

 з НР 

–  

8 Впровадження медіаосвіти в 

закладі, використовуючи її 

можливості для підвищення 

рівня медійної та інформаційної 

грамотності, патріотичної 

свідомості та критичного 

мислення учнівської молоді 

протягом 

року 

заступник 

директора  

з НР 

–  

 

 

 

 

1 

 

4. Заходи щодо інформування  

про роботу закладу освіти з 

національно-патріотичного 

виховання 

Висвітлювати інформацію про 

систему  національно-патріо-

тичного виховання на власному 

веб-сайті та у ЗМІ 

протягом 

року 

педагог  

організатор 

–  

2 Провести батьківські збори, на 

яких ознайомити батьківську 

громадськість із системою 

роботи з  національно-

патріотичного виховання  учнів  

травень 

 

класні 

керівник та 

вихователі 

протокол  

 5. Виховні справи з вересень педагог  програма  
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1 

національно-патріотичного 

виховання    

Урочиста лінійка до Дня знань 

організатор проведення 

2 Підпорядковувати діяльність  

органів учнівського самовря-

дування  змісту національно-

патріотичного виховання   

учнівської молоді. 

вересень педагог  

організатор 

план  

3 Перший урок  присвяченого 

національно-патріотичному 

вихованню 

вересень класні 

керівники та 

вихователі 

програма 

проведення, 

фото звіт 

 

4 Місячник національно-

патріотичного виховання 

вересень заступник 

директора з 

ВР 

план  

5 День українського кіно вересень 
(ІІ тиждень) 

педагог  

організатор, 

вихователі 

–  

6 Міжнародний день пам'яті 

жертв фашизму 

вересень 
(ІІ тиждень) 

педагог  

організатор, 

вихователі 

програма 

проведення 

 

7 День миру (години 

спілкування) 

вересень 
(ІV тиждень) 

класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

8 День партизанської слави 

(години спілкування, перегляд 

кінофільмів) 

вересень 
(ІV тиждень) 

педагог  

організатор, 

вихователі 

план  

9 День пам’яті жертв Бабиного 

Яру 

вересень 
(ІV тиждень) 

вчителі 

історії 

план  

10 Всеукраїнський день бібліотек 

«Виховуємо громадянина – 

патріота України»  

вересень 
(ІV тиждень) 

бібліотекар фото звіт  

11 День українського козацтва  

(спортивні змагання) 

жовтень 
(ІІ тиждень) 

педагог 

організатор, 

вчитель 

фізичної 

культури 

план, фото 

звіт (сайт, 

сторінка  у 

соціальних 

мережах 

закладу 

освіти) 

 

12  День молитви за всіх полеглих 

за волю і державність України 

(інформаційні 5-ти хвилинки)  

жовтень 
(ІІ тиждень) 

вчителі 

історії 

фото звіт 

(сайт, 

сторінка  у 

соціальних 

мережах 

закладу 

освіти) 

 

13 День визволення України від 

фашистських загарбників 

жовтень 
(ІІІ тиждень) 

вчителі 

історії 

фото звіт 

(сайт, 
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сторінка  у 

соціальних 

мережах 

закладу 

освіти) 

14 День ракетних військ артилерії 

в Україні (випуск «Інформацій-

ного Вісника») 

листопад 
(І тиждень) 

педагог 

організатор, 

вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

–  

15 День української писемності та 

мови 

листопад 
(І тиждень) 

вчителі 

української 

мови 

програма, 

фото 

звіт(сайт, 

сторінка  у 

соціальних 

мережах 

закладу 

освіти)  

 

16 День Гідності та Свободи 

(заходи присвячені героїчним 

подвигам українських воїнів, 

боротьбі за територіальну 

цілісність і незалежність 

України) 

листопад 
(ІІІ тиждень) 

вчителі 

історії 

програма 

проведення, 

фото звіт 

(сайт, 

сторінка  у 

соціальних 

мережах 

закладу 

освіти) 

 

17 День пам’яті голодомору та 

політичних репресій. Презен-

тація дослідницьких робіт 

«Голодомор 1932-1933 рр. 

Україна пам’ятає». Акція 

«Запали свічку» 

листопад 
(ІІІ тиждень) 

вчителі 

історії 

програма 

проведення, 

фото звіт 

(сайт, 

сторінка  у 

соціальних 

мережах 

закладу 

освіти)  

 

18 Концертна програма до Дня 

збройних сил України 

грудень 
(І тиждень) 

педагог 

організатор 

сценарій, 

фото звіт 

(сайт, 

сторінка  у 

соціальних 

мережах 

закладу 

освіти) 

 

19 День Соборності та Свободи січень вчителі звіт (сайт,  
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України (урок мужності і 

милосердя під девізом 

«Борімося – поборемо!», 

залучивши до його проведення 

учасників бойових дій на Сході 

країни, представників 

волонтерських організацій, 

ветеранів минулих воєн, 

дисидентського руху, активних 

учасників Революції Гідності, 

членів сімей Героїв Небесної 

Сотні та полеглих бійців АТО 

(ІІІ тиждень) історії сторінка  у 

соціальних 

мережах 

закладу 

освіти) 

20 День пам’яті героїв Крут (1918) січень 
(ІV тиждень) 

вчителі 

історії 

вихователі 

план, звіт   

21 Заходи до Дня пам'яті жертв 

Голокосту 

січень 
(ІV тиждень) 

вчителі 

історії, 

класні 

керівники 

план  

22 Міжнародний день рідної мови лютий 
(ІV тиждень) 

вчителі 

української 

мови та 

літератури 

план  

23 Святкування Днів пам’яті 

Тараса Шевченка  

березень 
(ІІ тиждень) 

вчителі 

української 

мови та 

літератури 

план (сайт, 

сторінка  у 

соціальних 

мережах 

закладу 

освіти) 

 

24 Проведення екскурсій до Дня 

пам’яток історії та культури  

квітень керівник 

краєзнавчого 

гуртка 

вихователі 

наказ  

25 Проведення Тижня військово-

патріотичного виховання 

 

травень 
(ІІ тиждень) 

заступник 

директора з 

ВР 

план, (сайт, 

сторінка  у 

соціальних 

мережах 

закладу 

освіти) 

 

26 Проведення безстрокових акцій 

«Ми разом», спрямованих на 

допомогу пораненим військо-

вим; благодійної акції «З вірою 

в серці», спрямованої на 

підтримку захисників нашої 

країни, їхніх дітей та родин, 

протягом 

року 

педагог 

організатор, 

соціальний 

педагог 

фото звіти  
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медичних працівників і 

волонтерів, які працюють в зоні 

АТО  

27 Проведення зустрічей з 

воїнами-учасниками АТО «В 

родинному колі»  

протягом 

року 

соціальний 

педагог, 

вихователі 

програма 

проведення 

 

28 Організація перегляду та 

обговорення учнями вітчизня-

них художніх і документальних 

фільмів: 

«Між Гітлером і Сталіним. 

Україна в ІІ Світовій війні», 

2002 рік, авт. – Святослав 

Новицький; 

«Війна – український рахунок», 

2002 рік, авт. – Сергій 

Буковський; 

«Війна без переможців» 2003 

рік, авт. – Ігор Чижов; 

«ОУН-УПА: війна на два 

фронти», 2006 рік, авт. – Андрій 

Санченко; 

«УПА. Третя сила», 2007 рік, 

авт. – Сергій Братішко, Віталій 

Загоруйко; 

«1377 спалених заживо», 2009 

рік, авт. – Іван Кравчишин; 

«Поводир», 2014 рік, авт. – 

О.Г.Санін тощо 

протягом 

року 

педагог 

організатор, 

вихователі 

-  

29 Організація екскурсійної 

діяльності: поїздки-обміни, 

відвідування визначних 

історичних місць та 

ознайомлення з пам’ятками  

української історії та культури 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

ВР, класні 

керівники 

 

наказ  

30 Проведення занять з 

підвищення рівня політико-

правові свідомості «Я і моє 

право»; з формування навичок 

самоорганізації «Самі будуємо 

своє життя у рідній країні»; 

програми проведення класних 

виховних годин у формі 

особистісно-рольових ігор: 

«Комітет з розвитку 

громадянського суспільства», 

протягом 

року 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

план  
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«Політична карусель», 

«Громадяни і політики» тощо 

31 Проведення турніру інтелект-

туалів «Любіть Україну», 

фотоконкурсів «Моя Україна» 

січень педагог 

організатор, 

вихователі 

програма 

проведення 

 

32 Продовження роботи проектів: 

«Моє місто/село в історії моєї 

країни»; «Національні традиції; 

народні промисли» 

вересень класні 

керівники  

та вихователі 

проект  
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Формування ціннісних орієнтирів. План проведення виховних годин 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ  ДО  СЕБЕ 

Виховні досягнення 

 Усвідомлення основних засад «Я – концепція» особистості: 

 усвідомлення основних засад Я-образу, Я-концепція особистості 

 формування основ самопізнання, самооцінки 

 формування позитивного само ставлення дотримання норм етикету 

 конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій; 

 конструктивне вирішення життєвих проблем 

 готовність працювати над собою і своїми моральними якостями 

 

 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

8 клас 

Виховна година «Фізична краса 

не постійна, а духовна – вічна» 

жовтень   класні керівники програма  

Година відкритих думок «Чи 

любиш ти себе?». 

листопад 

  

класні керівники   програма    

КТС «Світ моїх захоплень» грудень 

  

вихователі виставка  

КТС  «Створення життєвого 

проекту саморозвитку» 

лютий 

  

вихователі   проект  

Турнір ораторів «Промова на 

захист добра, милосердя, честі, 

любові». 

березень 

  

класні керівники, 

педагог-

організатор  

сценарій  

Виховна година «Я  – частинка 

Всесвіту». 

квітень 

  

вихователі програма  

Година спілкування «Кодекс 

чесної особистості». 

травень 

  

класні керівники    

 

програма  

9 клас 

Бесіда «Бережи себе» жовтень   класні керівники   

Година спілкування «Мої життєві 

принципи» 

травень 

  

класні керівники   програма    

Колаж «Країна моїх мрій» грудень     педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

виставка 

 

 

Виховна година «Життя – це не ті 

дні, що минули, а ті, що запам’-

тались» 

січень   вихователі 

 

  

програма 
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 Виховні досягнення 

 Сформованість життєвих компетенцій: 

 мої духовні закони; 

 розуміння та реалізація «Я-концепція» особистості; 

 імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних 

ролей; 

 вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, 

розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності; 

 особиста культура здоров'я. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 10 клас 

1 Година спілкування 

«Традиції  моєї родини» 

грудень вихователі 

 

програма  

2 Виховна година 

«Українська сім’я – 

основа держави» 

січень 

 

класні керівники програма  

3 Виховна  година «Шлях 

до самореалізації, або як 

стати особистістю» 

лютий класні керівники, 

соціальний 

педагог 

програма  

4 Презентація «Літопис 

мого родоводу» 

березень класні керівники, 

вихователі 

програма  

5 Прес-конференція 

«Народжений бути 

унікальним» 

квітень класні керівники, 

керівник гуртка 

програма  

6 Морально-етичні бесіди 

«У кого немає в душі 

минулого, у того не може 

бути  майбутнього», «Не 

зраджуй у дружбі, 

материнстві, батьківстві» 

травень 

 

вихователі 

 

 

–  

  11 клас 

1 Виховна година «Люби 

Україну – твою рідну 

землю». 

вересень класні керівники програма  

2 Бесіда «Подбай про своє 

здоров’я  сам». 

жовтень класні керівники –  

3 Година спілкування 

«Людина народжується 

для вічності». 

січень вихователі 

 

програма  

4 Краєзнавчий ярмарок 

«Традиційна українська 

кухня» 

січень класні керівники, 

педагог-

організатор 

сценарій 

 

 

5 Бесіда «Цінуй честь 

сім’ї». 

березень вихователі 

 

–  
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ЦІННІСНЕ  СТАВЛЕННЯ  ДО  СІМ’Ї,  РОДИНИ,   ЛЮДЕЙ 

Виховні досягнення 

Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей: 

уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та 

мирного розв’язування конфліктів; 

здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та 

вчинки інших; 

сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, 

гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, 

щедрості, поваги до особистості) 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

 8 клас 

1 Бесіда «Правила 

користування мобільним 

зв’язком у громадських 

місцях 

вересень вихователі 

 

–  

2 Бесіда «Твоя інформаційна 

безпека» 

листопад 

 

класні керівники –  

3 Години спілкування «Що 

означає бути підлітком?» 

грудень вихователі 

 

програма  

4 Години спілкування «Ти 

живеш серед людей», 

лютий 

 

класні керівники програма  

5 Години спілкування «Що 

таке людське серце?» 

квітень вихователі 

 

програма  

6 Година відкритих  думок 

«Собори наших душ» 

травень 

 

класні керівники програма  

 9 клас 

1 Класні збори «Колектив 

починається з мене» 

вересень класні 

керівники,  

вихователі 

 

програма  

2 Година спілкування «Любов 

до ближнього – джерело 

величі людини» 

жовтень класні керівники програма  

3 Бесіда «Культура 

користування мобільним 

зв’язком» 

листопад вихователі 

 

–  

4 Колаж «Я і ми» грудень вихователі 

 

виставка 

 

 

5 Колективне ігрове 

спілкування «Цінності моєї 

родини» 

березень класні 

керівники,  

вихователі 

програма  
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6 Година  відкритих думок 

«Відкрийте чарівні двері 

добра та довіри» 

травень вихователі 

 

програма  

 10 клас 

1 Бесіди: «Інформаційне 

суспільство України», 

«Подорож  мережею 

Інтернет» 

жовтень вихователі 

 

–  

2 Година спілкування «Про 

культуру поведінки 

закоханих» 

листопад класні керівники програма  

3 Година відкритих думок 

«Про віру, культуру, освіту» 

грудень 

 

вихователі 

 

програма  

4 Виховна година «Духовні 

скарби народу. 

Найстрашніші втрати - 

духовні». 

січень 

 

класні керівники програма  

5 Виховна година «Моральні 

якості, особливості їх вияву 

в різних сферах діяльності 

людини». 

травень класні керівники програма  

6 Бесіда «Моральний ідеал і 

його місце в житті людини» 

травень вихователі 

 

–  

 11 клас 

1 Година спілкування:  

«Обов’язок. 

Відповідальність. Совість». 

листопад класні керівники програма  

2 Диспут «У чому краса 

людини?» 

грудень вихователі 

 

програма  

3 Диспут «Ким бути і яким 

бути?» 

лютий класні керівники програма  

4 Виховна година 

«Конфліктна ситуація: 

народження істини, а не 

загострення стосунків». 

березень вихователі 

 

програма  

5 Виховна година «Культура 

особистості, її здатність до 

самовдосконалення» 

квітень вихователі 

 

програма  
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ЦІННІСНЕ  СТАВЛЕННЯ  ДО ПРАЦІ 

Виховні досягнення 

Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і 

держави: 

повага до людини праці; 

вміння і навички самообслуговуючої праці; 

почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, 

дисциплінованості, старанності, наполегливості; 

початкові уявлення про світ професій. 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

 8 клас 

1 Година спілкування 

«Бережи свій час і час 

інших» 

вересень 

 

класні керівники програма  

2 Година відкритих думок 

«Країна потребує професі-

оналів. Як ним стати?» 

січень 

 

 

вихователі 

 

програма  

3 Конкурс майбутніх 

підприємців «Мій перший 

мільйон». 

лютий 

 

класні керівники виставка 

 

 

4 Анкетування «Що я знаю 

про майбутню професію» 

березень класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

 

довідка 

 

 

5 Поспілкуємось: «Мої 

здібності. Як обрати 

професію» 

березень вихователі 

 

програма  

 9 клас 

1 Година спілкування 

«Підліткова праця: 

правознавчий аспект» 

листопад 

 

класні керівники програма  

2 Виховна година «Великий 

світ професій: як не 

загубитись у світ 

професій?» 

лютий   вихователі, 

соціальний 

педагог 

програма  

3 Ігрова програма «Ярмарок 

професій». 

березень    соціальний 

педагог 

сценарій 

 

 

4 Диспут «Ким бути? Яким 

бути?» 

травень   класні керівники програма  

 10 клас 

1 Година спілкування 

«Скільки коштує 

безгосподарність?» 

вересень класні керівники програма  
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ЦІННІСНЕ  СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 

Виховні досягнення 

Сформованість понять та уявлень про довкілля: 

усвідомлення краси природи як унікального явища в житті людини; 

пізнавального інтересу до природи; 

необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відвічального 

ставлення до неї; 

дбайливого ставлення до природи  в традиціях українського народу; 

ставлення до рослин та тварин на засадах білетики; 

«Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи». 

2 Ігрова програма «Я обираю 

своє майбутнє». 

лютий класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

сценарій 

 

 

3 Година спілкування «Риси 

та якості фахівця» 

лютий вихователі програма  

4 Бесіда «Коли робота 

приносить радість». 

квітень 

 

класні керівники –  

5 Бесіда «Трудові канікули» травень 

 

вихователі –  

 11 клас 

1 Година спілкування 

«Вільний час – простір для 

розвитку здібностей» 

вересень класні керівники програма  

2 Бесіда «Економність та 

господарність – ознака 

культури» 

жовтень класні керівники –  

3 Бесіда «Підліткова праця: 

правознавчий аспект». 

листопад вихователі –  

4 Диспут «Чи обов’язково 

бути студентом?» 

грудень вихователі програма  

5 Виховна година «Професії 

нашого часу». Анкетування 

«Моя майбутня професія» 

лютий класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

програма  

6 Бесіда «Знайомимось із 

маловідомими 

професіями» 

березень вихователі –  

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 8 клас 

1 Екологічне лото вересень вихователі, 

гімназійне 

самоврядування 

сценарій 
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2 Виставка творчих робіт 

«Природа і фантазія». 

жовтень педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

виставка 

 

 

3 Виставка  «Замість ялинки 

– зимовий букет» 

грудень класні 

керівники,  

вихователі 

виставка 

 

 

4 Усний журнал «Світ 

природи в народному 

епосі». 

січень вихователі програма  

5 Колаж «Зелений дивосвіт» березень педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

виставка 

 

 

6 Виховна година «Дзвони 

Чорнобиля». 

квітень класні керівники програма  

7 «Біологічний хокей» /КВК/ квітень вихователі сценарій 

 

 

 9 клас 

1 Виховна година «Чистий 

зелений світ навколо тебе» 

вересень   класні керівники програма  

2 КТС «Природа в творах 

мистецтва» 

грудень   вихователі програма  

3 Операція «Посади дерево» квітень   класні 

керівники,  

вихователі 

–  

4 Виховна година «Уроки 

Чорнобиля» 

квітень   класні керівники програма  

5 Операція «Лісове джерело» травень   вихователі –  

 10 клас  

1 Випуск стінгазети 

«Рослини лікують» 

жовтень   класні керівники виставка  

2 Фотовиставка 

«Мальовнича Україна» 

грудень   педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

виставка 

 

 

3 Година відкритих думок 

«Світ навколо  мене та я в 

ньому». 

лютий   вихователі програма  

4 Виховна година «Біль твоєї 

землі, Україно!» 

квітень   класні керівники програма  

 11 клас 

1 Бесіда «За життя – без 

сміття!» 

вересень 

  

класні керівники –  

2 Година спілкування «Про 

екологічне маркування 

жовтень 

  

класні керівники програма  
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ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ  ДО  КУЛЬТУРИ  І  МИСТЕЦТВА 

Виховні досягнення 

Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання 

і художнього сприйняття дійсності: 

пізнавального інтересу до мистецтва; 

навичок сприймання та аналізу художніх творів; 

здатності до творчої діяльності в мистецькій сфері; 

художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів, і культури мислення та поведінки; 

розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості.   

безпечних для споживання 

товарів» 

3 Фотовиставка «Людина і 

природа» 

грудень   педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

виставка 

 

 

4 «Злочин проти природи»: 

відеофільм, відео ролики, 

комп’ютерні презентації 

тощо 

квітень   вихователі –  

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 8 клас 

1 Бесіда «Чи розуміємо ми 

оперу?». 

вересень   класні керівники –  

2 Година спілкування «Чи 

потрібні нам музеї, 

виставки?». 

жовтень 

  

класні керівники програма  

3 Турнір знавців музики 

«Музика, яку ми слухаємо. 

Музика, яку ми любимо» 

грудень 

  

педагог-

організатор, 

бібліотекар, 

гімназійне 

самоврядування 

сценарій 

 

 

4 Усний журнал «Наш 

рідний край у творах 

мистецтва» 

грудень 

  

вихователі –  

5 Свято «За різдвяним 

столом» 

січень 

  

класні 

керівники,  

вихователі 

сценарій 

 

 

6 Бесіда «Духовність 

особистості і мистецтво». 

лютий 

  

вихователі –  

 9 клас 

1 Бесіда «У світі 

кіномистецтва» 

вересень 

 

класні керівники –  
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 Виховні  досягнення  

       Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних 

цінностей: 

здатність до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси у всі 

сфери життя людини; 

навички створення мистецьких проектів як основи творчого самовираження і 

самоствердження особистості; 

розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності і квазіцінності; 

оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями. 

 

2 Турнір знавців поезії грудень 

 

педагог-

організатор, 

бібліотекар, 

гімназійне 

самоврядування 

сценарій 

 

 

3 Година спілкування «П’ять 

хвилин з мистецтвом» 

грудень 

 

класні 

керівники, 

програма  

4 Вечір музики «Я любив вас 

усіх, та найбільше любив 

Україну» /присвячений 

творчості Назарія 

Яремчука/ 

січень 

 

педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

сценарій 

 

 

5 Художньо-естетичний 

конкурс «Мода, мода, 

мода…» або «Мої 

захоплення» 

березень вихователі, 

педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

сценарій 

 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 10 клас 

1 Поетична вітальня 

«Поетичний олімп 

рідного краю» 

вересень 

 

класні керівники програма  

2 Фольклорно-

етнографічний фестиваль 

«Звичаї – скарб 

українського народу» 

грудень 

 

вихователі, 

педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

сценарій 

 

 

3 Година спілкування «Бути 

коханим та любити – це 

найбільше щастя на 

землі» 

лютий 

 

класні керівники програма  

4 Виховна година « У мові 

моїй краса й 

березень 

 

вихователі 

 

програма  



106 

 

 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ  ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 

Виховні досягнення 

1.Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу. 

2.Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини 

3.Національна самосвідомість: 

 сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу; 

 знання Конституції України, виконання норм закону; 

 ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, 

патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову 

громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати 

свої права; 

 почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, 

культури міжетнічних відносин; 

 почуття свободи, людської і національної гідності; 

 розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації; 

 знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; 

 готовність до захисту національних інтересів України; 

 толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе 

ставлення до їх культури, релігій, традицій. 

 

 

 

неповторність» 

 11 клас 

1 Бесіда «Духовна краса 

врятує світ» 

вересень 

 

класні керівники –  

2 Година спілкування 

«Артотерапія: 

профілактика емоційних і 

психологічних 

негараздів». 

жовтень 

 

вихователі, 

практичний 

психолог 

 

програма  

3 Турнір знавців «Генії 

великих епох» 

грудень 

 

вихователі, 

бібліотекар 

програма  

4 Вікторина «Мистецтво та 

митці у художніх творах» 

грудень 

 

класні керівники програма  

5 Виховна година «У 

людини все має бути 

прекрасним: і тіло і душа, 

і думки (О.М.Горький) 

березень 

 

вихователі програма  

6 Музична вітальня 

«Природа в музиці і 

музика в природі» 

квітень 

 

педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

сценарій 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

 8 клас 

1 Година спілкування 

«Країна, у якій я живу» 

вересень 

 

класні 

керівники 

програма  

2 Бесіда «Видатні люди мого 

краю» 

 класні 

керівники 

–  

3 Виховна година «Трагедія 

українського народу» 

(Голодомор 1932-1933 рр.) 

листопад 

 

 

вихователі 

програма  

4 Вікторина «Що ти знаєш 

про Україну?» 

січень 

 

класні 

керівники 

програма  

5 Родинна зустріч «Історія 

моєї родини – в історії 

мого краю» 

березень 

 

класні 

керівники, 

вихователі 

сценарій 

 

 

6 Зустріч «Поети мого краю» квітень 

 

класні 

керівники 

програма  

 9 клас 

1 Бесіда «Громадянське 

суспільство – гарантія 

дотримання прав людини» 

вересень 

 

класні 

 керівники 

–  

2 Бесіда «Колосок пам’яті» листопад 

 

класні  

керівники 

–  

3 Диспут «Чи захищені права 

дитини в нашій державі?» 

грудень 

 

вихователі програма  

4 Бесіда «Видатні  вчені 

України»  /оформлення 

альбому/плакатів 

січень 

 

класні  

керівники 

–  

5 Творча робота «Якби я був 

президентом…» 

лютий 

 

соціальний 

педагог, 

вихователі 

–  

6 Година спілкування «Біль і 

крик душі під знаком 

Чорнобиля» 

квітень 

 

вихователі програма  

7 Вечір-реквієм «Ваш 

світлий подвиг незабутній» 

травень 

 

класні  

керівники,  

вихователі 

програма  

  10 клас    

1 Година спілкування «Я – 

українець!» 

вересень 

 

класні  

керівники 

програма  

2 Бесіда «Колосок пам’яті» листопад 

 

класні 

 керівники 

–  

3 Проект «Національні та 

етнокультурні традиції» 

 

січень 

 

вихователі виставка 
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4 Творча робота «Якби я був 

президентом…» 

березень 

 

вихователі, 

гімназійне 

самоврядування 

–  

5 Зустріч «Герої для нас як 

приклад…» 

травень 

 

класні  

керівники 

програма  

  11 клас    

1 Година спілкування «Що 

означає бути незалежними  

для нашої держави?» 

вересень 

 

класні 

 керівники 

програма  

2 Мітинг-реквієм 

«Вшанування пам’яті 

жертв Голодомору» 

листопад 

 

педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

сценарій 

 

 

3 Фотовиставка «Я і 

Україна» 

грудень 

 

вихователі виставка  

4 Виховна година «Особиста 

відповідальність – 

пріоритетна риса 

громадянина» 

січень 

 

вихователі програма  

5 Диспут  «Я і соціум: 

проблеми самореалізації» 

лютий 

 

класні 

керівники, 

соціальний 

педагог 

програма  

6 Зустріч «Герої для нас як 

приклад…» 

травень 

 

класні  

керівники 

програма  
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Організація роботи з учнями щодо превентивного виховання 

 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Ознайомлення педагогічного 

колективу із нормативно- 

правовими актами з 

превентивного виховання (за 

запитом) 

серпень керівник 

мециклового 

методичного 

об’єднання  

протокол  

2 Ознайомлення педагогічного 

колективу з методичними 

рекомендаціями  щодо 

організацій  превентивного 

виховання  

серпень заступник 

директора з 

ВР 

протокол  

3 Проведення засідання 

методичного об’єднання 

класних керівників та 

вихователів з питань 

превентивного виховання 

жовтень голова ЦМО протокол  

4 Проведення   відкритих годин 

спілкування та заходів щодо 

превентивного виховання 

учнівської молоді 

вересень заступник 

директора з 

ВР, голова 

ЦМО 

графік  

5 Узагальнення досвіду роботи 

класних керівників  та 

вихователів з реалізації 

завдань превентивного 

виховання учнівської молоді 

червень заступник 

директора з 

ВР, голова 

ЦМО 

наказ  

6 Створення картотеки  

літератури з питань 

превентивного виховання 

учнівської молоді у 

гімназійній бібліотеці; 

систематично поповнювати їх 

надходження  до бібліотеки. 

протягом 

року 

бібліотекар картотека  

7 Систематичне інформування  

педагогічного колективу про 

нові надходження до 

бібліотеки, які можна  

використовувати для 

реалізації питань з 

превентивного виховання 

учнівської молоді 

протягом 

року 

бібліотекар методична 

рада, 

нарада 

 

8 Використання інтерактивних 

педагогічних технологій на 

постійно вчителі, 

 класні 

–  
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уроках правознавства та в 

позакласній діяльності 

керівники, 

вихователі 

10 Підпорядкування діяльності  

органів учнівського 

самоврядування змісту 

превентивного виховання   

учнівської молоді 

вересень педагог  

організатор 

план  

11 Висвітлення інформації про 

систему  превентивного 

виховання на офіційному                    

веб-сайті та у ЗМІ 

протягом 

року 

педагог  

організатор 

сайт 

закладу 

освіти, 

сторінка 

соціальни

х мереж 

 

12 Оформлення куточку з прав 

дитини  

протягом 

року 

соціальний 

педагог 

–  

13 Розроблення та затвердження 

спільного плану роботи 

закладу та кримінальної 

міліції у справах дітей  

вересень заступник 

директора з 

ВР, 

соціальний 

педагог 

план  

14 Розроблення та затвердження 

спільного плану роботи 

закладу та Сумським 

обласним наркологічним 

диспансером  

вересень заступник 

директора з 

ВР, 

соціальний 

педагог 

план  

15 Організація роботи  

громадського наркологічного 

посту 

вересень соціальний 

педагог 

план  

16 Розроблення заходів щодо 

профілактики дитячої 

бездоглядності та 

злочинності 

вересень заступник 

директора з 

ВР, 

соціальний 

педагог 

наказ  

17 Здійснення моніторингу 

ризиків виникнення всіх 

форм насильства серед дітей 

та учнівської молоді, 

визначення причин 

тривожності та агресивності; 

розробка індивідуальних 

програм психолого-

педагогічного супроводу 

учнів «групи ризику» 

протягом 

року 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

наказ  

18 Активізація профілактичної 

роботи щодо попередження 

суїцидальної поведінки 

протягом 

року 

практичний 

психолог, 

соціальний 

план   
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учнівської молоді педагог 

19 Здійснення моніторингу 

зайнятості здобувачів освіти 

позаурочний час 

вересень, 

січень 

соціальний 

педагог, 

вихователі 

довідка  

20 Здійснення обліку сімей, які 

потрапили в складні життєві 

обставини 

протягом 

року 

соціальний 

педагог, 

вихователі, 

класні 

керівники 

соціальни

й паспорт 

 

21 Залучення до позакласної 

роботи та позашкільної 

освіти дітей із сімей, які 

опинилися у складних 

життєвих обставинах 

протягом 

року 

соціальний 

педагог, 

вихователі 

–  

22 Проведення роботи з 

формування та застосування 

учнями компетентностей 

здорового способу  життя та 

збереження здоров’я  на 

уроках «Основи здоров’я», 

біології, хімії, фізичної 

культури тощо 

протягом 

року 

педагоги –  

23 Проведення місячника 

превентивного виховання, 

Всеукраїнського тижня 

правових знань 

листопад, 

грудень 

соціальний 

педагог, 

вчитель 

історії та 

права 

план  

24 Проведення виховних заходів 

відповідно до програми 

«Основні орієнтири 

виховання учнів 1-12 класів 

ЗНЗ України» 

протягом 

року 

класні 

керівники та 

вихователі 

план  

25 Організація профілактичної 

роботи щодо запобігання 

тютюнопаління, наркоманії 

серед учнівської молоді 

вересень соціальний 

педагог, 

класні 

керівники та 

вихователі 

наказ  

26 Організація роботи з 

профілактики ВІЛ-інфекції та 

СНІДу 

вересень заступник 

директора з 

ВР, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

наказ  

27 Організація профілактичної 

роботи щодо запобігання 

вересень  заступник 

директора з 

план  
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торгівлі людьми, експлуатації 

та жорстокого поводження з 

дітьми 

ВР,  

соціальний 

педагог 

28 Залучення до проведення 

заходів з формування 

правової культури спеціаліст-

тів органів юстиції, 

правоохоронних органів; 

батьків, які мають юридичні 

спеціальності тощо 

протягом 

року 

соціальний 

педагог, 

вихователі 

план  

29 Проведення Місячника 

превентивного виховання 

листопад практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

наказ  

30 Просвітницька діяльність 

соціально-психологічної 

служби (за окремим планом) 

протягом 

року 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

план  

 

Педагогічна допомога з розвитку учнівського самоврядування 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Затвердження регламенту 

роботи органів учнівського 

самоврядування  

вересень педагог-

організатор 

план-сітка  

2 Закріплення  педагогів-

координаторів за струк-

турними підрозділами 

учнівського самоврядування 

вересень заступник 

директора з ВР 

нарада  

3 Планування роботи 

учнівського самоврядування 

на 2021-2022 навчальний рік  

вересень педагог-

організатор 

план  

4 Затвердження плану прове-

дення зборів учнівського 

самоврядування  

вересень, 

грудень 

педагог-

організатор 

план  

5 Підготовка до проведення 

виборів  учнівського самовря-

дування 

листопад педагог-

організатор 

 

план  

6 Організація участі у 

проведенні в місячниках, 

декадах, предметних тижнях  

протягом 

року 

педагог-

організатор 

план  

7 Організація відвідування 

кінотеатрів, театрів, музеїв 

тощо 

протягом 

року 

педагог-

організатор, 

класні 

–  
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керівники, 

вихователі 

8 Проведення засідань 

учнівського самоврядування   

протягом 

року 

педагог-

організатор, 

педагог 

координатор 

протоколи  

9 Участь в організації 

гімназійних заходів 

протягом 

року 

педагог-

організатор 

звіт  

10 Участь у проведенні рейдів: 

«дрес-код», «Санітарний стан 

гуртожитку» тощо 

протягом 

року 

заступник 

директора з ВР 

інформація  

11 Участь у проведенні 

конкурсів відповідно до 

плану виховної роботи 

протягом 

року 

педагог-

організатор, 

класні 

керівники, 

вихователі 

звіт  

12 Організація участі в роботі 

клубів «Клуб цікавих 

зустрічей», «Ерудит», «Клуб 

дозвілля і спілкування» 

протягом 

року 

педагог-

організатор 

план  

13 Організація та проведення 

звітної конференції 

учнівського самоврядування 

грудень, 

травень 

педагог-

організатор, 

педагог 

координатор 

програма  

14 Соціально-психологічний 

супровід лідерів учнівського 

самоврядування 

протягом 

року 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

план  

15 Висвітлення діяльності уч-

нівського самоврядування  в 

ЗМІ, веб-сайті закладу 

протягом 

року 

педагог-

організатор 

–  

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова  робота. Оздоровлення учнів. 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Забезпечення виконання 

навчальних програм з 

фізичної культури та 

основ здоров’я 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НР 

наказ 

 

 

2 Організація роботи 

фізкультурно-спортивно-

го клубу  

серпень 

 

вчитель 

фізичної 

культури 

наказ 

 

 

3 Організація співпраці з 

ДЮСШ, Спортивним 

клубом «Університет» 

вересень заступник 

директора з 

ВР 

лист, графік 

роботи 
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Сумського державного 

університету, ФЦ «Барса»  

4 Проведення позакласних 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивно-масових 

заходів відповідно до 

розкладу занять 

спортивних гуртків та 

секцій 

протягом 

року 

керівники 

гуртків, 

секцій, 

вчителі 

фізичної 

культури 

графік 

 

 

5 Проведення екскурсій, 

туристичних походів, 

пішохідних прогулянок, 

подорожей 

протягом 

року 

класні 

керівники, 

вихователі 

– 

 

 

6 Проведення змагань з 

волейболу, баскетболу, 

футболу  

протягом 

року 

вчителі 

фізичної 

культури 

графік  

7 Проведення Олімпійсь-

кого тижня 

вересень вчитель 

фізичної 

культури, 

педагог-

організатор 

наказ  

8 Проведення Дня здоров’я вересень, 

квітень 

 

 

вчитель 

фізичної 

культури, 

педагог-

організатор 

програма 

проведення, 

фото звіт 

 

9 Проведення гімназійної 

спартакіади 

протягом 

року 

вчитель 

фізичної 

культури 

графік 

 

 

10 Проведення Місячника 

фізичної культури та 

здорового способу життя  

жовтень 

 

вчитель 

фізичної 

культури 

наказ, сайт 

закладу 

освіти, 

сторінка 

соціальних 

мереж 

 

11 Проведення спортивних 

змагань  «Нащадки ко-

зацької слави» 

жовтень 

 

вчитель 

фізичної 

культури, 

педагог-

організатор 

програма 

 

 

12 Участь в Обласній 

спартакіаді серед 

здобувачів закладів освіти 

інституційного догяду  

протягом 

року 

 

заступник 

директора з 

ВР, 

вчитель 

наказ  
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фізичної 

культури 

13 Проведення спортивної 

естафети до Дня Зброй-

них Сил України 

грудень 

 

вчитель 

фізичної 

культури, 

педагог-

організатор 

програма  

14 Слухання на нараді 

питання планування 

оздоровлення та 

відпочинку здобувачів 

освіти улітку 2022 року,  

ознайомлення педагогів з 

нормативними 

документами з цього 

питання 

березень заступник 

директора з 

ВР 

нарада  

15 Обговорення на бать-

ківських зборах питання 

планування оздоровлення 

та відпочинку здобувачів 

освіти влітку 2022 року, 

проведення попереднього 

опитування батьків 

березень заступник 

директора з 

ВР 

–  

16 Організація співпраці з 

відділами у справах дітей, 

сім’ї та молоді, 

громадськими 

організаціями щодо 

вирішення питань 

оздоровлення здобувачів 

освіти улітку 2022 року 

(за запитом) 

березень-

травень 

соціальний 

педагог 

–  

17 Організація співпраці з 

службами соціального 

захисту з питань 

оздоровлення здобувачів 

освіти пільгового 

контингенту влітку 2022 

року (за запитом) 

квітень-

травень 

соціальний 

педагог 

–  

18 Організація оздоровлення 

здобувачів освіти улітку 

2022 року 

травень заступник 

директора з 

ВР, 

соціальний 

педагог 

наказ  
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План роботи гуртожитку 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Підготувати кімнати 

гуртожитку до нового 

2021-2022 навчального 

року 

серпень заступник 

директора  

з ВР, 

заступник 

директора 

 з ГР 

–  

2 Організувати поселення 

учнів до гуртожитку 

серпень заступник 

директора  

з ВР 

– 

 

 

3 Контролювати комплек-

тування гуртожитку 

житлових та кімнат 

загального користування 

меблями, інвентарем, їх 

використання 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

ВР, вихователі 

– 

 

 

4 Закріпити  відповідальних 

за житловими та 

кімнатами загального 

користування 

серпень заступник 

директора з 

ВР 

наказ 

 

 

 

5 Організувати роботу 

чергового  у гуртожитку 

серпень заступник 

директора з 

ВР 

–  

6 Поновити інформаційні 

куточки (пам’ятки, 

інструкції, плакати з 

правил пожежної та 

електробезпеки, економії 

води, тепла, 

електроенергії тощо) 

серпень заступник 

директора з 

ВР 

–  

7 Забезпечити ведення 

внутрішньої документації 

гуртожитку: 

Журнал обліку учнів, що 

проживають у 

гуртожитку; 

Журнал обліку 

відвідувачів; 

Журнал обліку виїзду за 

межі закладу; 

Журнал запису завдань 

для обслуговуючого 

персоналу (сантехніку, 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

ВР 

–  
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столяру, електрику) 

8 Провести класні збори з 

питань прав та обов’язків, 

санітарно-гігієнічного 

стану гуртожитку 

(Положення про 

гуртожиток) 

вересень вихователі, 
гімназійне 

самоврядування 

план  

9 Забезпечити генеральне 

прибирання житлових 

кімнат кожного четверга 

протягом 

року 

вихователі, 
гімназійне 

самоврядування 

рейд-

перевірка 

 

10 Забезпечити контроль по 

перевірці санітарного 

стану житлових кімнат та 

місць загального 

користування 

протягом 

року 

лікар-педіатр 

 

журнал  

11 Організувати роботу 

гімназійного 

самоврядування у 

гуртожитку 

вересень педагог-

організатор 

 

план роботи  

12 Організувати та провести 

ремонтні роботи у 

гуртожитку 

червень – 

серпень 

заступник 

директора з 

ГР 

–  
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Циклограма виховної роботи 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

загалі- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Засідання ради 

профілактики (за запитом) 

ІV 

тиждень 

соціальний 

педагог 

протокол 

 

 

2 Загальногімназійна лінійка щотижня педагог 

організатор 

план  

3 Інформаційні 

п’ятихвилинки 

щотижня класні 

керівники 

-  

4 Година етикету  ІІ, ІV 

тиждень 

вихователі програма 

проведення 

 

5 Бесіди за участю лікаря, 

медичної сестри  

1 раз на 

місяць 

класні 

керівники та 

вихователі 

інформацій-

ні матеріали 

 

 

6 Робота «Клубу дозвілля і 

спілкування» 

щосуботи педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядування 

план, 

сайт 

закладу 

освіти, 

сторінка 

соціальних 

мереж 

 

7 Акція «Чисте подвір’я» протягом 

року 

вихователі графік 

 

 

8 Випуск гімназійної газети протягом 

року 

керівник 

гуртка 

газета  

9 Робота «Клубу цікавих 

зустрічей» 

протягом 

року 

соціальний 

педагог 

 

план,  сайт 

закладу 

освіти, 

сторінка 

соціальних 

мереж 

 

10 «Акорди творчого єднання», 

зустрічі з представниками 

обласної дитячої бібліотеки  

2 рази на 

місяць 

бібліотекар, 

вихователі 

план,  сайт 

закладу 

освіти, 

сторінка 

соціальних 

мереж  

 

11 Робота клубу «Ерудит» (за 

окремим планом) 

протягом 

року 

бібліотекар, 

педагог-

організатор 

сайт 

закладу 

освіти, 

сторінка 

соціальних 

мереж 

 



119 

 

12 Робота гімназійного 

самоврядування  

протягом 

року 

педагог-

організатор 

план, 

протокол 

 

13 Робота ФСК протягом 

року 

вчитель 

фізичної 

культури 

план  

14 Виховні години відповідно 

до Програми «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-

12 класів у ЗНЗ України» (за 

окремим планом) 

протягом 

року 

класні 

керівники, 

вихователі 

- 

 

 

15 Участь у міських та 

обласних конкурсах та 

заходах  

протягом 

року 

заступник 

директора з 

ВР 

наказ 

 

 

16 Заходи відповідно до 

розпорядчих документів 

Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної 

державної адміністрації 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

ВР 

наказ, 

інформація 

 

 

17 Робота гуртків протягом 

року 

керівники 

гуртів 

план, звіт,  

сайт 

закладу 

освіти, 

сторінка 

соціальних 

мереж 

 

19  Організація роботи 

екологічного проекту «Zero 

wast school» 

вересень-

жовтень 

заступник 

директора з 

ВР 

сайт 

закладу 

освіти, 

сторінка 

соціальних 

мереж 

 

20 Робота над  проектом 

STEM-ART проект «Арт-

студія – територія творчості 

та доброти» 

протягом 

року 

вихователі сайт 

закладу 

освіти, 

сторінка 

соціальних 

мереж 

 

 



120 

 

Циклограма виховної роботи (тижні, акції, місячники, свята тощо) 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповіда- 

льний 

за 

виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

  Вересень     

1 Місячник патріотичного 

виховання  

 

протягом 

місяця 

заступник 

директора з 

ВР, 

педагог-

організатор 

наказ, план,  

сайт 

закладу 

освіти, 

сторінка 

соціальних 

мереж  

 

2 Відвідування Сумського 

краєзнавчого музею, 

організація екскурсії по 

місту та області 

протягом 

місяця 

класні 

керівники, 

вихователі 

наказ  

3 Свято Першого дзвоника 1 вересня педагог-

організатор 

сценарій, 

фотозвіт 

 

4 Перший урок   класні 

керівники, 

вихователі 

програма 

проведення, 

фото звіт 

 

5 Посвята в гімназисти  педагог 

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

програма 

проведення 

 

6 Класні збори  класні 

керівники, 

вихователі 

протокол 

 

 

7 «Година вихователя» ІІ тиждень вихователі програма 

проведення 

 

8 Тиждень знань з основ 

безпеки життєдіяльності  

(за окремим планом) 

 педагог 

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

план, звіт  

9 День українського кіно  класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

10 «Година класного 

керівника» – бесіда, 

присвячена 

Міжнародному дню миру 

 класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

11 Відкриття гімназійної 

спартакіади, День 

фізичної культури і 

 вчитель 

фізичної 

культури  

програма 

проведення, 

звіт 
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спорту України 

12 Вивчення рівня 

вихованості гімназистів 

ІІІ тиждень соціальний 

педагог 

довідка 

 

 

13 Тиждень безпеки 

дорожнього руху 

 

 педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядув

ання 

план, звіт  

14 «Година вихователя»  вихователі програма 

проведення 

 

15 Презентація роботи  

гуртків, секцій 

протягом 

місяця 

керівники 

гуртків 

виступ 

 

 

16 Підготовка до І етапу 

конкурсу «Гімназія має 

талант» (театральне 

мистецтво) 

 педагог-

організатор, 

класні 

керівники, 

вихователі 

сценарій 

 

 

17 День партизанської слави  

 

ІV тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

план, звіт  

18 День Туризму   керівник 

гуртка, 

вихователі 

програма 

проведення 

 

19 Тиждень до Всеукраїн-

ського дня бібліотек  

 бібліотекар 

 

план, звіт  

20 «Година класного 

керівника» 

 класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

  Жовтень    

1 Місячник фізичної 

культури та здорового 

способу життя  

протягом 

місяця 

вчитель 

фізичної 

культури 

наказ, звіт  

2 Відвідування театрів, 

кінотеатрів 

протягом 

місяця 

класні 

керівники, 

вихователі 

наказ, 

фотозвіт 

 

3 День працівників освіти 

України. Концертна 

програма до Дня 

працівників освіти 

І тиждень 

 

 

педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

сценарій, 

фотозвіт 

 

 

4 День навпаки   програма 

проведення, 

фотозвіт 

 

5 «Година вихователя»   вихователі програма 

проведення 

 

6 Міжнародний день людей   соціальний план, звіт  
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похилого віку педагог 

7 Конкурс інтелектуальних 

головоломок «Хочу все 

знати»  (8, 9 класи) 

ІІ тиждень 

 

педагог-

організатор 

конкурс 

 

 

8 «Година класного 

керівника» 

 класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

9 І етап конкурсу «Гімназія 

має талант» 

педагог-

організатор 

сценарій  

12 День українського 

козацтва  

Козацькі розваги 

ІІІ тиждень педагог-

організатор, 

вчитель 

фізичної 

культури 

сценарій, 

звіт 

 

 

13 Провести інструктажі 

щодо безпеки 

життєдіяльності на 

канікулах 

класні 

керівники 

запис у 

журналі 

 

14 Міжнародний день 

шкільних бібліотек 

 бібліотекар програма 

проведення, 

фотозвіт 

 

15 Батьківські збори  класні 

керівники, 

вихователі 

протокол 

 

 

16 «Година вихователя» 

День визволення України 

від фашистських 

загарбників (1944) 

 вихователі, 

вчитель 

історії  

 

програма 

проведення, 

фотозвіт 

 

  Листопад    

1 Місячник превентивного 

виховання  

 

протягом 

місяця 

заступник 

директора з 

ВР, 

соціальний 

педагог 

наказ, план, 

звіт 

 

2 Відвідування музеїв, 

театрів, кінотеатрів 

 класні 

керівники, 

вихователі 

наказ, 

фотозвіт 

 

3 «Година вихователя» І тиждень вихователі програма 

проведення 

 

4 День ракетних військ 

артилерії в Україні  

(випуск «Інформаційного 

Вісника») 

 вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни», 

педагог-

організатор 

стінгазети  

5 Дискотека 

«Хелоуін в Україні» 

 педагог-

організатор, 

програма 

проведення 
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гімназійне 

самовряду-

вання 

6 День української 

писемності та мови 

ІІ тиждень вчителі 

української 

мови та 

літератури 

програма 

проведення 

 

7 Всесвітній день науки за 

мир і розвиток – година 

класного керівника 

 класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

8 Підготовка до ІІ етапу 

конкурсу «Гімназія має 

талант» (вокальне 

мистецтво) 

 педагог-

організатор 

класні 

керівники, 

вихователі 

сценарій  

9 Тиждень толерантності  ІІІ тиждень 

 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

наказ, план, 

звіт 

 

10 Всесвітній день дитини – 

година вихователя 

 вихователі програма 

проведення 

 

11 День Гідності та Свободи  вчителі 

історії 

програма 

проведення 

 

12 День пам’яті голодомору 

та політичних репресій. 

Презентація 

дослідницьких робіт 

«Голодомор 1932-1933 рр. 

Україна пам’ятає». Акція 

«Запали свічку» 

 вчителі 

історії, 

вихователі 

програма 

проведення 

 

13 Година класного 

керівника 

ІV тиждень класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

14 Дискотека «Українська 

пісня» 

 педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

програма 

проведення 

 

15 Конкурс краси і таланту 

«Леді гімназії  2021» 

Класні 

керівники 

сценарій 

 

 

  Грудень    

1 Місячник художньо-

естетичного виховання та 

сприяння творчому 

розвитку  

протягом 

місяця 

заступник 

директора з 

ВР, 

педагог-

організатор 

наказ, звіт  

2 Перегляд фільмів  класні -  
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вітчизняного та світового 

кінематографу 

керівники, 

вихователі 

3 Організація  проведення  

Дня Святого Миколая 

 заступник 

директора з 

ВР 

наказ 

 

 

4 День порозуміння з 

хворими на ВІЛ/СНІД 

1 грудня 

 

 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

наказ, план, 

звіт 

 

5 Концертна програма до 

Дня збройних сил 

України 

ІІ тиждень педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

сценарій, 

фотозвіт 

 

6 Інтелектуальний конкурс 

«Брейн-ринг» для     учнів      

10-х класів 

  програма  

проведення, 

фотозвіт 

 

7 ІІ етап конкурсу «Гімназія 

має талант» 

 педагог-

організатор 

сценарій  

9 Всесвітній день прав 

людини. Година спілку-

вання «Світова книга прав 

дитини» 

 година 

класного 

керівника 

 

план, звіт  

10 Всеукраїнський тиждень 

права 

 вчитель 

історії 

наказ, звіт  

11 Виставка «Творча дитина, 

родина, творчий 

колектив» 

ІІІ тиждень класні 

керівники, 

вихователі 

виставка 

 

 

12 Вивчення читацької 

активності гімназистів 

 бібліотекар, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

інформація  

13 Аналіз  роботи  гімназій-

ного самоврядування за І 

семестр 

 педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

звіт 

 

 

14 День вшанування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 година 

вихователя 

програма 

проведення, 

фотозвіт 

 

15 День Святого Миколая заступник 

директора з 

ВР, 

педагог-

організатор 

сценарій 
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16 Новорічний карнавал  педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

наказ, 

сценарій 

 

 

17 Провести інструктивні 

бесіди щодо поводження 

на замерзлих водоймах та 

техніки безпеки на 

зимових канікулах 

 класні 

керівники, 

вихователі 

запис у 

журналі 

 

18 Батьківські збори, 

творчий звіт про роботу 

класних колективів 

 педагог-

організатор 

протокол 

 

 

  Січень    

1 Місячник національного 

та громадянського 

виховання 

протягом 

місяця 

заступник 

директора з 

ВР 

наказ, звіт  

2 Відвідування  

краєзнавчого музею, 

театру   

 класні 

керівники, 

вихователі 

наказ, фото 

звіт 

 

3 Класні збори ІІ тиждень 

 

 

класні 

керівники, 

вихователі 

протокол 

 

 

4 Підготовка до ділової гри 

«Вибори Президента 

гімназійного 

самоврядування» 

 педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядув

ання 

-  

5 «Година класного 

керівника» 

 класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

6 Проведення 

передвиборчих перегонів 

до гімназійного 

самоврядування 

 

 педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядув

ання 

програма 

проведення 

 

7 День Соборності та 

Свободи України 

ІІІ тиждень вчитель 

історії 

план, звіт  

8 Свято «День народження 

гімназії» 

 педагог-

організатор, 

гімназійне 

самоврядув

ання 

наказ, звіт  

9 «Година вихователя»  вихователі   

10 Ділова гра «Дебати» педагог-

організатор, 

гімназійне 

програма 

проведення 
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самоврядув

ання 

11 День пам’яті героїв Крут 

(1918) 

ІV тиждень вчитель 

історії, 

вихователі 

план, звіт  

12 Заходи до Дня пам'яті 

жертв Голокосту 

 вчитель 

історії, 

класні 

керівники 

план, звіт  

13 Проведення виборів до 

гімназійного 

самоврядування 

 педагог-

організатор 

програма 

проведення, 

фотозвіт 

 

14 Інавгурація Президента 

гімназійного 

самоврядування 

   

15 Вечір відпочинку 

«Сучасна українська 

пісня»  

 педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

наказ 

 

 

15 «Година класного 

керівника» 

 класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

  Лютий     

1 Місячник професійної 

орієнтації та трудового 

виховання  

протягом 

місяця 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог  

наказ, звіт  

2 Відвідування  філармонії, 

театру   

 педагог-

організатор  

наказ, звіт  

3 «Година вихователя» І тиждень вихователі   

4 Вечір відпочинку 

«Музика  21 століття» 

 педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

наказ, звіт  

5 Підготовка до ІІІ етапу  

конкурсу «Гімназія має 

талант» (хореографічне 

мистецтво) 

 педагог-

організатор, 

класні 

керівники, 

вихователі 

програма 

проведення 

 

8 Організація та підготовка 

до Міжнародного 

жіночого дня 

ІІ тиждень педагог-

організатор  

наказ, звіт  

7 «Година класного 

керівника» 

 класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

8 День Святого Валентина ІІІ тиждень класні програма  
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керівники, 

вихователі 

проведення 

9 Загальногімназійна 

лінійка до Дня 

вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав 

 педагог-

організатор, 

вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

сценарій, 

звіт 

 

10 «Година вихователя»  вихователі програма 

проведення 

 

11 ІІІ етап  конкурсу 

«Гімназія має талант» 

педагог-

організатор  

сценарій 

 

 

12 Вечір відпочинку 

«Сучасна українська 

пісня» 

ІV тиждень педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

наказ 

 

 

13 Міжнародний день рідної 

мови 

 вчитель 

української 

мови та 

літератури 

план, звіт  

14 «Година класного 

керівника» 

 класні 

керівники 

програма 

проведення 

 

  Березень    

1 Місячник родинно-

сімейного виховання 

протягом 

місяця 

заступник 

директора з 

ВР 

наказ, звіт  

2 Відвідування кінотеатру  класні 

керівники, 

вихователі 

наказ  

3 Випуск вітальних листівок 

до Міжнародного жіночого 

дня 

І тиждень 

 

 

класні 

керівники, 

вихователі 

виставка 

 

 

4 «Година вихователя»  вихователі програма 

проведення 

 

5 Концертна програма до 

Міжнародного жіночого 

дня 

педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

сценарій  

6 Святкування Днів пам’яті 

Тараса Шевченка  

ІІ тиждень вчитель 

української 

мови та 

літератури  

план, звіт  

7 «Година класного 

керівника» 

 класні 

керівники 

програма 

проведення 
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8 Батьківські збори ІІІ тиждень класні 

керівники, 

вихователі 

протокол 

 

 

9 «Година вихователя»  вихователі програма 

проведення 

 

10 Всесвітній день поезії. 

Творчий вечір «Юні 

поети» 

 педагог-

організатор,

керівник 

гуртка 

сценарій 

проведення 

 

11 Всесвітній день боротьби 

із захворюванням на 

туберкульоз 

 лікар, 

вихователі 

план, звіт  

12 Підготовка до ІV етапу 

конкурсу «Гімназія Має 

талант» (ораторське 

мистецтво) 

педагог-

організатор, 

керівник 

ЦМО 

сценарій 

проведення 

 

  Квітень    

1 Місячник екологічного  

виховання 

 

протягом 

місяця 

заступник 

директора з 

ВР 

наказ, звіт  

2 Проведення екскурсій до 

Дня пам’яток історії та 

культури  

 керівник 

гуртка, 

вихователі 

наказ, звіт  

3 Всесвітній день здоров’я І тиждень педагог-

організатор, 

вчитель 

фізичної 

культури 

сценарій, 

звіт 

 

4 ІV етап конкурсу 

«Гімназія Має талант» 

(ораторське мистецтво) 

 педагог-

організатор, 

керівники 

ЦМО  

сценарій 

проведення 

 

5 Міжнародний день спорту 

на благо миру та розвитку 

ІІ тиждень педагог-

організатор, 

вчитель 

фізичної 

культури 

сценарій, 

звіт 

 

6 День відкритих дверей  заступник 

директора з 

ВР, 

педагог-

організатор 

наказ  

7 День довкілля 

Всеукраїнська акція 

«Чисте довкілля» 

ІІІ тиждень заступник 

директора з 

ВР, 

вихователі 

інформація  
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8 Всесвітній день Землі ІV тиждень вчитель 

біології 

план, фото 

звіт 

 

9 День ЦО  вчитель 

предмету 

«Захисту 

Вітчизни»  

план 

 

 

10 Всесвітній день книги  бібліотекар, 

вихователі 

план, звіт  

11 День Чорнобильської 

трагедії (1986 року) 

«Чорнобильські дзвони» 

 педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

план, звіт  

12 Тиждень психології  практичний 

психолог 

наказ, звіт  

  Травень    

1 Місячник морального  

виховання 

протягом 

місяця 

заступник 

директора з 

ВР 

наказ, звіт  

2 Проведення екскурсій  Класні 

керівники, 

вихователі 

наказ, звіт  

3 Тиждень війсково-

патріотичного виховання. 

 

ІІ тиждень заступник 

директора з 

ВР 

наказ, звіт  

4 Проведення класних 

заходів до Дня матері в 

Україні, Дня сім'ї  

 класні 

керівники, 

вихователі 

програма 

проведення 

 

5 Підготовка до Дня 

Європи в Україні 

 педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

сценарій  

6 Закриття гімназійної 

спартакіади 

ІІІ тиждень вчитель 

фізичної 

культури, 

педагог-

організатор 

сценарій  

7 День Європи в Україні   вчитель 

іноземної 

мови 

програма 

проведення 

 

8 День науки в Україні.  

Свято «Успіх року» 

 заступник 

директора з 

виховної  

ВР, 

педагог-

сценарій  
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організатор 

9 Звітна конференція 

гімназійного 

самоврядування 

ІV тиждень педагог-

організатор, 

гімназійне 

самовряду-

вання 

конферен-

ція 

 

 

10 Тиждень безпеки 

життєдіяльності   

 заступник 

директора з 

ВР 

 

наказ, звіт  

11 Свято  завершення 

навчального року  

 заступник 

директора з 

ВР, 

педагог-

організатор 

наказ  

12 Батьківські збори  класні 

керівники, 

вихователі 

протокол 
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Розділ V 

Соціально-психологічний супровід 

освітнього процесу. 
 



132 

 

Соціальний захист учнів пільгового контингенту 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідаль-

ний за  

виконання 

Форми 

узагаль-

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 Забезпечення своєчасного 

виявлення сімей, які не 

спроможні виконувати 

виховні функції сім’ї, і 

забезпечення захисту прав 

дітей, які виховуються в 

таких сім’ях. Формування 

списків учнівського кон-

тингенту закладу 

01.09-

05.09.2021 

соціальний 

педагог 

списки  

2 Проведення громадського 

огляду умов утримання, 

навчання, виховання, 

оздоровлення, працевлаш-

тування дітей-сиріт та дітей, 

які знаходяться під опікою. 

Призначити наказом по 

школі громадського 

інспектора з охорони 

дитинства соціального 

педагога 

до 

05.09.2021 

соціальний 

педагог 

наказ  

3 Проведення аналізу 

працевлаштування випуск-

ників 

до 

02.09.2021 

соціальний 

педагог 

книга 

працевлаш- 

тування 

 

4 Обстеження житлово-

побутових умов  дітей, які 

знаходяться під опікою (за 

запитом) 

до 

30.09.2021 

комісія акти  

5 Забезпечення учнів 

пільгового контингенту 

підручниками в повному 

обсязі 

01.09.2021 бібліотекар –  

6 Проведення аналізу літнього 

оздоровлення 

до 

03.09.2021 

директор апаратна 

нарада 
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1. 7 Проведення діагностики, 

щодо виявлення здібностей 

та схильностей учнів 

гімназії. Залучати дітей 

пільгового контингенту до 

відвідування факультативів, 

гуртків, секцій, студій, що 

функціонують на базі школи 

протягом 

місяця 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

діагностич-

на робота 

(бланки 

анкет) 

 

8 Забезпечення проведення 

медичних оглядів дітей 

пільгових категорій під час 

планових оглядів дітей 

школи медичними 

працівниками відповідних 

медичних установ 

протягом 

місяця 

медичні 

працівники 

наказ 

 

 

ЖОВТЕНЬ 

1. 1 2. Виявлення  дітей,  які 

залишилися без догляду 

батьків 

до 

01.10.2021 

соціальний 

педагог 

акти  

3. 2 4. Оформлення документації 

(картки, акти обстеження) 

до 

07.10.2021 

соціальний 

педагог 

–  

5. 3 6. Складання планів роботи 

класних керівників із 

категорійними дітьми 

до 

07.10.2021 

класні 

керівники 

плани  

7. 4 8. Зустріч з опікунами. 

Відвідування вдома 

24.10- 

28.10.2021 

класні 

керівники 

акти  

9. 5 Робота з дітьми, що 

знаходяться під опікою 

протягом 

місяця 

соціальний 

педагог 

–  

ЛИСТОПАД 

1 Перевірка єдиних квитків 

 

протягом 

місяця 

соціальний 

педагог 

 

рейд  

2 Проведення м/о класних 

керівників щодо соціального 

захисту дітей  

згідно з 

планом 

роботи цмо 

заступник 

директора з 

ВР 

протокол  

3 Проведення  виховних 

заходів з питань правової 

освіти, тижнів правових 

знань, профілактичних 

заходів щодо запобігання 

випадкам негативних 

проявів серед дітей 

протягом 

місяця 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

план  
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ГРУДЕНЬ 

1 Участь у заходах до Дня 

інвалідів 

01.12.2021 педагог-

організатор 

план  

2 Контроль за отриманням  

новорічних подарунків 

до 

23.12.2021 

соціальний 

педагог 

акт 

списання 

 

3 Проведення інформаційної 

кампанії серед учнів з 

метою запобігання 

захворюванню на ВІЛ/СНІД 

протягом 

місяця 

соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

план  

СІЧЕНЬ 

1 Зустріч з опікунами, 

відвідування на дому 

04.01.-

13.01.2022 

соціальний 

педагог, 

класні 

керівники 

акти  

2 Звіти опікунів за  ІІ півріччя 

2021 року 

до 

05.01.2022 

соціальний 

педагог 

звіти  

ЛЮТИЙ 

1 Робота з дітьми, що 

знаходяться під опікою, та 

дітьми пільгових категорій 

протягом 

місяця 

соціальний 

педагог 

–  

2 Здійснення профілактичних 

заходів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з 

метою профілактики 

самовільного залишення 

ними місць навчання та 

проживання, інших 

негативних явищ 

до 

19.02.2022 

соціальний 

педагог, 

вихователі 

журнал 

інструктивн

их бесід 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Тиждень соціальної 

допомоги 

14.03.- 

21.03.2022 

соціальний 

педагог 

план  

2 Відвідування на дому дітей з 

категорійних сімей 

22.03.- 

25.03.2022 

соціальний 

педагог, 

класні 

керівники 

акти  

КВІТЕНЬ 

1 Робота з дітьми, що 

знаходяться під опікою 

протягом 

місяця 

соціальний 

педагог 

протоколи  
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ТРАВЕНЬ 

1 Аналіз стану роботи 

класних керівників із дітьми 

пільгових категорій за рік 

до 

25.05.2022 

соціальний 

педагог 

довідка  

2 Зустріч з опікунами щодо 

організації літнього 

оздоровлення дітей 

до 

29.05.2022 

соціальний 

педагог 

заявка  

ЧЕРВЕНЬ 

1 Організація літнього 

оздоровлення дітей 

червень- 

липень 

соціальний 

педагог 

звіт  
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Розділ VІ 

Робота з батьками 

 та органами громадського самоврядування. 
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План роботи батьківського комітету гімназії. 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Про результати роботи роботу 

батьківського комітету у 2020-

2021 навчальному році 

серпень голова 

батьківського 

комітету 

протокол  

2 Вибори голови та секретаря 

батьківського комітету гімназії 

 заступник 

директора з 

ВР 

  

3 Про нормативні документами з 

питань організації роботи 

батьківського комітету 

 голова 

батьківського 

комітету, 

адміністрація 

  

4 Обговорення та затвердження 

плану робот батьківського 

комітету нового складу 

    

5 Про результати підготовки 

закладу до нового навчального 

року (зміцнення матеріальної 

бази, забезпечення підруч-

никами, організація ремонтних 

робіт, тощо) 

 адміністрація   

6 Про організацію освітнього 

процесу у 2021-2022 

навчальному році 

    

7 Про заходи щодо зміцнення 

матеріально-технічної та 

навчально-методичної бази 

гімназії 

 голова 

батьківського 

комітету, 

адміністрація 

  

1 Про підсумки освітнього 

процесу за І семестр 2021-2022  

навчального року 

грудень заступник 

директора з 

НР 

протокол  

2 Про підготовку учнів до ДПА та 

ЗНО 

    

3 Про організацію харчування та 

медичного обслуговування учнів 

 заступник 

директора з 

ВР 

  

4 Про роботу класних 

батьківських комітетів 

 голови БК   

1 Про порядок закінчення 2021-

2022 навчального року  

березень  заступник 

директора з 

НР 

протокол  

2 Про участь батьків в організації 

свята «Останнього дзвоника» та 

випускного вечора 

 голова 

батьківського 

комітету, 
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адміністрація 

3 Про дотримання учнями 

санітарно-гігієнічного стану 

закладу 

 заступник 

директора з 

ВР, лікар 

  

4 Про організацію  ремонтних 

робіт у 2022 році 

 голова 

батьківського 

комітету, 

адміністрація 

  

1 Про підсумки навчальних 

досягнень учнів та результати 

виховної діяльності в 2021-2022 

навчальному році  

травень  заступник 

директора з 

НР  

протокол  

2 Про підсумки роботи 

батьківського комітету в 2021-

2022 навчальному році та 

обговорення плану роботи на 

2022-2023 навчальний рік  

 голова 

батьківського 

комітету 

  

3 Про роботу класних 

батьківських комітетів 

 голови БК   

4 Засідання у форматі «круглого 

столу» за темою 

«Результативність роботи 

батьківського комітету». 

 голова 

батьківського 

комітету 
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Орієнтовна тематика батьківських зборів (загальногімназійних,  класних). 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Про організацію  освітнього 

процесу в 2021-2022 навчальному 

році (режим роботи, робота 

гуртків та факультативів, тощо) 

серпень адміністрація протокол  

2 Про результати підготовки 

закладу до нового навчального 

року (зміцнення матеріальної 

бази, забезпечення підручниками, 

організація ремонтних робіт, 

тощо) 

 адміністрація   

3 Про правила поводження  при 

виявленні підозрілих вибухо-

небезпечних предметів, у тому 

числі замаскованих під них 

предметів 

 інспектор з 

охорони праці 

  

4 Про організацію харчування та 

медичного обслуговування учнів у 

2021-2022 навчальному році 

 заступник 

директора з 

ВР, лікар 

  

5 Про заходи щодо зміцнення 

матеріально-технічної та навча-

льно-методичної бази гімназії 

 голова БК, 

адміністрація 

протокол  

1 Провести звітно-виборчі класні 

батьківські збори 

серпень 

(класні) 

голови БК 

класу, 

класні 

керівники, 

вихователі 

протокол  

2 Складання списків представників 

класів у батьківського комітету 

гімназії 

 заступник 

директора  

з ВР 

список  

3 Про організацію випускного 

вечора 

 голови БК 

класу 

протокол  

4 Про організацію харчування, 

заборона вживання деяких 

продуктів харчування у закладі 

 класні 

керівники, 

вихователі 

  

5 Про Єдині вимогами до учнів 

гімназії 

 класні 

керівники, 

вихователі 

  

6 Інші питання     
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1 Про стан здоров’я учнів та шляхи 

його покращення. Профілактика 

ГРВІ та грипу 

жовтень лікар протокол  

2 Про рівень навчальних досягнень 

учнів та адаптація новоприбулих 

учнів 

 класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

  

3 Про організацію дозвілля та 

збереження життя та здоров’я 

учнів під час  осінніх канікул 

 класні 

керівники, 

вихователі 

  

4 Інші питання     

1 Про підсумки навчально-

виховного процесу за І семестр 

2021-2022 навчального року 

грудень адміністрація протокол  

2 Про організацію проведення ЗНО     

3 Про дотримання учнями 

санітарно-гігієнічних вимог 

грудень 

(класі) 

класні 

керівники, 

вихователі 

протокол  

4 Про рівень навчальних досягнень 

учнів за І семестр 2021-2022 

навчального року 

    

5 Про організацію дозвілля та 

збереження життя та здоров’я 

учнів під час  зимових канікул 

    

6 Про роботу батьківського 

комітету класу 

 голова БК    

1 Про порядок закінчення 2021-2022 

навчального року (організація 

ДПА та ЗНО)   

березень  заступник 

директора з 

НР 

протокол  

2 Про участь батьків в організації 

свята «Останнього дзвоника» та 

випускного вечора 

 голова БК, 

адміністрація 

  

3 Про організацію оздоровлення 

учнів улітку 2022 року 

 адміністрація   

4 Про організацію  ремонтних робіт 

улітку 2022 році 

 голова БК, 

адміністрація 

  

5 Про організацію дозвілля та 

збереження життя та здоров’я 

учнів під час  весняних канікул 

березень 

(класні) 

класні 

керівники, 

вихователі 

протокол  

6 Про рівень навчальних досягнень 

учнів 

    

7 Інші питання     

1 Про підсумки освітнього процесу 

за ІІ семестр 2021-2022 

навчального року 

травень адміністрація протокол  

2 Про підсумки роботи  голова БК   
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батьківського комітету в 2021-

2022 навчальному році та 

обговорення плану роботи на 

2022-2023 навчальний рік 

3 Про оздоровлення учнів улітку 

2022 року 

 адміністрація   

4 Про рівень навчальних досягнень 

учнів за ІІ семестр 2021-2022 

навчального року 

травень 

(класні) 

класні 

керівники, 

вихователі 

протокол  

5 Про організацію дозвілля та 

збереження життя та здоров’я 

учнів під час  літніх канікул 

    

6 Про роботу класних батьківських 

комітетів 

 голови БК 

класу 
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Конструктивна комунікація з батьками. Педагогіка партнерства. 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Допомога батьків: якою вона 

має бути 

 

серпень класний 

керівник, 

вихователь 

протокол  

2 «Які «уроки» може отримати 

дитина, що стикається з 

насильством?»  

протягом 

року 

вихователь, 

практичний 

психолог 

протокол  

3 Особливості кримінальної 

відповідальності неповно-

літніх  в сучасних умовах 

протягом 

року 

класний 

керівник, 

юрисконсульт 

протокол  

4 Права. Обов’язки. Відпові-

дальність ВІЛ інфікованих та 

хворих на СНІД 

протягом 

року 

соціальний 

педагог 

протокол  

5 Інформаційна безпека: 

інструктаж з медіа 

грамотності для батьків 

грудень керівник 

гуртка 

протокол  

6 Що нам заважає слухати 

дитину? 

жовтень класний 

керівник, 

вихователь 

протокол  

7 Виховання у дітей культури 

здоров’я, мотивації до 

здорового способу життя. 

Роль батьків у профілактиці 

та запобіганні шкідливих 

звичок 

жовтень класний 

керівник, 

соціальний 

педагог, 

вихователь 

протокол  

8 Комп’ютер, мобільні 

телефони у житті дітей 

протягом 

року 

класний 

керівник, 

вихователь 

протокол  

9 Основи конструктивної 

взаємодії батьків з підлітками 

березень класний 

керівник, 

вихователь 

протокол  

10 Вплив батьківських 

установок на формування 

особистості 

протягом 

року 

класний 

керівник, 

вихователь 

протокол  

11 Професійне самовизначення 

підлітків 

березень заступник 

директора 

з НР 

протокол  

12 Перспективні професії. 

Співпраця з ВНЗ 

жовтень класний 

керівник, 

соціальний 

педагог 

протокол  

13 Як допомогти дитині обрати 

профіль навчання 

жовтень заступник 

директора з 

протокол  
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НР 

14 Просвітницька діяльність 

соціально-психологічної 

служби 

протягом 

року 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

план  

15 Теми за запитом батьків 

(індивідуальна робота) 

протягом 

року 

класний 

керівник, 

вихователь 

журнал 

вихователя, 

класного 

керівника 
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Розділ VІ 

Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками  

та органами громадського самоврядування.
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Орієнтовна тематика батьківських зборів (загальношкільних, класних). 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Про організацію  освітнього 

процесу в 2021-2022 навчальному 

році (режим роботи, робота 

гуртків та факультативів, тощо) 

серпень адміністрація протокол  

2 Про результати підготовки 

закладу освіти до нового 

навчального року (зміцнення 

матеріальної бази, забезпечення 

підручниками, організація 

ремонтних робіт, тощо) 

 адміністрація   

3 Про правила поводження  при 

виявленні підозрілих вибухо-

небезпечних предметів, у тому 

числі замаскованих під них 

предметів 

 інспектор з 

охорони праці 

  

4 Про організацію харчування та 

медичного обслуговування учнів у 

2021-2022 навчальному році 

 заступник 

директора з 

ВР, лікар 

  

5 Про заходи щодо зміцнення 

матеріально-технічної та навча-

льно-методичної бази гімназії 

 представники 

батьківської 

громадськості,

адміністрація 

протокол  

1 Провести звітно-виборчі класні 

батьківські збори 

серпень 

(класні) 

представники 

батьківської 

громадськості, 

класні 

керівники, 

вихователі 

  

2 Про організацію харчування, 

заборона вживання деяких 

продуктів харчування у закладі 

освіти 

 класні 

керівники, 

вихователі 

протокол  

3 Про Єдині вимоги до учнів 

гімназії. Положення про 

гуртожиток 

 класні 

керівники, 

вихователі 

  

4 Інші питання     
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1 Про стан здоров’я учнів та шляхи 

його покращення. Коронавірус, 

ГРВІ, грип: профілактика 

інфікування і поширення.  

жовтень лікар протокол  

2 Про рівень навчальних досягнень 

учнів та адаптація новоприбулих 

учнів 

 класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

  

3 Про організацію дозвілля та 

збереження життя та здоров’я 

учнів під час  осінніх канікул 

 класні 

керівники, 

вихователі 

  

4 Інші питання     

1 Про підсумки навчально-

виховного процесу за І семестр 

2021-2022 навчального року 

грудень адміністрація протокол  

2 Про організацію проведення ЗНО     

3 Про дотримання учнями 

санітарно-гігієнічних вимог 

грудень 

(класі) 

класні 

керівники, 

вихователі 

протокол  

4 Про рівень навчальних досягнень 

учнів за І семестр 2021-2022 

навчального року 

    

5 Про організацію дозвілля та 

збереження життя та здоров’я 

учнів під час  зимових канікул 

    

6 Про роботу батьківського активу 

класу 

 представники 

батьківської 

громадськості 

  

1 Про порядок закінчення 2021-2022 

навчального року (організація 

ДПА та ЗНО)   

березень  заступник 

директора з 

НР 

протокол  

2 Про участь батьків в організації 

свята присвячених закінченню 

навчального року 

 класний 

керівник 

  

3 Про організацію оздоровлення 

учнів улітку 2022року 

 адміністрація   

4 Про організацію  ремонтних робіт 

улітку 2022 році 

 класний 

керівник, 

вихователь 

  

5 Про організацію дозвілля та 

збереження життя та здоров’я 

учнів під час  весняних канікул 

березень 

(класні) 

класні 

керівники, 

вихователі 

протокол  

6 Про рівень навчальних досягнень 

учнів 

    

7 Інші питання     

1 Про підсумки навчально- травень адміністрація протокол  
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виховного процесу за ІІ семестр 

2020-2021 навчального року 

2 Про підсумки роботи 

батьківського активу в 2020-2021 

навчальному році та обговорення 

плану роботи на 2021-2022 

навчальний рік 

 представники 

батьківської 

громадськості 

  

3 Про оздоровлення учнів улітку 

2021 року 

 адміністрація   

4 Про рівень навчальних досягнень 

учнів за ІІ семестр 2020-2021 

навчального року 

травень 

(класні) 

класні 

керівники, 

вихователі 

протокол  

5 Про організацію дозвілля та 

збереження життя та здоров’я 

учнів під час  літніх канікул 

    

6 Про роботу класних батьківського 

активу 

 представники 

батьківської 

громадськості 
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Конструктивна комунікація з батьками. Педагогіка партнерства. 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагаль- 

нення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Допомога батьків: якою вона 

має бути. 

Пять шляхів до серця дитини 

серпень класний 

керівник, 

вихователь 

протокол  

2 Запобігання насильству над 

дітьми  

протягом 

року 

вихователь, 

практичний 

психолог 

протокол  

3 Особливості кримінальної 

відповідальності неповно-

літніх  в сучасних умовах 

протягом 

року 

класний 

керівник, 

юрисконсульт 

протокол  

4 Права. Обов’язки. Відпові-

дальність ВІЛ інфікованих та 

хворих на СНІД 

протягом 

року 

соціальний 

педагог 

протокол  

5 Інформаційна безпека: 

інструктаж з медіа 

грамотності для батьків 

грудень керівник 

гуртка 

протокол  

6 Групова консультація щодо 

надання рекомендацій та 

порад батькам, щоб 

зменшити ризик булінгу та 

кібербулінгу для своєї 

дитини. Що таке «мобінг» 

жовтень класний 

керівник, 

вихователь 

протокол  

7 Здоровий спосіб життя: 

подолання звичок чи 

забезпечення гармонійного 

розвитку дитини 

жовтень класний 

керівник, 

соціальний 

педагог, 

вихователь 

протокол  

8 Про роль батьків при 

підготовці дитини до ЗНО 

жовтень соціальний 

педагог 

протокол  

9 Про адаптацію дитини до 

нових умов навчання і 

виховання, подолання 

труднощів адаптаційного 

періоду 

жовтень соціальний 

педагог 

протокол  

10 Про організацію та 

особливості роботи з дітьми 

«групи ризику» 

жовтень соціальний 

педагог 

протокол  

11 Про профілактику суїциду, 

формування стресостійкості 

та довірливих відносин в 

системі відносин «батьки-

діти» 

грудень соціальний 

педагог 

протокол  

12 Комп’ютер, мобільні протягом класний протокол  
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телефони у житті дітей року керівник, 

вихователь 

13 Основи конструктивної 

взаємодії батьків з підлітками 

березень класний 

керівник, 

вихователь 

протокол  

14 Статеве виховання підлітків. 

Зустріч з медиками, 

працівниками соціальних 

служб для молоді, відділу у 

справах дітей (за запитом) 

протягом 

року 

класний 

керівник, 

вихователь 

протокол  

15 Врахування інтересів, 

здібностей, нахилів підлітків 

у виборі професії 

березень заступник 

директора 

з НР 

протокол  

16 Про вплив соціальних мереж 

в Інтернеті. Кібербулінг  

протягом 

року 

класний 

керівник, 

соціальний 

педагог 

протокол  

17 Як допомогти дитині обрати 

профіль навчання 

травень заступник 

директора з 

НР 

протокол  

18 Просвітницька діяльність 

соціально-психологічної 

служби (за окремим планом) 

протягом 

року 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

план  

19 Теми за запитом батьків 

(індивідуальна робота) 

протягом 

року 

класний 

керівник, 

вихователь 

журнал 

вихователя, 

класного 

керівника 
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Розділ VІІ 

Фінансово-господарська робота 
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Робота по модернізації та підтримці належної матеріально-технічної бази. 

Залучення позабюджетних коштів. 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести обстеження технічного 

стану, визначення відповідності 

вимогам безпеки життєдіяльності 

будівель і споруд закладу освіти. 

До 

31.07.2021  

 

Заступник 

директора з ГР 

 

акт  

2 Провести організаційно-технічні 

заходи щодо готовності 

внутрішньої тепломережі до 

опалювального сезону та 

контролювати дотримання 

договірних величин споживання 

електроенергії.  

До 

15.09.2021, 

постійно  

 

Заступник 

директора з ГР, 

головний 

бухгалтер 

 

  

3 Провести регламентні роботи 

системи теплопостачання: 

огляд системи внутрішніх 

трубопроводів у відповідності до 

вимог Правил технічної 

експлуатації ТУ і ТМ;  

гідравлічні випробування 

внутрішньої системи опалення. 

 До 

01.09.2021 

 

Заступник  

директора з ГР 

 

  

4 Забезпечити введення в роботу 

опалювальних   систем при 

зниженні середньодобової 

температури зовнішнього    

повітря до + 8° С і нижче   

протягом  3 діб. 

До 

01.10.2021 

 

Заступник  

директора з ГР 

  

  

5 Забезпечити прийом закладу 

освіти щодо готовності до 

роботи в осінньо-зимовий період 

відповідною комісією, 

отримання акту готовності до 

опалювального сезону від 

теплопостачальної організації 

До 

01.10.2021 

Заступник  

директора з ГР 

  

акт  

6 Забезпечити підготовку 

теплового господарства до 

роботи в опалювальний сезон:  

ремонт запірно-регулюючої 

арматури та вентилів 

трубопроводів, пристроїв для 

випуску повітря верхніх точок 

трубопроводів; 

повірка монометрів, 

встановлених на трубопроводах 

стелі; 

забезпечення наявності на 

засувах і вентилях теплових 

пунктів бірок з нумерацією 

відповідно до схеми; 

виконання теплової ізоляції 

внутрішніх трубопроводів 

До 

15.08.2021  

 

Заступник  

директора з ГР 

  

акт  
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(чердак, підвал); 

виконання фарбування 

обладнання і трубопроводів 

згідно вимог. 

7 Провести енергозберігаючі 

заходи: утеплення горищ 

(теплоізоляція) 

До 

15.09.2021 

Заступник  

директора з ГР 

  

8 Виконати ремонтні роботи в 

кімнатах гуртожитку та 

навчальних кабінетах (за 

потребою) 

До 

15.08.2021 

Заступник  

директора з ГР 

Заступник  

директора з ВР 

  

9 Провести ремонтні роботи в 

їдальні закладу (фарбування стін, 

стелі, підлоги, обладнання) 

До 

15.08.2021 

Заступник  

директора з ГР, 

шеф-кухар 

  

10 Провести перевірку роботи 

витяжних пристроїв у їдальні, 

пральні та кабінеті хімії 

До 

10.08.2021 

Заступник  

директора з ГР  

  

11 Провести обрізку сухих гілок на 

деревах на території закладу 

освіти 

До 

15.09.2021 

Заступник  

директора з ГР 

  

12 Забезпечити стовідсоткову 

потребу закладу освіту в 

первинних засобах для гасіння 

пожежі. 

 За 

потребою 

Заступник  

директора з ГР 

  

13 Здійснити інвентаризацію 

нерухомого майна, що 

знаходиться на балансі закладу 

освіти.  

 До  

01.10.2021 

Заступник 

директора з ГР, 

головний 

бухгалтер 

наказ  

 

 

 
 

 

 


