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Вступ  

Школа в усі часи була й залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відбиває життя 

й проблеми свого суспільства, тому освіта сьогодні — важливий чинник управління змінами 

в суспільстві. Вона має стати засобом підвищення добробуту громадян, чинником економічної 

стабільності й гарантом безпеки регіону, країни, світу. А для цього система освіти в Україні 

сьогодні повинна забезпечити учням якісну освіту з урахуванням індивідуальних 

особливостей і здібностей, батькам — упевненість за долю їх дітей, а працівникам освіти — 

гідні умови праці й життя, умови для професійного росту, самореалізації. В ліцеї з цією метою 

прикладаються всі зусилля педагогічним колективом для надання ліцеїстам високого рівня 

знань. 

Упродовж року учні навчалися за такими профілями: фізико-математичним, біолого-

хімічним, економічним та української філології. Поглиблено у 8-9 кл. вивчалася українська 

мова (8-А, 9-А кл.), хімія (9-Б кл.), математика (7, 8-Б, 9-В кл.). 

Незважаючи на те, який профіль обрали ліцеїсти, вони добре розуміють, що в загальному 

річищі гуманізації національної освіти кожна наука може відіграти інтегруючу роль, тому що 

відтворює духовний, науковий світ української людини, сприяє активному становленню 

особистості. Наприклад, гуманітарні науки є носієм потужного заряду позитивної духовної 

енергії, яка здатна вплинути на людину, допомагати їй, підтримувати в будь-який час і за будь 

яких історичних чи суспільних обставин. За допомогою таких знань формується і збагачується 

внутрішній світ дитини, позитивно впливає на її свідомість, морально-етичний потенціал, 

розвиває інтелект, творчі здібності, естетичний смак. 

У цьому році нагороджено 11 випускників Золотою медаллю "За високі досягнення у 

навчанні" та 2 Срібною медаллю "За досягнення у навчанні". 

У 2019-2020 н.р. освітня діяльність педагогічного  колективу ліцею здійснювалась 

відповідно  до обраної навчальної стратегії, спрямованої  на створення власної моделі 

випускника.  

Для реалізації  науково-методичної проблеми, психолого-педагогічного проектування 

протягом навчального року тривав активний пошук нових форм і функціональних структур із 

підготовки вчителя в загально методичному, психолого-педагогічному та науково-

теоретичному аспектах. 

Методична робота в ліцеї – це цілісна система, заснована на досягненнях педагогічного 

досвіду й на конкретному аналізі навчально-виховного процесу. Мета методичної роботи – 

підвищення рівня педагогічної майстерності окремого вчителя та всього педагогічного 

колективу, надання дієвої допомоги вчителям і вихователям у поліпшенні організації 

навчання, в узагальненні та впровадженні педагогічного досвіду, підвищення теоретичного 

рівня й педагогічної кваліфікації вчителів та керівництва ліцею. 
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З метою відбору обдарованої учнівської молоді Волині для навчання у ліцеї проводиться 

2 тури олімпіад. Призерами визнано 40 учнів, які отримали запрошення на навчання в ліцей з 

1 вересня 2016 року. 

Використовуючи різні прийоми й способи активізації творчого мислення, учителі ліцею 

створюють сприятливі умови для розвитку обдарованих дітей. Адже саме вони – 

інтелектуальний потенціал країни, її майбутнє. 

Робота з обдарованими дітьми є одним із головних напрямів діяльності нашого 

педагогічного колективу і направлена вона на створення найсприятливіших умов для 

забезпечення високої якості навчання й виховання. Виявлення і  підтримка обдарованих дітей 

є важливою метою психолого – педагогічного супроводу дитини в системі освіти. 

У ліцеї в роботі з обдарованими дітьми практикується системне використання різних 

видів урочної та позаурочної діяльності, які допомагають залучити обдарованих дітей до 

неперервного самовдосконалення, через збільшення операційного поля учнів, а саме: гуртки,  

спецкурси, предметні олімпіади, інтелектуальні ігри, наукові роботи в МАН, зустрічі з 

цікавими людьми, конкурси, турніри, конференції ,тощо. 

Формою виявлення здібностей ліцеїстів є їхня участь у предметних олімпіадах.   

У І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін бере участь понад 80% ліцеїстів.  

За результатами I етапу формується команда для участі в III етапі.. 

На обласних олімпіадах наші учні успішно справляються із завданнями, виявляють 

глибоке розуміння законів, теорій, демонструють вміння творчо застосовувати теоретичні 

знання на практиці, роблять узагальнення та висновки.  

 Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації від 22 лютого 2020 р. № 78 "Про підсумки ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019-2020 навчального року" оргкомітетом та журі 

відзначено системну роботу колективу ліцею з обдарованими дітьми. 

 Переможцями ІІІ етапу олімпіад стало 28 учнів:  І місце –1учень, ІІ місце – 10 учнів, ІІІ 

місце – 17 учнів.  

 Найкращий результат виконання олімпіадних завдань продемонстрували команди 

юних хіміків (5переможців із 5 учасників, учителі Березан О.В., Літковець С.В.),  фізики 

(4переможці із 4  учасників, учителі Шустік Л.С., Виклюк Я.В), з української мови та 

літератури (4 переможці з 6 учасників, учителі Демчишина Н.Й.,Торчило О.М., Вітковська 

Н.О.), з математики 3 переможці із 5 учасників, учителі Бойко О.С., Маліков Л.М.,Тесленко 

Т.В.), з астрономії (2 переможці - 2 учасники,вчитель Шустік Л.С.).  

Непоганих результатів досягнули знавці економіки (1переможець-1 учасник, учитель Кравчук 

Н.О.),  англійської мови (2 переможці із 3 учасників, учитель Міліщук Н.С., Мучак Н.З.).  

 Щодо географії проживання переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад, 

то із м. Нововолинська – 13, Іваничівського р-ну – 3, Камінь-Каширського р-ну - 3, Вол.-
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Волинського  р-ну –2, Ковельського р-ну –2, Турійського р-ну – 1, Любомльського р-ну –1, 

Старовижівського р-ну – 1, Локачинського р-ну - 1. 

Завдяки тому, що для кабінет фізики поповнено конструкторами «LEGO», учні ліцею 

мають можливість брати участь в олімпіаді з робототехніки, де 5 років поспіль займають 

призові місця. У минулому навчальному році команда старшої ліги здобула І місце в обласній 

олімпіаді. У цьому році олімпіада перенесена на осінь. Сподіваємося, що ліцеїсти гідно 

представлять наш заклад. 

Усі учні ліцею – члени наукового товариства «Імпульс». Це передбачає залучення 

вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та 

винахідницької  роботи в різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва. На виконання 

наказу управління освіти, науки і молоді Волинської облдержадміністрації від 21.11.2019 № 

632 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт слухачів наукових товариств та філій Волинського відділення Малої академії наук 

України у 2019-2020 н.р.», наказу Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної 

ради від 18.12.2019р.  № 64 «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт» та з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку 

дітей, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для 

формування інтелектуального потенціалу нації у Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської 

обласної ради у грудні 2019 року було проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт слухачів НТЛ «Імпульс» Волинської обласної МАН. На конкурс  

представлено 109 робіт. Під час заходу учасники захищали свої роботи у 18 секціях. 

Конкурсу передувала ефективна робота спецкурсів, заняття на факультативах, студіях, 

гуртках, робота  викладачів ВНЗ. 

Журі конкурсу відзначило актуальність та перспективність тематики конкурсних робіт, 

високий рівень захисту та презентації наукових доробків.. 

Відповідно до рішення оргкомітету та журі секцій І етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 12 кращих 

робіт представлено на обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, 6 з них здобули 

призові місця: Земцов Георгій (фізика, керівник кандидат фізичних наук  Шигорін П.П., 

Шустік Л.С.), Чубок Андрій (хімія, керівник канд.хімічних  наук Янчук О.М., Літковець С.В.), 

Лис Неля (журналістика, керівник Вітковська Н.О..), Солодуха Зоряна (економіка, керівник 

кандидат економічних наук Кравчук Н.О.), Фрасоля Богдан (науково-технічна 

творчість,кер.кандитат технічних наук Дзіковська Ю.М., Шустік Л.С.), Лупанов Денис 

(ветеринарія і бджільництво, кер.Петрук Т.Ф.) . 

Самореалізуватись творчі особистості мають можливість і через участь у різноманітних 

конкурсах: Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика, Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка. 



 7 

Переможцями ІІІ етапу  Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика є 

Солодюк Анна, учениця 10-А класу, І місце (вчитель Демчишина Н.Й.); Чупахіна Вікторія, 

учениця 9-А класу, І місце (вчитель Вітковська Н.О.). У ІІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка із 4 учасників –3 

переможці: Бик Діана, 7 кл., ІІІ місце (вч.Торчило О.М..); Солодюк Анна, 10-А кл., ІІ місце 

(вч. Демчишина Н.Й.), Савчук Катерина , 9-А кл., ІІ місце (вч. Вітковська Н.О.). 

Унікальну можливість набути нових дослідницько-експериментальних умінь ліцеїсти мають 

можливість, беручи участь у Всеукраїнському Інтернет-турнірі із природничих дисциплін. 19 

грудня 2019 року у місті Києві в лабораторії МАНЛаб Національного центру “Мала академія 

наук України” відбувся фінальний тур Всеукраїнського Інтернет-турніру із природничих 

дисциплін. 

Загалом у турнірі брало участь приблизно 200 команд, 16 з яких потрапили до основного етапу 

відбіркового туру. До фінального туру змагань увійшло три команди, серед яких команда 

“Імпульс” Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради у складі 

Бабича Олега, Давидюка Юрія, Земцова Георгія, Ковальчука Серафима, Цісар Анни,Чубка 

Андрія (керівник Шустік Л.С.) 

У фінальному турі Інтернет-турніру учасники впродовж п’яти хвилин знайомилися з 

завданнями з фізики, астрономії, біології, географії, хімії, обговорювали відповіді та вносили 

їх до бланку. 

У результаті інтелектуальних змагань команда "Імпульс" стала переможцем турніру та 

здобула ІІІ місце. Учасники отримали дипломи та цінні подарунки. 

Великою популярністю серед ліцеїстів користуються інтерактивні конкурси : 

Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" 

Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови Puzzle" 

Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник" 

Всеукраїнський конкурс юних інформатиків "Бобер" 

Конкурси приваблюють ліцеїстів своєю нестандартністю і дозволяють брати участь усім 

охочим. 

Використовуючи різні прийоми й способи активізації творчого мислення, учителі ліцею 

створюють сприятливі умови для розвитку обдарованих дітей. Адже саме вони - інтелектуальний 

потенціал країни, її майбутнє  
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ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ 
 

 

Розвиток творчої обдарованості, 

формування в учнівської молоді стійкого 

інтересу до наукової та науково-технічної 

діяльності шляхом використання 

інноваційних технологій 
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1-5 вересня 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 Випуск газети “Ліцеїст” (11-А кл., вихователь). 

 Організувати роботу спецкурсів та курсів за вибором (Земцова  С.В.). 

  Скласти списки дітей-сиріт,  дітей з багатодітних сімей,  з неповних сімей  

 (Гнатюк О.В.). 

 Спланувати роботу органів самоврядування, ТПЛ, Днів профілактики правопорушень 

(Гнатюк О.В.). 

 День знань – перший урок (класні керівники). 

 Ознайомлення новоприбулих учнів з режимом роботи ліцею, статутом (вихователі). 

 Інструктаж з ТБ, COVID-19 (вихователі, вчителі). 

Робота з 

педкадрами 

Засідання педагогічної ради 

1. Аналіз стану навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік і шляхи 

подолання недоліків  (директор). 

2. Затвердження плану роботи на 2020-2021 н.р. (директор). 

3. Затвердження плану бібліотеки (директор). 

4. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік (Остапюк М.П..). 

 Провести засідання методичних об’єднань, на якому опрацювати методичні 

рекомендації викладання предметів (зав.методичним об’єднанням). 

 Спланувати роботу школи педмайстерності (Остапюк М.П..). 

 Спланувати курсову перепідготовку педагогічних кадрів на 2021 рік   (Остапюк М.П..). 

 Спланувати роботу НТЛ «Імпульс» (Земцова С.В.). 

 Скласти й затвердити план роботи предметних методичних об’єднань і семінарів з 

вивчення досвіду роботи кращих педагогів. Планування діяльності методичних 

об’єднань, спрямування її на підвищення ефективності праці, реалізацію творчого 

підходу в організації роботи вчителя й учнів, у виборі методів, засобів та способів 

навчання. 

 Провести інструктивно-педагогічні наради з учителями з питань: 

- методики проведення першого уроку; 

- вимог до ведення шкільної документації; 

- вивчення навчальних програм та пояснювальних записок до них; 

- дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів. 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Скласти і затвердити річний план роботи медпункту. Оформити необхідну медичну 

документацію (лікар, медсестра). 

 Провести перевірку санітарного стану навчального і спального корпусів (медсестра, 

лікар). 

 Організувати дієтичне харчування дітей (дієтсестра). 

 Скласти план профілактичних прививок (медсестра). 

 Перевірити дітей на педикульоз (медсестра). 

Робота з 

батьками 
 Спланувати роботу з батьками (заступник директора з виховної роботи). 

Керівництво і 

контроль 

 Скласти статистичну звітність. 

 Погодити плани роботи вчителів і вихователів, психолога, роботи бібліотеки 

(адміністрація). 

 Видати накази: 

а) про розподіл обов’язків між членами адміністрації; 

б) про навантаження вчителів та вихователів; 

в) про відповідальних за протипожежний стан; 

г) про організацію методичної роботи; 

д) про стажування молодих спеціалістів; 

е) про роботу школи педмайстерності; 

є) про дотримання правил з техніки безпеки; 

ж) про зарахування учнів 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів; 

з)  про створення загонів ЮІР і ДЮП; 

и) про створення комісії зі збереження книг; 

і) про створення правил внутрішнього трудового розпорядку; 

ї) про режим роботи ліцею; 

й) про курсову перепідготовку; 

к) про створення атестаційної комісії. 

л) про організацію роботи бібліотеки 

 Організувати проведення нульових діагностичних робіт  (адміністрація). 

 Перевірити комплектування бібліотеки підручниками і методичною літературою. 

 Уточнити контингент учнів. 

 Організувати роботу класних керівників. 

 Скласти розклад навчальних занять на І семестр. 

 Скласти графіки роботи учнів, учителів. 
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7-12 вересня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 Координація планів роботи з представниками ССД, кримінальної міліції, 

бібліотеки, іншими позашкільними установами (заступник директора з 

виховної роботи). 

 Створити загон ЮІР (Сологуб О.Б.). 

 Розробити графік чергування загону ЮІР (Сологуб О.Б.). 

 Створити самоврядування в класах (вихователі, класні керівники). 

 Створити старостат гуртожитку та ліцею (Гнатюк О.В., педагог-

організатор). 

 Тиждень знань безпеки життєдіяльності (відповідно до окремого плану) 

(інженер з охорони праці, заступник директора з виховної роботи).  

 Формування команд для участі в обласних турнірах юних хіміків, юних 

математиків, юних правознавців, юних біологів, юних географів, юних 

економістів (Земцова С.В. керівники м/о). 

 Створити комісію з метою збереження книг (бібліотекар, класні 

керівники). 

 Молодіжна розважальна програма "Давайте познайомимось". 

 Провести бесіди: 

 10.09. – День фізичної культури та спорту (Дацюк В.І.). 

 10.09 – День українського кіно (Сологуб О.Б.). 

Робота з 

педкадрами 

 Ознайомити вчителів школи з нормативними документами МОН 

України (директор). 

 Організувати роботу вчителів з питань самоосвіти (бесіда «Шляхи, 

форми й методи самоосвіти») (Остапюк М.П..). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести поглиблений медичний огляд (лікар, медсестра). 

 Організувати заняття коригуючої гімнастики (Петрук М.С., медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Обрати батьківські комітети класів (класні керівники). 

 Укласти угоди про співпрацю (класні керівники). 

 Діагностика, анкетування батьків та учнів (психолог, вихователі). 

Керівництво і 

контроль 

 Вивчення системи роботи вчителів і вихователів, що атестуються 

(протягом року, адміністрація). 

 Перевірити стан забезпечення підручниками і довідковою літературою  

(Земцова С.В.). 

 Видати наказ про створення спецгрупи з фізичної культури  

(Петрук М.С.). 
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14-19 вересня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 День профілактики правопорушень (заступник директора з виховної 

роботи, соціальний педагог). 

 Засідання ТПЛ. Правовий лекторій (Трофимчук Л.М.). 

 Організація роботи гуртків та студій (заступник директора з виховної 

роботи). 

 Організація самоврядування в ліцеї. Вибори Президента ліцею (педагог-

організатор). 

 Провести засідання парламенту ліцею (заступник директора з виховної 

роботи, педагог-організатор). 

 Навчання команд ліцеїстів для участі в обласних турнірах (керівники 

команд). 

 Години спілкування: "Символи нашої держави" (вихователі 6-9 класів). 

"Дух, наука, думка, воля" (вихователі 10-11 класів). 

 Провести настановчу конференцію НТЛ “Імпульс” (Земцова С.В.). 

 Засідання прес-центру (вибори редактора, редколегії) (Гусєва О.А., 

Земцова С.В.). 

 Поповнити інформаційний банк «Обдарованість» відомостями про учнів  

з кожного предмета (Земцова С.В.,психолог.). 

 Організувати індивідуальні   заняття   з   обдарованими учнями   

(Земцова С.В.) 

Робота з 

педкадрами 

 Провести індивідуальні бесіди для вчителів «Вибір методів навчання» 

 Уточнення наявності навчально-методичної літератури, підготовка 

заявки на придбання нової літератури 

 Ознайомлення з вимогами до проведення атестації педагогічних 

працівників та з типовим положенням (адміністрація). 

 Провести перше засідання школи молодого педагога «Психологічний 

комфорт молодого вчителя в школі». 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Продовжити поглиблений медичний огляд (лікар, медсестра). 

 Обстеження учнів на гельмінти та дифтерію (лікар, медсестра). 

 Провести щеплення згідно з планом медпункту (лікар, медсестра). 

 Огляд учнів на педикульоз (медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Організація індивідуальної виховної роботи  з батьками новоприбулих 

учнів (вихованців). 

 Індивідуальні зустрічі батьків з психологом. 

Керівництво і 

контроль 

Видати накази: 

Про організацію роботи з обдарованими дітьми. 

 Створити атестаційну комісію та видати наказ “Про підготовку до 

проведення атестації педагогічних працівників” (директор). 
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21-26 вересня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 Тренінг для учасників обласних турнірів (психолог.). 

 Провести   засідання   старостату   гуртожитку   (педагог-організатор). 

 Засідання за круглим столом. 60 років від Дня народження української 

письменниці Оксани Стефанівни Забужко  (Н.Й.Демчишина). 

 Бесіди:  

 21.09 – Міжнародний день миру (педагог-організатор). 

 22.09 – День партизанської слави. 

Відвідування ветеранів (вихователі). 

Робота з 

педкадрами 

 Підготовка конкурсу «Вчитель року». 

 Підготовка до атестації вчителів та вихователів. 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Дати заключення про стан здоров’я кожного учня, визначити спецгрупу з 

фізкультури. Оформити листки “Здоров’я”(лікар, медсестра). 

 Провести огляд санітарного стану спального корпусу (лікар, медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Індивідуальні зустрічі батьків з психологом, вихователями. 

 Практикум для батьків учнів 6-9 класів «Організація режиму дня для 

школярів» (лікар ліцею, заступник директора з виховної роботи). 

 

Керівництво і 

контроль 

 Перевірити стан підготовки до обласних турнірів (Земцова С.В.). 

 Перевірка стану журналів 9-х класів. Контроль за дотриманням обсягів 

завдань з основних наук (Петрук М.С.). 

 Перевірити наповнюваність сайту ліцею відповідно до методичних 

рекомендацій(Земцова С.В.) 
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28 вересня – 3 жовтня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 Засідання парламенту 

 Засідання старостату гуртожитку (Гнатюк О.В.). 

 Випуск газети “Ліцеїст”, 11-Б кл. (вихователь). 

 3 жовтня – день самоврядування (заступник директора з виховної роботи, 

педагог-організатор). 

 Визначення тематики науково-дослідницьких робіт, призначення 

керівників (Земцова С.В.). 

 Засідання прес-центру (Гусєва О.А.). 

 Операція "Шкільна форма" (парламент, педагог-організатор). 

 Аналіз шляхів випускників (Земцова С.В.).  

 Трудовий десант – «Чистий шкільний двір» - (Гнатюк О.В., вихователі). 

 Бесіди: 27.09 – День туризму. Свято природи (6-11 кл., кл.керівники, 

вихователі, учителі географії та фізичної культури). 

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек (бібліотекар). 

Операція «Турбота». Акція «Моя улюблена книга – 

бібліотеці» (6-11 кл., вихователі). 

30.09 - День працівників освіти. Урочисті збори «Доземна 

вклоняємось нині Вам, учителю!» (урочисте привітання, 

заступник директора з виховної роботи, Сологуб О.Б., 

педагог-організатор). 

01.10 – Міжнародний день музики (Сологуб О.Б.). 

02.10 – Міжнародний день боротьби проти насилля (6-11 кл., 

Кривицький О.М.). 

 Операція «Турбота».  Відвідування учителів, які не працюють у ліцеї  

         (педагог-організатор, учнівський парламент). 

 Години спілкування:  

«Милосердя й доброта – людства два крила» (6-9 кл., 

класні керівники). 

«Світло добра у моїй душі» (10-11 кл., класні 

керівники). 

Робота з 

педкадрами 

Нарада при директорові: 

Про підсумки проведення Дня самоврядування. 

 

  Семінар-практикум «Упровадження інноваційних технологій на уроках 

точних наук» (Остапюк М.П., Виклюк Я.В.). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Огляд і консультація диспансерної групи вузькими спеціалістами (лікар, 

медсестра). 

 Провести профілактичні щеплення (лікар, медсестра). 

 Провести аналіз результатів медичного огляду. Довести до відома 

вчителів, кураторів-вихователів, батьків (медсестра, лікар). 

Робота з 

батьками 

 Загальноліцейні батьківські збори «Гармонійний розвиток особистості 

людини». 

 Завдання батьківської громадськості щодо удосконалення навчально-

виховного процесу у ліцеї. 

 Збори для 11-класників та їх батьків «Твій професійний вибір» за участю 

викладачів закладів вищої освіти України (Адміністрація). 

Керівництво і 

контроль 

 Аналіз зайнятості учнів у ІІ половину дня (Гнатюк О.В.). 

 Підготувати і видати наказ про інвентаризацію матеріалів у навчальних 

кабінетах (директор). 

Перевірка стану ведення журналів у 9-х класах (заступники директора). 

 Класно-урочна система у  6-7-х класах (адміністрація). 

 Наказ про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад (Земцова С.В.) 
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5-10 жовтня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 Провести засідання парламенту ліцею (заступник директора з виховної 

роботи, педагог-організатор). 

 Оголошення Всеукраїнського Інтернет-турніру із природничих дисциплін 
(Земцова С.В., Шустік Л.С.). 

 Оголошення конкурсу «МАН-Юніор-Ерудит» (Земцова С.В.). 

 Провести рейд контролю за зовнішнім виглядом ліцеїстів (педагог-

організатор, учнівське самоврядування). 

 

Відкриття днів природничих наук 
1. Дослідницька лабораторія «Похімічимо». 7-8 кл (Березан О.В., 

Літковець С.В,) 

2. Проект з використанням СТЕМ-технології «Велика таємниця води» 10 

кл (Літковець С.В.) 

3. Диспут на тему «Віруси знайомі і незнайомі. Пандемії в історії 

людства,спричинені вірусами» (8-11 кл) (Березан О.В.) 

4.       Брейн-ринг «Цікаво про прості речовини» 7 клас (Кривицька О.Л.) 

 
Бесіди: 

 08.10 – День юриста (Трофимчук Л.М.). 

 09.10 – Всесвітній день пошти (6-11 кл., вихователі). 

 Трудовий десант – «Чистий шкільний двір» (заступник директора з 

виховної роботи, вихователі). 

 Змагання “Шкіряний м´яч” 8-9 кл. (Дацюк В.І., Петрук М.А.). 

 Години спілкування: "Я – громадянин України" (6-9 кл., вихователі) 

 "Майбутнє наше – то лиш наша справа, лиш наших 

рук і совісті й ума" (10-11 кл., вихователі). 

Робота з 

педкадрами 

 Провести моніторинг результативності використання інтерактивних 

технологій  у навчальний процес (Остапюк М.П..). 

 Аналіз роботи МО щодо науково-дослідницької роботи учнів і 

підготовки науково-дослідницьких робіт (Земцова С.В.). 

 Організувати роботу психолого-педагогічного семінару (заступник 

директора з навчально-методичної роботи). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Бесіди 6-11 класи «Обережно, ГРИП! COVID-19!» (лікар). 

Робота з 

батьками 

 Бесіди з батьками новоприбулих учнів “Як запобігти втомі”, 6-9 кл. 

(вихователі). 

 Бесіди психолога з батьками обдарованих дітей згідно окремого графіка 

«Психофізіологічні особливості дитини старшого шкільного віку», 10-11 

кл. (психолог, вихователі). 

Керівництво і 

контроль 

 Система роботи вчителя фізики та інформатики Виклюка Я.В. 

(адміністрація). 

 Перевірка стану ведення журналів 10-11 класів (Земцова С.В., 

Остапюк М.П.). 

 Перевірити стан ведення та перевірки зошитів (адміністрація). 

 Технічний огляд приміщення ліцею (Петрук М.С.). 

 Класно-урочна система у 8-х класах (адміністрація). 
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12-17 жовтня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 Засідання старостату ліцею (Гнатюк О.В., педагог-організатор). 

 Провести рейд контролю щодо збереження обладнання та економії води, 

електроенергії (учнівське самоврядування). 

Дні природничих наук 

 1.Конференція «Родина платинових   металів»  11 класи (Березан О.В.) 

 2.Представлення міні-проектів учнями 11 класів «Біотехнологія – наука  

майбутнього». (Петрук Т.Ф.) 

 3.Екологічний тренінг «Планета  за чисту енергію» (8-9 класи) (Кривицька 

О.Л.) 

 4.Урок – гра  «Систематизація знань за темою «Періодичний закон і 

періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома»  8 

клас (Березан О.В.) 

 5.Профорієнтаційний   захід для учнів 10-11 класів «Біологічні  професії – 

віртуальне знайомство» (Петрук Т.Ф.) 

 6.Бесіда «Косметичні  засоби. За і проти»   9 клас (Літковець С.В.) 

 7.Підсумки проведення днів природничих наук (Березан О.В.). 

 Авторська  фотовиставка «В об’єктиві натураліста» (7-11кл) 

 Бесіди:  14.10 –   Свято Покрови Пресвятої Богородиці (6-11 кл.,   

вихователі). 

 День українського козацтва (Кривицький О.М.). 

 Політхвилинка «Світ навколо нас» (6-11 кл., вихователі).  

 Футбол 10-11 кл.(Дацюк В.І., Петрук М.С.). 

Робота з 

педкадрами 

 Співбесіда з педагогами з питань роботи над науково-методичною 

проблемою (Остапюк М.П..). 

 Конкурс “Учитель року-2021” . 

 Методична оперативка (Остапюк М.П..). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Огляд навчальних кабінетів: освітлення, санітарний стан (лікар, 

медсестра, заступник директора з організаційних питань). 

 Провести бесіду на тему: “Кишкові інфекції – це хвороби брудних рук”. 

Випустити бюлетень (лікар, медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Індивідуальні зустрічі батьків з психологом ліцею. 

 Батьківський лекторій «Неформальні об’єднання дітей та молоді»    

(психолог, заступник директора з виховної роботи, вихователі). 

Керівництво і 

контроль 

 Наказ Про підсумки класноузагальнюючого контролю у 6-7-х класах 

(директор). 

 Засідання атестаційної комісії (голова  комісії). 

 Організація спецрейдів з перевірки харчування, дотримання санітарно-

гігієнічного режиму (заступник директора з виховної  роботи). 
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19-24 жовтня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 День профілактики правопорушень (заступник директора з виховної 

роботи). 

 Засідання ради профілактики з правопорушень (заступник директора з 

виховної роботи). 

 Засідання ТПЛ. Правовий лекторій (Трофимчук Л.М.). 

 Засідання парламенту ліцею (Гнатюк О.В., педагог-організатор). 

 І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових   дисциплін 

  (Земцова С.В.). 

 Провести контроль за санітарним станом гуртожитку (заступник 

директора з виховної роботи). 

 І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка   

(Земцова С.В.).  

 Трудовий десант – «Чистий шкільний двір» (заступник директора з 

виховної роботи, вихователі). 

 Бесіди:       

23.10 – День усіх святих землі Волинської (6-11 кл.). 

24.10 – День ООН (вихователі). 

 Школа самовиховання: «Справжній друг – найбільший скарб», 6-9 кл. 

(класні керівники) 

«У чому полягають життєві цінності», 10-11 кл. 

(класні керівники). 

 План роботи «Осінні канікули». 

 Вечір відпочинку «Осені золоті акварелі» (10-11 кл., вихователі, 

кл.керівники, педагог-організатор). 

 «Щедрість рідної землі» - виставка квітів (6-9 кл., вихователі, 

кл.керівники). 
 

Робота з 

педкадрами 

Засідання педагогічної ради 
 

1. Про хід виконання рішень попередньої педради (директор). 

2. Особливості освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання(Земцова С.В.). 

 

 Заняття психолого-педагогічного семінару (адміністрація). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіди на тему: “Значення режиму дня у вихованні 

старшокласників” (лікар, медсестра). 

 Дифтерія – діагностика, лікування та профілактика (лікар). 

 Контроль за дотриманням режиму для дітей, що проживають у 

гуртожитку ліцею (лікар, медсестра).  

Робота з 

батьками 

 Індивідуальні бесіди батьків з психологом ліцею “Від адаптації до 

успіху” (психолог). 

 Мозаїка порад «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» 

(Трофимчук Л.М.). 

Керівництво і 

контроль 

 Перевірка журналів гурткової роботи (заступник директора з виховної 

роботи). 

 Контроль за організацією учнівського самоврядування (адміністрація). 

 Аналіз наповнюваності сайту ліцею (Земцова С.В.) 
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02-07 листопада   

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

  Засідання старостату гуртожитку (заступник директора з виховної 

роботи). 

 Засідання старостату ліцею (педагог-організатор). 

 Засідання пресцентру (Гусєва О.А.). 

 Провести рейд контролю за санітарним станом кабінетів (Петрук М.С.). 

 План роботи на осінні канікули.  

 Посвята у ліцеїсти 8-10 кл. (заступник директора з виховної роботи). 

Дні науки 

 Відкриття Днів науки. Презентація учнівських проєктів (Земцова С.В.). 

 Зустрічі із науковцями та митцями. Скайп-лекції (Земцова С.В.). 

 Інтернет-турнір з природничих дисциплін (Шустік Л.С.). 

 Наукові лабораторії (Земцова С.В., Шустік Л.С.). 

 Презентація гуртка роботехніки  (Шустік Л.С.) 

 •     Поетична вітальня  з нагоди  395 років від Дня народження української 

народної поетеси Марусі Чурай (Марини Гордіївни) (1625-1653) 

(І.С.Лук’янчук ) 

 Конкурс «Наука навколо нас» (Кузнєцова М.В.). 

Бесіди: 

 24.10 – Міжнародний день ООН. 

 25.10 – 190 років від дня народження Йоганна Штрауса 

(Сологуб О.Б.). 

 28.10 – День визволення України від фашистських 

загарбників (Богдадюк Ю.В.). 

 Години спілкування:  

 “Землю красить сонце, а людину – праця”, 6-9 кл. (вихователі). 

 «Істина, свобода, відповідальність», 10, 11 кл. (вихователі). 

 Підведення підсумків. 

Робота з 

педкадрами 

 Бесіди з педагогами з питань «Сходження до особистості» 

(ОстапюкМ.П..). 

 Проведення шкільною бібліотекою  огляду газет, предметних журналів, 

нових надходжень, довідкової й художньої літератури (завідувач 

бібліотекою). 

 Педконсиліум 6, 7, 8-А класів (психолог). 

 Провести чергові засідання шкільних предметних методичних об’єднань 

(завідувачі). 

 Провести інструктивно-методичну нараду для вчителів, що атестуються 

на вищу категорію або на педагогічне звання, з питань підготовки й 

проведення творчого звіту вчителя (Остапюк М.П..). 

 Конкурс “Учитель року-2021” точних наук (Виклюк Я.В.). 

 Робота атестаційної комісії (анкетування за спеціальним планом). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Консультації лікарів з проблем формування здорового способу життя 

(лікар). 

 Профілактики травматизму «Ціна ризику» (лікар, медсестра). 

 Провести санацію порожнини рота учнів (лікар-стоматолог). 

Робота з 

батьками 
 Батьківська субота. 

Керівництво і 

контроль 

 Вивчення досвіду роботи   соціолога Кривицького О.М.  (Гнатюк О.В.). 

 Перевірка стану ведення щоденників у 9 класах (Петрук М.С.). 

 Перевірити стан написання науково-дослідницьких робіт (Земцова С.В.). 
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9-14 листопада 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 Засідання парламенту ліцею   (заступник директора з виховної роботи, 

педагог-організатор). 

 Засідання прес-центру (Гусєва О.А.). 

 Участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад (Земцова С.В.). 

 І етап Міжнародного конкурсу з    укр. мови     ім. П. Яцика   (керівник 

м/о гуманітарних наук,Земцова С.В.). 

 Літературно-мистецька  композиція з нагоди Дня писемності 

(Демчишина Н.Й.). 

 Оголошення   конкурсу учнівської творчості ім. Т.Г. Шевченка   

(Земцова С.В.). 

 Участь у радіодиктанті національної  єдності   (Земцова С.В.,  керівник 

м/о) 

 Формування команди для участі в обласному турнірі юних 

раціоналізаторів та винахідників (Виклюк Я.В.). 

 

Дні культури 

 Лінійка - відкриття Днів культури ліцею (заступник директора з виховної 

роботи, вчитель культури). 

 Виставка літератури з різних видів мистецтва у бібліотеці (бібліотекар) 

 Презентація «Художній стиль у мистецтві», 6-9 кл. (Сологуб О.Б.). 

 Виставка юних митців ліцею (Жуков А.В., Гошовська І.І.). 

 Презентація проекту  «Молодіжні субкультури» (педагог-організатор). 

 «Екскурсія музеями світу» (Трофимчук Л.М.). 

Бесіди: 

 06.11 – Річниця визволення Києва від німецьких окупантів. 

 Година спілкування:  - «У лабіринтах етикету», 6-9 кл. (вихователі) 

 - «Мода від минулого до сучасного», 10-11 кл. 

(вихователі). 

 Змагання з волейболу 8-9 кл. (Дацюк В.І., Петрук М.С.). 

 Бібліотечний урок «Як працювати з довідковою літературою» 

(бібліотекар). 

Робота з 

педкадрами 

 Організаційно-інструктивна нарада педагогів (директор). 

 Конкурс “Учитель року-2021”  (керівник МО).  

 Підготовка документів на допризовників (Кривицький О.М.). 

 Провести тиждень ініціативи та творчості «Перша сходинка  до 

педагогічного олімпу» (Остапюк М.П..). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести огляд учнів на педикульоз (лікар, медсестра). 

 Провести бесіди: «Гігієна зору під час навчання» (лікар). 

«Збалансоване раціональне харчування» (лікар, дієтсестра). 

Робота з 

батьками 

 Індивідуальні зустрічі адміністрації ліцею з батьками випускників 

(вихователі). 

 Залучення батьків до участі у днях культури. 

Керівництво і 

контроль 

 Перевірка стану ведення щоденників у 10-11-их класах  (Земцова С.В., 

Остапюк М.П.). 

 Наказ «Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад»  

(Земцова С.В.). 
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16-21 листопада 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею (педагог-організатор). 

 Організація участі учнів  у Всеукраїнському природничому конкурсі 

«Колосок» (Петрук Т.Ф.). 

 «День профілактики правопорушень (заступник директора з виховної 

роботи). 

 Засідання ради з профілактики правопорушень (заступник директора з 

виховної роботи). 

 Засідання ТПЛ (педагог-організатор). 

 Правовий лекторій (Трофимчук Л.М.). 

 Бесіди: 

 16.11 - Міжнародний день толерантності (6-11кл., кл.керівники). 

 16.11 – День працівників радіо, телебачення, зв´язку (6-11кл.,  

Виклюк Я.В.). 

 20.11 – Всесвітній день дитини (6-11 кл.). 

 Вечір «Мода – це стиль життя» (заступник директора з виховної роботи, 

педагог-організатор). 

 Майстер-клас з основ макіяжу та догляду за собою (заступник директора 

з виховної роботи, педагог-організатор). 

 Школа самовиховання: 

 «Моральні цінності в сучасному світі», 10-11 кл. (кл.керівники). 

 «Абетка взаєморозуміння», 6-9 кл. (кл.керівники). 

 Закриття Днів культури  (заступник директора з виховної роботи). 

 Ток-шоу-зустрічі з діячами Волині «Видатні уродженці рідного краю» 

(заступник директора з виховної роботи). 

 Свята класних колективів у ліцейному диско-барі «У дружбі високо 

цінується довіра», 6-11 кл. (класні керівники, вихователі).  

 Змагання з волейболу, згідно окремого графіка (10-11кл. Дацюк В.І., 

Петрук М.С.). 

Робота з 

педкадрами 

 Проведення передплати періодичної преси (бібліотекар). 

 Вивчення стану викладання української мови (Земцова С.В.) 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіду з питань профілактики сколіозу (лікар, медсестра). 

 Провести профілактичні щеплення згідно з планом медпункту (лікар, 

медсестра). 

 Провести бесіди на тему: «Туберкульоз. Джерела зараження. 

Профілактика» (лікар, медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Батьківський лекторій: «Громадянин формується  з дитинства» 

(вихователі, класні керівники). 

 Індивідуальні зустрічі адміністрації ліцею з батьками випускників  

(вихователі). 

Керівництво і 

контроль 

 Видати накази: 

Про підсумки ліцейного конкурсу “Учитель року-2021” (адміністрація). 
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23 – 28 листопада 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання  старостату гуртожитку (заступник директора з виховної роботи). 

 Засідання парламенту ліцею (заступник директора з виховної роботи, педагог-

організатор). 

 Випуск газети “Ліцеїст” (вихователь 10-А класу). 

 

Відкриття днів точних наук 
Математика 

 Математичний брейн-ринг «Розуму зарядка», 6 кл. (Бенедь Т.В.). 

 Учний журнал «Мова природи – мова математики», 7 кл. (Тесленко Т.В.) 

  Калейдоскоп вправ «Математика у… сірниковій коробці,8 кл.(Бенедь Т.В.) 

 Урок-гра «Останній герой», 9 кл.(Бойко О.С.) 

 Урок-гра «Найвище призначення математики-знаходити порядок у хаосі, який 

нас оточує», 9 кл.(Бойко О.С.,Тарасюк О.В.) 

 Семінар «Внесок українських вчених фізиків у світову науку», 10-11 кл .   
(ВиклюкЯ.В.) 

Фізика 

 Конкурс на кращий кросворд, ребус, загадку, що має відношення до математики, 

фізики, інформатики, 7-11 кл.(Шустік Л.С.) 

 Година фізики «Веселий вернісаж»,7 кл. (Полікарчик В.В,) 

 Усний фізичний журнал «Квант», 8 кл.(Шустік Л.С.) 

Інформатика 

 Бесіда “Анатомія комп’ютера”, 8 кл. 
 Конкурс на кращий Web-сайт, 11 кл.(Шаповал Ю.В.) 

 Бесіди: 

 21.11 – Всесвітній день телебачення (Виклюк Я.В.). 

 22.11 – День Свободи (6-11 кл., Трофимчук Л.М.). 

 25.11– Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля (6-11кл., Трофимчук 

Л.М.). 

 Змагання з волейболу 10-11 кл. (Дацюк В.І., Петрук М.С.).  

Робота з 

педкадрами 

 Засідання науково-методичної ради. 

 Ознайомлення  педагогів з матеріалом ППД, опублікованими в педагогічних 

виданнях (Остапюк М.П..). 

 Провести засідання МО вчителів з питань «Діяльність педагогічного колективу 

з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів в умовах роботи 

профільних класів (керівники методичних об’єднань). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіду на тему: “Азбука здорової дитини” (лікар, медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Індивідуальні бесіди психолога і соціолога з батьками (Психолог., Кривицький 

О.М.). 

 Мозаїка порад «Шкільні успіхи і невдачі дитини»    (вихователі, класні керівники). 

Керівництво і 

контроль 

 Перевірити підготовку учнів до олімпіади з біології (Земцова С.В.). 

 Стан перевірки та ведення зошитів з української мови і літератури та дотримання 

“Єдиних вимог до усного і писемного мовлення” (Земцова С.В.). 
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30 листопада – 5  грудня 
 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею (заступник директора з виховної роботи, 

педагог-організатор). 

 Флешмоб «Запали свічку пам’яті» (заступник директора з виховної 

роботи, педагог-організатор). 

 Акція «Ліцей обирає здоровий спосіб життя» (заступник директора з 

виховної роботи). 

 Психологічне супроводження школярів, які мають ознаки дезадаптації. 

Створення групи для тривожних дітей (психолог). 

Дні точних наук 

 Конкурс творчих проектів «Математика в житті людини» 8-9 кл. 

(Бенедь Т.В., Бойко О.С.) 

 Цикл лекцій «Видатні математики України» 6-7 кл. (Тесленко Т.В.) 

 Брейн-ринг «У світі математики» 10-11 кл. (Маліков Л.М., Тесленко Т.В.) 

 Проект «Математичні обрії», 7 кл.(Бойко О.С.) 

 Журнал-презентація «У світі технічних новин. Нанотехнології», 10-11 кл. 

(Виклюк Я.В.). 

 Ток-шоу «Фізика - цариця природничих наук» , 11 кл.(Виклюк Я.В.) 

 Брейн-ринг «Загадки Всесвіту» ,11 кл.(Полікарчик В.В.) 

 Гра «Найрозумніший» 10-11 кл.(Шустік Л.С.) 

 Бесіди: 

 28.11 – День пам’яті жертв голодоморів (Сологуб О.Б.). 

 01.12 – День боротьби зі СНІДом (6-11 кл., вихователі). 

 03.12 –  Міжнародний день інвалідів   (заступник директора з 

виховної роботи). 

  Річниця утворення Волинської області (Бегеза Г.І.). 

 Години спілкування: «Активна життєва позиція: чи кожен її має?» (6-9 

класи, вихователі) 

«СНІД – невидиме зло» (10-11 кл., вихователі). 

Робота з 

педкадрами 

 Банк нових даних про нові педагогічні технології (Остапюк М.П.). 

 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести лекцію лікарем-інфекціоністом на тему: “СНІД – у чому 

порятунок”. 

 Провести огляд на педикульоз (медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Індивідуальні зустрічі адміністрації ліцею з батьками обдарованих учнів. 

 Мозаїка порад «Способи вирішення конфліктів» (психолог). 

Керівництво і 

контроль 

 Стан викладання хімії та української мови і літератури (Остапюк М.П., 

Земцова С.В.). 

 Перевірити підготовку до обласних олімпіад на кафедрі гуманітарних 

наук  (Земцова С.В.). 
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7-12 грудня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 Засідання парламенту ліцею (заступник директора з виховної роботи). 

 Випуск газети «Ліцеїст», 10-Б кл. (вихователь). 

 Провести контроль за санітарним станом навчальних   кабінетів   (Петрук 

М.С., учнівське самоврядування). 

 Засідання прес-центру (Земцова С.В., Гусєва О.А.). 

 Акція «Ошатний гуртожиток» (вихователі). 

Дні точних наук 

 Гра «Слабка ланка», 9 кл. (Шаповал Ю.В.). 

 Конкурс на кращий кросворд, ребус, загадку, що має відношення до 

математики, фізики, інформатики, 6-11 кл. (Виклюк Я.В.). 

 Інтернет-конкурс  «Придумай назву»,   6-11 кл.   (Шаповал Ю.В.,   Бенедь 

Т.В.). 

 Інтелектуальна гра «Фізичний мільйон» (учителі фізики). 

 Семінар «Зоряний час математики», 10 кл. (Тесленко Т.В., Маліков Л.М.). 

 Диспут «Комп’ютерний світ - таємниці і небезпеки» 8 кл,(Шаповал Ю.В) 

 Інтелект-шоу «Всесвітня павутина» 10-11 кл.,(Шаповал Ю.В.) 

 Конкурс газет «Інформатика в особистостях», 10-11 кл.(Загородній П.М.) 

 Конференція “Навчальні можливості інтернету”, 10-11 кл.    

 (Полікарчик В.В.) 

 Закриття місячника точних наук (Виклюк Я.В.). 

 Інструктаж з техніки безпеки (згідно плану, вихователі).  

 Бесіди:  

 06.12 – День  Збройних  сил  України  (6-11 кл., Кривицький О.М., Дацюк 

В.І.) . 

 10.12 – День прав людини (6-11кл., Трофимчук Л.М.). 

 Політхвилинка “Світ навколо нас” (6-11кл., вихователі). 

 Українські вечорниці. Свято Андрія (10-11кл., Демчишина Н.Й., 

вихователі). 

Робота з 

педкадрами 
 Організаційно-інструктивна нарада вчителів (директор). 

 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіди на тему: “Курити – собі шкодити” (лікар). 

 Провести щеплення згідно з планом роботи медпункту (лікар, 

медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Родинне свято 9 кл. (вихователі). 

 Індивідуальне консультування батьків “Про самовиховання дітей” 

(психолог). 

 Індивідуальні зустрічі адміністрації з батьками обдарованих дітей. 
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Керівництво і 

контроль 

 Перевірити стан дотримання теплового і світлового режиму (Сабівчак І.І.). 

 Перевірити стан підготовки учнів до обласного конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт (Земцова С.В.). 

 Профілактика дитячого травматизму (заступник директора з виховної 

роботи). 
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14-19 грудня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею (заступник директора з виховної роботи, 

педагог-організатор). 

І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

(Земцова С.В.). 

 День профілактики правопорушень (заступник директора з виховної 

роботи). 

 Засідання ради профілактики з правопорушень (заступник директора 

з виховної роботи). 

 Засідання ТПЛ. Правовий лекторій (Трофимчук Л.М.).  

 

 

Тиждень правових знань (згідно окремого плану) 

Бесіда: 

 14.12 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС (6-11кл., Виклюк Я.В., вихователі). 

 Провести рейд бережливості (учнівське самоврядування). 

 Акція «Діти, допоможіть дітям!» (президент, педагог-організатор). 

 Години спілкування:   «Вільний час – який він?» (6-9 кл., вихователі) 

   «Правила ділового спілкування» (10-11 кл., 

вихователі). 

Робота з 

педкадрами 

 Бесіда «Педагогічна етика». 

Нарада при директорові: 

а) про підготовку до Новорічних свят; 

б) про організацію зимових канікул; 

в) про підготовку до участі в обласних олімпіадах; 

г) планування роботи на канікули. 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіду на тему: “Рецепти наших бабусь для профілактики 

простудних захворювань” (лікар, медсестра). 

  

Робота з 

батьками 

 Батьківський лекторій на тему : «Як підвищити самооцінку дитини»  

(психолог). 

Керівництво і 

контроль 

 Перевірити стан ведення зошитів та дотримання “Єдиних вимог до усного 

і писемного мовлення” (дирекція.). 

 Аналіз наповнюваності сайту (Земцова С.В.) 
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21-24 грудня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання парламенту ліцею (педагог-організатор). 

 Випуск газети «Ліцеїст» (10-В кл.). 

 Засідання старостату гуртожитку (заступник директора з виховної 

роботи). 

 Провести   контроль  за  санітарним     станом     гуртожитку    

(заступник директора з виховної роботи, учнівське самоврядування). 

 Затвердити Положення про заочні олімпіади серед обдарованої молоді 

Волині» (Земцова С.В.). 

 Індивідуальні зустрічі з учасниками обласних олімпіад (Земцова С.В.). 

 Бесіди: 

 19.12 – День Святого Миколая (педагог-організатор, Сологуб О.Б.). 

 24.12 – День народження В’ячеслава Чорновола. 

 25.12 – Різдво Ісуса Христа за Григоріанським календарем 

(вихователі). 

 Школа самовиховання: 

-  «У чому полягають життєві ціності», 6-9 кл. (кл.керівники). 

-  «Гроші у нашому житті», 10-11 кл. (кл.керівники). 

 Акція «Турбота» - відвідування хворих дітей дитячого відділення 

ЦМЛ (Гнатюк О.В., Педагог-організатор, Сологуб О.Б.). 

 Новорічні свята 6-9 кл., Гнатюк О.В., класні керівники, вихователі). 

 Бал-маскарад, 10-11 кл. (Гнатюк О.В., вихователі, класні керівники). 

 Інструктаж з техніки безпеки (згідно плану, вихователі). 

 План роботи «Зимові канікули» (заступник директора з виховної 

роботи). 

Робота з 

педкадрами 

Засідання педагогічної ради 

1. Про хід виконання попередньої педради (директор). 

 Провести інструктивно-методичну нараду керівників 

методоб’єднань. 

 Заняття психолого-педагогічного семінару на тему: «Моделі 

спілкування педагога». 

 Про підсумки проведення міського конкурсу «Вчитель року-2021» 

(керівники МО, Остапюк М.П.). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Звіт дієтсестри про забезпечення дієтичним харчуванням учнів за І 

семестр (дієтсестра). 

 Провести бесіду у 6-9 класах: «Чисті джерела здорового дитинства» 

(лікар, медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Залучення батьків до участі у новорічних  святах ліцею (кл.керівники, 

вихователі). 

Керівництво і 

контроль 

НАКАЗИ: 

 Перевірити стан ведення шкільної документації та видати наказ 

(адміністрація). 

1. Про організацію та проведення новорічних свят. 

2. Про призначення відповідальних за протипожежну безпеку під час 

проведення новорічних свят. 

3. Про організацію роботи під час зимових канікул. 

4. Про закінчення І семестру 2020-2021 н.р. 

5. Про підсумки проведення І етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт.  

6. Про участь в ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних 

дисциплін. 

7. Про участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт. 
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18 – 23 січня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею (заступник директора з виховної роботи, 

педагог-організатор). 

 Засідання парламенту ліцею (заступник директора з виховної роботи, 

педагог-організатор). 

 Засідання пресцентру (зав. МО  гуманітарних наук). 

 Випуск газети “Ліцеїст” (10-В кл.). 

 Звіт лідерів самоврядування за проведену роботу протягом І півріччя 

(заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор). 

 Оголошення І туру заочних олімпіад серед учнівської молоді Волині  

(Земцова С.В.). 

 День профілактики (заступник директора з виховної роботи). 

 Засідання ТПЛ. Правовий лекторій (Трофимчук Л.М.). 

 Засідання старостату ліцею (педагог-організатор). 

 

Відкриття днів іноземних мов  
 

 Калейдоскоп цікавих висловів «Bright English» (Міліщук Н.С.) 

 Бліц – вікторина “ Do you know that…?” (8 кл) (Сорока А.Є.) 

 Конкурс «The best reciter» (скоромовки, вірші)(6-7кл) (Мучак Н.З.) 

 Квест«Unscramble poems»(6-11) (Сорока А.Є.) 

 Марафон«English races» розгадування кросвордів, загадок та ребусів, які 

представлені у вигляді QR-коду (Мучак Н.З.) 

 Відеоподорож “A video tour around London” (Міліщук Н.С.) 

  “Topsy-turvyworld”,(Міліщук Н.С.) 

 Бесіди:     

 14.01 – 70-річчя від дня народження Волинського поета  Василя 

Гея. 

 14.01 – Новий рік за старим стилем (вихователі). 

Робота з 

педкадрами 

 Методичний семінар «Якість роботи вчителя – успішність учнів» 

(Остапюк М.П.). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести огляд учнів на педикульоз (медсестра, лікар). 

 Випустити санбюлетень “Профілактика ГРЗ та ГРИПУ та COVID -

19” (медсестра). 

 Продовжувати консультації для учнів диспансерної групи (лікар, 

медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Індивідуальні зустрічі батьків з психологом ліцею «Кризові періоди в 

житті людини» (психолог). 

Керівництво і 

контроль 

 Перевірити хід підготовки до обласних олімпіад (Земцова С.В.). 

 Підготувати накази: 

1. Про результати перевірки виконання навчальних планів і програм за І 

семестр. 

2. Про результати перевірки ведення класних журналів. 

3. Про перерозподіл педагогічного навантаження на ІІ півріччя. 

4. Про результати перевірки стану шкільних підручників. 

5. Про організацію навчання з цивільної оборони. 
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25-30 січня 
 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Організація участі у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт (Земцова С.В.). 

 Засідання ради з профілактики правопорушень (заступник директора з 

виховної роботи). 

 Дослідження акцентуації характеру підлітків (психолог.). 

 Поглиблене психодіагностичне обстеження акцентуйованих підлітків       

(психолог.). 

 Робота книжкової лікарні (бібліотекар, вихователі). 

 Бесіди:  

 19.01 – Богоявлення Господнє. Водохреще (6-11 кл., вихователі). 

 20.01 – День Автономної Республіки Крим (Бегеза Г.І.). 

 22.01 – День соборності України (Трофимчук Л.М.). 

                     Дні іноземних мов 

 Фестиваль країн “AroundEurope” ( (вчителі іноземної мови) 

 Інтелект-шоу «Цікава англійська»  9 клас (Міліщук Н.С.) 

 Квест “A playtime” (7кл) (Мучак Н.З.) 

 Відеоподорож до Британії «Britain by your eyes» (Міліщук Н.С.) 

Робота з 

педкадрами 

 Провести підготовчу роботу до виставки «Творчі сходинки педагогів 

Волині» (завідувачі МО, Остапюк М.П.). 

 Консультація «Шляхи індивідуалізації навчання відповідно до потреб 

обдарованих дітей» (Земцова С.В.). 

Нарада при директорові 

1. Підсумки роботи за І семестр. 

2. Стан охорони праці, т/б виробничої санітарії на уроках праці, фізики, 

хімії, інформатики. 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіду на тему: “Наркотики – суспільне зло” (лікар). 

 Провести роботу з профілактики простудних захворювань (лікар, 

медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Робота батьківського комітету. 

 Мозаїка порад «Цигарковий бум?!» (вихователі, класні керівники). 

Керівництво і 

контроль 
 Контроль за викладанням предмету мистецтва (дирекція) 
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01 - 06 лютого 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату гуртожитку (заступник директора з виховної 

роботи). 

 Засідання парламенту ліцею (педагог-організатор). 

 Засідання прес-центру (Земцова С.В., Гусєва О.А.). 

 Контроль за санітарним станом гуртожитку (учнівське самоврядування). 

 Контроль за зовнішнім виглядом ліцеїстів (учнівське самоврядування). 

 Поглиблене психодіагностичне обстеження акцентуйованих підлітків      

(психолог). 

 Бесіди:   

 27.01 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (6-11 кл.,   

Сологуб О.Б.). 

 28.01 – Затверджено державним прапором України національний 

прапор синьо-жовтого кольору (6-11кл., Трофимчук Л.М.) 

 29.01 – День пам’яті героїв Крут (6-11 кл., вчителі історії). 

 День зустрічі з випускниками (заступник директора з виховної 

роботи, педагог-організатор). 

Дні іноземних мов 
 Виставка-показ проектних робіт для учнів 9-11(теми:English in our Everyday, 

Life Healthy Living, Inventions in our Life, Englishthrough History) (Міліщук Н.С.) 

 Конкурс листівок«A postcard fromGreat Britain» (6-8кл) (Шкликова О.В.) 

 Конкурс есе «Learning foreign language has a beginning but no end»(Мучак Н.С.) 

 Закриття днів іноземних мов (завідувач МО). 

Робота з 

педкадрами 

 Провести методичний семінар «Роль факультативних та індивідуальних 

занять у навчально-виховному процесі» (Земцова С.В.). 

 Методична консультація «Аналіз і самоаналіз проведення уроку» 

(Остапюк М.П). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Впроваджувати у лікування фітотерапію (лікар). 

Робота з 

батьками 

 Батьківська субота. 

 Тематична консультація «Азбука безпеки». 

Керівництво і 

контроль 

 Наказ про підсумки виставки “Творчі сходинки педагогів 

Волині»(Остапюк М.П.) 
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8 - 13 лютого 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею (заступник директора з виховної роботи, 

педагог-організатор). 

 Випуск газети “Ліцеїст” (вихователь 9-А класу). 

 Засідання наукового товариства ліцеїстів (Земцова С.В.). 

 Формування команд ліцеїстів для участі у турнірах істориків, 

журналістів (Земцова С.В., керівники МО). 

 

 Акція «Зайнятість» - аналіз участі у гуртках, клубах за інтересами. 

 Години спілкування: «Чужого горя не буває» (6-9 кл., вихователі) 

«З любов’ю, з серцем до людей» (10-11 кл., 

вихователі). 

 Фотовиставка «Світ очима ліцеїстів» (учнівський парламент). 

Робота з 

педкадрами 

  Оформлення виставки літератури «Здатність до творчості – це 

найвищий дар, яким нагородила природа людину» (бібліотекар).. 

 Засідання ліцейної ради згідно з планом (директор). 

 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести поглиблений медичний огляд учнів (лікар, медсестра). 

 Бесіди на тему «Профілактика дитячого травматизму» (лікар). 

 

Робота з 

батьками 
 Індивідуальні зустрічі батьків з психологом і соціологом ліцею 

“Вільний час: корисно і цікаво” (психолог, Кривицький О.М.). 

Керівництво і 

контроль 
  Перевірити стан ведення ліцейної документації (адміністрація). 
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15-20 лютого 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання парламенту ліцею (президент, педагог-організатор). 

 Провести рейд контролю щодо збереження обладнання та збереження 

електроенергії (учнівське самоврядування). 

 Консультації учасникам обласних турнірів (Земцова С.В.).  

 Тренінг для учасників обласних турнірів «Шлях до успіху» (психолог.) 

 Засідання ради з профілактики правопорушень (заступник директора з 

виховної роботи). 

 День профілактики (заступник директора з виховної роботи). 

 Засідання ТПЛ. Правовий лекторій (Трофимчук Л.М.). 

. 

Відкриття днів гуманітарних наук  

 Засідання літературної студії (Гусєва О.А.). 

 Мовний брейн-ринг «У світі фразеології» (10 класи) (О.М.Торчило) 

 

    Бесіди:  

 14.02 – День Святого Валентина (6-11 кл., педагог-організатор). 

 15.02 – Стрітення Господнє (6-11 кл., вихователі). 

 Поштова скринька для закоханих, 6-11 кл. (педагог-організатор). 

 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості 

(Трофимчук Л.М.). 

 21 лютого – Міжнародний день рідної мови (керівник м/о.). 

 23 лютого – День захисника Вітчизни. 

 Операція «Турбота». Відвідування ветеранів Великої Вітчизняної війни 

(педагог-організатор, учнівський парламент). 

 Усний журнал «Афганістан болить в моїй душі» (Сологуб О.Б.). 
 

Робота з 

педкадрами 

Нарада при директорові: 

 
1. Про роботу медпункту. 

2. Позакласна робота з фізкультури. 

 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Продовжити проводити бесіди про профілактику простудних захворювань 

(лікар, медсестра). 

 Бесіда «Екоздоров’я – для кожного важливо!» (лікар). 

Робота з 

батьками 

 Бесіди для батьків “Як покращити увагу та пам’ять” (психолог, класні 

керівники). 

Керівництво і 

контроль 

. 

•  Перевірити стан ведення ліцейної документації (адміністрація). 
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22-27 лютого 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею. 

 Оформлення Залу слави (інформація про переможців обласних олімпіад, 

конкурсів, турнірів)     (Земцова С.В., Шустік Л.С.). 

                                 

 Всесвітній день поезій ( читання власних поезій ліцеїстами) (керівник 

м/о) 

 Години спілкування: - «Привіт! Я – конфлікт», 6-9 кл. (класні керівники) 

 - «Здоров’я – неоцінений скарб людини», 10-11 кл. 

(класні керівники). 

 День ліцею (згідно окремого плану)   6-11 кл. (Кузнецова М.В.., Гнатюк 

О.В., Сологуб О.Б.) 

 Святкова дискотека (класні керівники, вихователі). 

 

Робота з 

педкадрами 

 Провести   засідання    методичного   об’єднання   вихователів    (Гнатюк 

О.В.). 

 Визначити рівень професійної компетентності вчителів, що атестуються 

(адміністрація). 

 Тренінг «Складання індивідуальних психологічних карт і психолого-

педагогічних характеристик на школярів з тенденцією до девіантної 

поведінки (психолог.). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Бесіда «Зелена аптека – нам допомога» (лікар, медсестра). 

 Провести профілактичні щеплення згідно з планом роботи медпункту 

(лікар, медсестра). 

Робота з 

батьками 
 Родинне свято, 8 кл. (вихователі). 

Керівництво і 

контроль 

 

 Перевірити стан ведення  щоденників. Дотримання “Єдиних вимог до 

усного і писемного мовлення” (адміністрація). 

 До 1 березня підготувати характеристики на атестуючих 

(адміністрація). 
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01 - 06 березня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання парламенту (президент, педагог-організатор). 

 Випуск газети “Ліцеїст” (вихователь 9-Б  класу). 

 Засідання старостату ліцею гуртожитку (заступник директора з виховної 

роботи). 

Літературна весна 

 Урок-конкурс для учнів 7 класу «У світі морфології» (О.М.Торчило) 

 Засідання літературної студії (Гусєва О.А.). 

 Мовний брейн-ринг «У світі фразеології» (10 класи) (О.М.Торчило) 

Виставка книг «Мова рідна, слово рідне…» (бібліотекар) 

 Вікторина «Безсмертна донька Прометея» (10 класи) (І.С. Лук'янчук 

 Вечір поезій «Поезіє, мій чистий Едельвейс» (Л.П. Мельничук) 

 Наукова конференція "Актуальні проблеми культури української мови 

 та мовлення"  (С. В. Земцова, к.ф.н. Н.С. Приходько) 

  

 Змагання з баскетболу згідно окремого графіка (Дацюк В.І., Петрук М.С.). 

 Бесіди:  

 03.03 – Всесвітній день письменника (бібліотекар). 
 08.03 – Міжнародний день прав жінок і миру (вихователі) 

 

 Акція «Сюрприз» - привітання зі святом 8 Березня. 

 Свято в диско-барі, -11 кл. (класні керівники, вихователі). 

 

Робота з 

педкадрами 

 План підготовки до ДПА. 

 Методична оперативка «Система самоосвітньої діяльності педагогів» 

(Остапюк М.П..). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести облік хворих на інфекційні хвороби. Вести нагляд за 

контактними згідно з інструкцією (лікар, медсестра). 

 Випустити санбюлетень «Кишкові інфекції» (медсестра). 

Робота з 

батьками 
 Бесіда “Мова вулиці” (психолог, вихователі). 

Керівництво і 

контроль 

 Наказ “Про підсумки участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових дисциплін”. 
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9 - 13 березня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею (заступник директора з виховної роботи, 

педагог-організатор). 

 Тематична виставка робіт ліцеїстів, присвячених творчості 

 Т.Г.Шевченка (Учителі-філологи) 

 Конкурс читців поезії "Шевченкові слова долинають до серця крізь віки" 

(О. А. Гусєва) 

• Літературно-музична композиція "Шевченко крізь віки"  

(С.В.Земцова) 

• Вікторина "Життя та творчість Кобзаря" (Н.О. Вітковська) 

Підсумки проведення «Літературної весни». 

 Години спілкування: 

 «Мати – символ добра на землі», 6-9 кл. (вихователі). 

 «Без сім’ї немає щастя на Землі», 10-11 кл. (вихователі). 

 

Робота з 

педкадрами 

 

Нарада при директорові 

1. Про хід підготовки до ДПА в 11, 9 класах. 

2. Звіт вихователів гуртожитку про забезпечення умовами проживання 

в гуртожитку. 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести огляд учнів на педикульоз (медсестра). 

 Провести бесіду для учнів 6-9 класів на тему: “Ефективні засоби 

збагачення фізичного здоров’я” (лікар, медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Індивідуальні зустрічі батьків з психологом ліцею   (психолог.). 

 Тематична консультація  “Про заходи заохочення та покарання”   

(заступник директора з виховної роботи, кл.керівники). 

Керівництво і 

контроль 

 Перевірка стану ведення журналів та іншої документації (адміністрація). 

 Технічний огляд приміщень (адміністрація). 
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15 - 20 березня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання парламенту ліцею (педагог-організатор). 

 День самоврядування (педагог-організатор, учнівський парламент). 

 Підведення підсумків заочної олімпіади серед обдарованої молоді Волині 

(Земцова С.В., керівники МО). 

 Засідання «Екологічні стежки» (Предко В.В.). 

 Дослідження інтелектуальних здібностей (числовий, вербальний, 

просторовий компоненти) (психолог). 

 Засідання старостату ліцею (педагог-організатор). 

 День профілактики (заступник директора з виховної роботи). 

 Засідання ради з профілактики правопорушень (заступник директора з 

виховної роботи). 

 

 15.03 – Всесвітній день прав споживача (6-11 кл., Трофимчук Л.М.). 

 

Робота з 

педкадрами 

 Участь педагогів у міській та обласній виставці “Творчі сходинки 

педагогів Волині”. 

 Інструктивно-організаційна нарада колективу (директор). 

 Методичний бюлетень «Увага!!! Обдарована дитина» (Земцова С.В.). 

 Презентація роботи МО точних наук (Виклюк Я.В.). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіду: «Значення вітамінів у харчуванні» (лікар, медсестра). 

 Контроль за санітарним станом спального корпусу (заступник директора, 

медсестра).  

Робота з 

батьками 

 Тематична консультація «Обіцянка та відмова як виховні прийоми» 

(психолог, вихователі). 

 Бесіда “Як створити сприятливі умови для підготовки до ДПА та ЗНО” 

(психолог). 

Керівництво і 

контроль 

 Перевірка учнівських щоденників (адміністрація). 

 Перевірка стану збереження книг (адміністрація). 
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22- 27 березня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 

 Дослідження соціального інтелекту   (як одного з показників нормальної 

адаптації обдарованих дітей у соціумі)    та статусу у колективі   

(психолог.). 

 Участь  у  Міжнародному   математичному  конкурсі «Кенгуру» 

   (БойкоО.С.). 

 Проведення очного туру олімпіад серед обдарованої молоді Волині 

(Земцова С.В.). 

 Бесіди: 

 21.03 – Всесвітній день поезії, 6-11 кл.  Зустріч із поетами міста 

(бібліотекар). 

 24.03 – Всесвітній день боротьби із захворюванням на 

туберкульоз, 8-11 кл. (класні керівники). 

 26.03 – День пам’яті В’ячеслава Чорновола. (Нагірний М.З.) 

 27.03 – Міжнародний день театру (6-11 кл., Сологуб О.Б.). 

 

 Операція   «Дахи  для птахів»   (Сімчук А.В.). 

 Школа самовиховання: 

 «Чи потрібно приборкувати емоції», 6-9 кл. (класні керівники) 

 «Ескіз майбутнього життя», 10-11 кл. (класні керівники). 

 Вечір відпочинку «Дискотека 90-х» (педагог-організатор). 

Робота з 

педкадрами 

Засідання педагогічної ради 

1. Про хід виконання рішень попередньої педагогічної ради (директор). 

2. Превентивно-правове виховання школярів та профілактика 

правопорушень (Гнатюк О.В.). 

3. Ефективність організації фізичного виховання в ліцеї (Петрук М.С.). 

 Провести засідання атестаційної комісії. 

 Заняття психолого-педагогічного семінару.  

 Поповнення педагогічного досвіду вчителів  «Педагогічні надбання» (про 

використання інноваційних технологій у практичній діяльності вчителів) 

(завідувачі МО, Остапюк М.П.). 

 Зробити прогностичні списки майбутніх учасників олімпіад та конкурсів 

(Земцова С.В.). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіду на тему: «Гігієна ротової порожнини» (лікар-

стоматолог). 

 Провести профілактичні щеплення згідно з планом  (лікар, медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Індивідуальні бесіди психолога з батьками. 

 Тематична консультація «Виховання родиною працелюбності та 

трудових навичок у дітей» (вихователі, класні керівники). 

Керівництво і 

контроль 

 Наказ Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо письмових 

робіт і перевірки зошитів з навчальних предметів. 
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5 – 10 квітня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання парламенту (педагог-організатор). 

 Засідання старостату гуртожитку (педагог-організатор). 

 Випуск газети “Ліцеїст” (вихователь 9-В кл.). 

 Організація участі учнів в олімпіадах закладх вищої освіти 

(ЗемцоваС.В.). 

 Контроль за санітарним станом гуртожитку (учнівське самоврядування). 

Дні суспільних наук  
(завідувач методичного об’єднання) 

 Усний журнал «Історія географічних відкриттів», 8-9 кл. (Бегеза Г.І). 

 Круглий стіл «Світові концтабори», 10-11 кл. (Сологуб О. Б). 

 Екскурсія в міський краєзнавчий музей (Нагірний М. 3.). 

 Ділова гра «Біржова торгівля», 10-11 кл. (Остапюк М.П..). 

 Міні-твір «Сьогодні - знавці історії, завтра її творці», 11 кл. 

(СологубО.Б). 

 Академія мудрості «Мальовнича Україна», 10 кл. (Бегеза ГГ). 

Бесіди: 

 04.04. – День створення НАТО (Сологуб О.Б.) 

 11.04 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць, 8-11 кл. 

(Богдадюк Б.В.) 
 07.04 – Всесвітній день здоров´я (6-11кл., Дацюк В.І.). 

 Дослідження соціального інтелекту як одного з показників 
нормальної адаптації обдарованих дітей у соціумі та статусу у 
колективі (Психолог.). 

 Екологічна акція «Затишок» (прибирання території). 

 Участь в акції «Зелений паросток майбутнього»  (згідно окремого 

плану) (8-11 кл., кл.керівники і вихователі). 

Робота з 

педкадрами 

Нарада при директорові 

1. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів іноземних мов 

(завідувач МО). 

2. Стан ведення класних журналів. 

3. Про хід організації повторення матеріалу та підготовки до ДПА. 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіду «Біоритми і здоров’я» (медсестра). 

 Провести санацію порожнини рота учням школи (лікар, стоматолог). 

Робота з 

батьками 

 Батьківський лекторій «Організація сімейного побуту – необхідна 

умова розвитку дитини»  (заступник директора з виховної роботи). 

 Індивідуальні зустрічі батьків з психологом ліцею «Виховання 

доброти і милосердя». 

Керівництво і 

контроль 

 Наказ Про підсумки атестації педагогічних працівників  (директор). 

 Про порядок конкурсного приймання учнів на навчання та створення 

конкурсних комісій 

 Контроль за дотриманням техніки безпеки та забезпечення охорони 

життя учнів (адміністрація). 
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12 - 17 квітня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею (заступник директора з виховної роботи, 

      педагог-організатор). 

 Засідання пресцентру (завідувач кафедри гуманітарних наук,  

      Земцова С.В.). 

 Засідання ШЄКу (Трофимчук Л.М.). 

 Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» (Земцова С.В., Виклюк Я.В.). 

 Анкетування та групова психодіагностика (психолог). 

 Трудовий десант «Чистий шкільний двір» (заступник директора з виховної 

роботи, вихователі). 

 Дні суспільних наук 
 Вечір відпочинку «Ідеал сучасного громадянина України», 10-11 кл. (Сологуб 

О.Б.). 

 Організувати кінолекцію «Світовий океан - колискова людства» (Остапюк 

М.П.., Бегеза Г.І.). 

 Заочна подорож по містах України, 8 кл. (Гчатюк О.В., БегезаГ.І.). 

 Екологічний проект «Утилізація токсичних пестицидів», 11 кл. (Остапюк М.П., 

Кривицька О.Л.). 

 Диспут на екологічну тематику: «Щоб бачити веселку в небі, треба мати 

веселкову душу», 10-11 кл. (Бегеза Г.І.) 

 Інтернет-кафе «Українці за кордоном», 8-10 кл. 

 Бесіда: 

 18.04 – Міжнародний ден пам’яток і визначних місць, 6-11 кл. (Богдадюк Ю.В.) 

 11.04 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів (Богдадюк 

Ю.В.). 

 12.04 – Всесвітній день авіації та космонавтики (6-11кл., Виклюк Я.В.). 

 16.04 – День    довкілля, 6-11 кл. (вихователі). 

 

 Участь у загальноміській толоці  по благоустрою ліцею (6-11 кл., вихователі, 

кл.керівники). 

 Екологічна акція «Затишок» - насадження дерев, кущів, квітів (6-11 кл., 

Сабівчак І.І.,  вихователі). 

 Година спілкування: 

 «Колір твого настрою», 6-9 кл. (вихователі) 

 «Культура твого «Я», 10-11 кл. (вихователі). 

Робота з 

педкадрами 

 Організаційно-інструктивна нарада колективу (директор). 

 Провести аналіз обсягу домашніх завдань із профільних дисциплін, 

звернувши особливу увагу на спеціальні завдання для обдарованих дітей 

(Земцова С.В.). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіду з теми: «Лікарські рослини. Збір та застосування» (лікар, 

медсестра). 

Робота з 

батьками 

 День відкритих дверей   

 Мозаїка порад «Стрес та його наслідки» (психолог). 

Керівництво і 

контроль 

 Підготувати проект наказу про склад комісії державної підсумкової 

атестації  

       (Остапюк М.П.). 

 Контроль за дотриманням обсягів домашніх завдань з основ наук 

(адміністрація). 

 Наказ Про проведення Дня цивільної оборони. 
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19 - 24 квітня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання парламенту ліцею. 

 Поповнення Банку даних про  обдарованих учнів   (Земцова С.В., 

психолог.). 

 Участь ліцеїстів у Днях відкритих дверей закладів вищої освіти (Земцова 

С.В.). 

 Підсумки проведення Днів суспільних наук (Трофимчук Л.М.) 

 Провести рейд контролю щодо збереження обладнання та економії 

електроенергії (учнівське самоврядування). 

 Гра-подорож «Україна-держава європейська», 8-9 кл. (Сологуб О. Б.). 

 День профілактики правопорушень (заступник директора з виховної 

роботи). 

 Засідання ради з профілактики правопорушень. 

 Засідання ТПЛ. Правовий лекторій (Трофимчук Л.М.). 

Школа самовиховання:  

 «Без сім’ї немає щастя на землі», 6-9 кл. (вихователі) 

 «Миттєвості сімейного щастя», 10-11 кл. (вихователі). 

 Бесіди: 

 22.04 – Всесвітній день Землі, 6-11 кл. (Петрук Т.Ф.) 
 18.04 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць, 6-11 

класи (Богдадюк Ю.В.). 

 Політхвилинка “Світ навколо тебе” (6-11кл., вихователі). 

 Профдіагностика інтересів та нахилів учнів. Професійні наміри, 

професійні інтереси (психолог.). 

 Екскурсія в міський краєзнавчий музей (учитель історії). 

 Бліц-обговорення «Зручні вбивства». Історична постать Симона Петлюри 

, 10-11 кл. (Трофимчук Л.М.). 

  

Робота з 

педкадрами 

 Випуск методичного бюлетня «Роль наставника у творчому зростанні» 

(Земцова С.В.). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести огляд учнів на коросту та педикульоз (медсестра). 

 Провести бесіду на тему: «Репродуктивне здоров’я» (лікар, медсестра). 

Робота з 

батьками 

 Індивідуальні зустрічі батьків з адміністрацією ліцею. 

 Мозаїка порад. 

Керівництво і 

контроль 

 Перевірити стан ведення щоденників в учнів 9,11-х класів 

(адміністрація). 

 Контроль за відвідуванням ліцеїстами спецкурсів (Земцова С.В.). 

 Контроль за організацією повторення матеріалу, підготовкою до 

державних підсумкових атестацій та ЗНО (Остапюк М.П.). 
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26 - 30 квітня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею  (заступник директора з виховної роботи,  

педагог-організатор). 

 Випуск газети “Ліцеїст” (вихователь 8-А кл.). 

 Психологічна допомога учням у професійному самовизначенні  

(психолог.). 

 «Урок-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії «Під полиновою зорею» 

(педагог-організатор, заступник директора з виховної роботи). 

 Прес-конференція «Чорнобильська трагедія – навічно в пам’яті народу», 

6-11 кл. (Трофимчук Л.М., Бегеза Г.І.). 

 

 Бесіди: 

 «Козацький гарт» (Дацюк В.І., Петрук М.С.).  

 Цільові екскурсії до лісу «Заглянь у природу нашого краю» (6-11 кл., 

кл.керівники, вихователі). 

 Створити стенди, присвячені олімпіадному та МАНівському русі 

(Земцова С.В., керівники м/о,,). 

 Проведення Балу олімпійців (Земцова С.В., Гнатюк О.В.). 

  

 28.04 – Всесвітній день охорони праці (8-11 кл., інженер з охорони 

праці).  

 Години спілкування: 

- «Відгомін Чорнобильської трагедії, 8-9 кл. (вихователі) 

- «Чорнобиль не має минулого часу», 10-11 кл. (вихователі). 

 

Робота з 

педкадрами 

 

Нарада при директорові 

1. Про порядок закінчення 2020-2021 н.р.  

2. Підготовка та проведення ДПА. 

3. Про хід підготовки планування на наступний рік. 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести профілактичні щеплення згідно з планом (лікар, 

медсестра). 

 Провести бесіду на тему: «Перша медична допомога при 

травматизмі» (лікар, медсестра). 

Робота з 

батьками 
 Тематична консультація «Роль сім’ї у розширенні світогляду 

дитини» (заступник директора з виховної роботи, вихователі). 

Керівництво і 

контроль 

 Перевірити хід проведення і виконання плану спортивно-масових 

заходів. Видати наказ (Петрук М.С.). 

 Директорські контрольні роботи за ІІ семестр. 

 Про проведення військово-польових зборів. 
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04 – 08 травня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання парламенту (педагог-організатор). 

 Засідання старостату гуртожитку (заступник директора з виховної 

роботи). 

Бесіди: 

 01-02.05 – День міжнародної солідарності трудящих, 6-11 кл. 

(кл.керівники, вихователі). 

 03.05 – День Сонця, 6-11 кл. (вч.астрономії). 

 08.05 – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця, 6-11 кл. (лікар) 

 08.05 – День пам’яті та примирення, 6-11 кл. (Трофимчук Л.М.). 

 09.05 – День Європи.  Свято  Європейського  Союзу,   6-11 кл. 

 

 Години спілкування: 

 «Ми славимо мужність і подвиг Ваш», 6-9 кл. (вихователі). 

 «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього», 10-11 кл. (вихователі). 

 

Робота з 

педкадрами 

 Визначення тематики проблемних питань на новий навчальний рік 

(завідувачі МО). 

 Засідання ліцейної ради (директор). 

 Методичний ринг для вчителів «Роль сучасного уроку в розвитку 

школярів».) (Остапюк М.П.) 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

• Бесіда «Загартування організму» (лікар). 

Робота з 

батьками 
 Батьківська конференція «Роль сім’ї в підготовці до вибору професії». 

Керівництво і 

контроль 

 Скласти та затвердити розклад ДПА. 

 Скласти та затвердити склад атестаційних комісій (адміністрація). 

 Видати наказ: 

Про створення комісії з перевірки об´єктивності виставлення оцінок та 

правильності оформлення документів про освіту. 
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11 - 15 травня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею. 

 Випуск газети “Ліцеїст” (вихователь 8-Б кл.). 

 Зустріч з ветеранами «Полум’я пам’яті у наших серцях» (педагог-

організатор). 

 Операція «Турбота». 

 Державні тести фізичної підготовленості учнів     (Дацюк В.І., 

Петрук М.С.) 

 Година спілкування: 

«Себе я бачу в дзеркалі природи», 6-9 кл. (класні керівники). 

 «Збережемо дивосвіт природи», 10-11 кл. (класні керівники) 

Бесіди: 

 14.05 – День матері, 6-11 кл. (вихователі). 

 15.05 – День української вишиванки, 8-11 кл. (вихователі). 

 15.05 – Міжнародний день сім’ї, 8-11 кл. (вихователі). 

 

Робота з 

педкадрами 
 Ознайомити вчителів школи з нормативними документами МОН 

України (директор). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести профілактичні щеплення згідно з планом (лікар, 

медсестра). 

 

Робота з 

батьками 
 Мозаїка порад   «Труднощі процесу адаптації» (психолог). 

Керівництво і 

контроль 
 Наказ Про затвердження графіку відпусток працівників ліцею. 
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17 - 22 травня 

 

Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання парламенту (заступник директора з виховної роботи). 

 Контроль санітарного стану гуртожитку (заступник директора з виховної 

роботи). 

 Визначення тематики науково-дослідницьких робіт на новий навчальний 

рік (Земцова С.В., керівники МО). 

 Заходи до Дня матері (педагог-організатор, заступник директора з 

виховної роботи). 

 Створення рекламних матеріалів «Нововолинський ліцей – заклад для 

обдарованих» (Земцова С.В., Шустік Л.С.). 

 День профілактики. Засідання ради з профілактики правопорушень 

(заступник директора з виховної роботи). 

 Засідання ТПЛ. Правовий лекторій (Трофимчук Л.М.). 

 

Тиждень безпеки життєдіяльності 

 Усний журнал «Життя та здоров’я т- у твоїх руках», 6-11 кл. (учителі 

основ здоров’я). 

 Бесіда практикум «Мене навчили і я тебе навчу», 6-11 кл. (лікар, 

вихователі). 

 Зустріч з працівниками МЧС, ДПС, 6-11 кл. (інженер з охорони праці, 

заступник директора з виховної роботи). 

 Конкурс рефератів «Безпека – справа кожного», 6-11 кл. (учителі основ 

здоров’я). 

 Випустити брошуру «Знаємо та виконуємо» (заступник директора з 

виховної роботи). 

 Психологічна   допомога  учням у  професійному   самовизначенні   

(Психолог.). 

 Заліки з фізичної культури  у   9-х,  11-х класах   (Дацюк В.І.,   Петрук 

М.С.). 

 Тести з ЗФП для учнів 6-11–х класів (Дацюк В.І., Петрук М.С.). 

 Бесіди: 

 Політхвилинки “Світ навколо нас”, 6-10 кл. (вихователі). 

 Військово-польові збори (Кривицький О.М.). 
 17.05 – Всесвітній   день   інформаційного   зв’язку, 8-11кл.   

(Шаповал Ю.В.). 

 18.05 – Міжнародний день музеїв. Екскурсія  в краєзнавчий 

музей, 8-10 кл. (кл.керівники, вихователі). 

 19.05 –  День науки,   8-10 кл.    (Земцова С.В., Шустік Л.С.). 

 21.05 – День Європи   (Трофимчук Л.М.). 

 

Робота з 

педкадрами 
 Інструктивно-організаційна нарада колективу (директор). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Провести бесіду на тему: «Профілактика венеричних та 

гінекологічних захворювань» (лікар). 

Робота з 

батьками 
 Розмова-діалог «Виховний ідеал української сім’ї». 

Керівництво і 

контроль 

 Підготувати наказ Про підсумки методичної роботи. 
 

 Аналіз забезпечення учнів підручниками, іншою допоміжною 

літературою на новий навчальний рік (Земцова С.В.). 

 Накази: 

1.  Про ведення шкільної документації. 

 Контроль за роботою їдальні (адміністрація). 
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Організація  

навчально-

виховного 

процесу 

 

 Засідання старостату ліцею (педагог-організатор). 

 Підготувати   завдання  для  конкурсного  випробування  

2020/2021 р. (Земцова С.В., керівники МО). 

 Звітна конференція органів учнівського самоврядування (педагог-

організатор, заступник директора з виховної роботи). 

 Підсумки роботи з обдарованої молоддю (Земцова С.В.) 

 Підсумкова конференція гуртків, їх звіти про роботу. Виставка учнів-

гуртківців (заступник директора з виховної роботи). 

 Науково-практична конференція «Творчість починається з пошуку». 
Бесіди: 
 24.05 – День слов´янської  писемності та  культури,  8-10 кл. 

(керівник м/о.). 

 30.05 - Міжнародний день боротьби з курінням (бесіди, 8-11 кл., 

вихователі). 

 31.05 – Всесвітній день без тютюну, 8-11 кл. ( Кривицький О.М.). 

 01.06 – Міжнародний день захисту дітей, бесіди (Трофимчук Л.М., 

вихователі). 

Робота з 

педкадрами 

 Створення банку ідей щодо планування науково-методичної роботи 

на 2021-2022 н.р. 

 Співбесіда з педагогами з питань роботи над науково-методичною 

проблемою (адміністрація). 

 Заняття психолого-педагогічного семінару «Гуманістична 

педагогіка– основа діяльності вчителя». 

 Свято Останнього дзвінка. 

 Випускний бал. 

Засідання педагогічної ради 

1. Про закінчення 2020-2021 н.р. 

2. Про звільнення від державної підсумкової атестації (директор). 

Санітарно-      

профілактична 

та оздоровча 

роботи 

 Бесіда «Перша медична допомога при отруєнні» (лікар). 

Робота з 

батьками 

 Батьківська субота. 

 Зустріч з батьківськими комітетами класів з організаційних питань 

щодо ремонту, завершення навчального року та оздоровчої компанії 

Керівництво і 

контроль 

. 

 Накази: 

1. Про виконання навчальних планів і програм. 

2. Про переведення учнів 6,8,9 10 класів. 

3. Про підсумки роботи бібліотеки. 

4. Про організацію та проведення випускного вечора. 

5. Підведення підсумків успішності за ІІ семестр, рік. 

6. Контроль оформлення документів (атестатів, свідоцтв, грамот). 

7.Про підсумки роботи з обдарованою молоддю. 

 


