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Вступ
У Класичній гімназії при ЛНУ імені Івана Франка протягом 2020-2021 н.р.
навчалося 482 учні.
Впродовж 2020-2021 н.р. на контролі адміністрації знаходились такі питання:
1. Особливість навчального процесу в умовах карантину.
У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень через поширення
коронавірусної хвороби COVID-19 цей навчальний рік був особливим і в організації, і в
проведенні освітнього процесу. Навчання у гімназії відбувалося у змішаному форматі: як
очно, так і з використанням дистанційних форм (наказ №45 від 28.08.2020р.). Варто
зазначити, що впродовж практично двох місяців (з 12 березня до 4 травня) усі навчальні
заняття відбувалися за розкладом в синхронному режимі з використанням платформи
Googleclassroom та програми Zoom, Meet, а вчителями англійської мови додатково на
платформах Pearson, Express Publishing (наказ №79 від 14.09.2020р.). Дистанційним
навчанням було охоплено 100 % учнів.
2. Ведення електронних класних журналів 5-11 класів.
Впродовж навчального року було 4 рази здійснено перевірку журналів усіх класів
гімназії. Видано відповідні накази щодо помилок та зауважень стосовно заповнення, які
були виявлені у ході перевірок.
3. Медогляд працівників, учнів.
4. Складанням календарно-тематичних планів учителів.
5. Забезпечення учнів підручниками.
6. Проведення первинних та позапланових інструктажів на робочих місцях.
Інструктажів з учнями.
Стан цього питання знаходиться під постійним контролем директора гімназії. З
працівниками закладу освіти постійно проводяться відповідні інструктажі з охорони праці,
які фіксуються в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктажі з
безпеки життєдіяльності проводяться з учнями гімназії. Класні керівники ведуть сторінки
реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності в класних журналах, де
фіксують проведення вступного, первинного та цільових інструктажів; починаючи з 9-го
класу учні розписуються в журналі інструктажів. Упродовж навчального року додатково
проводилися бесіди з попередження дитячого травматизму напередодні осінніх, зимових,
весняних і літніх канікул, поточні бесіди і повідомлення про нещасні
випадки,проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності і охорони праці під час
проведення екскурсій, відвідування театрів, участі у спортивних заходах. Напередодні
літніх канікул з учнями проведені первинні інструктажі з питань запобігання дитячому
травматизму.
7. Контроль за виконанням наказу МОН України №1669 “Про затвердження
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти”.
8. Виконання графіків контрольних робіт.
9. Ведення журналів з ТБ і ОП.
10. Ведення журналу обліку пропущених та замінених уроків.
11. Підготовка до ДПА та виконання наказів МОН №273 “Про звільнення від проходження
ДПА учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої
освіти, у 2020/2021 навчальному році” та виконання Закону «Про внесення змін до
розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» № 1378ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 квітня поточного року.
Відповідно до вказаних вище наказів усі 62 учні 9-их класів було звільнено з
проходження ДПА. Із 61 випускника 11-их класів 40 учнів скористалися правом бути
звільненими від ДПА.
12. Проведення батьківських зборів у 11-х класах з питання проведення ЗНО.
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13. Заповнення журналів інструктажів з ТБ учнів на уроках фізики, інформатики,
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актовому та спортивному залах.
14. Зовнішнє незалежне зовнішнє оцінювання випускників 11-х класів.
Питання якості освіти сьогодні вимірюється, передусім, кінцевим результатом – зовнішнім
незалежним оцінюванням. Аналізуючи результати ЗНО учнів гімназії, можна зазначити, що троє
випускників гімназії отримали по 200 балів. Це Книшоїд Софія (біологія), Ткаченко Дарина
(англійська мова), Панських Роман (англійська мова). Звісно, що це результат кропіткої,
наполегливої праці.
15. Оцінювання навчальних досягнень претендентів на нагородження медалями.
16. Зарахування результатів мовних іспитів з іноземної мови як результатів ДПА.
Відповідно до п.19 розділу II Порядку проведення ДПА, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 р. №1369, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02 січня 2019 р. за №8/32979, листа МОН України від 05.02.2021 р. № 1/9-54, на
основі рішення педагогічної ради (протокол № 16 від 11.04.2021 р.), семи учням гімназії було
зараховано результати мовних іспитів як результат державної підсумкової атестації з англійської
мови та виставлено їм у додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту оцінку за
атестацію з англійської мови – 12 балів.
Прізвище, ім’я учня
Артемович Володимир
Ільчишин Маркіян
Книшоїд Софія
Оглашенний Остап
Ткаченко Дарина

Назва сертифікату, рівень
IELTS, рівень B2
Cambridge Assessment English, рівень В2
IELTS, рівень C1
Cambridge Assessment English, рівень В2
Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL
International, рівень C1
Cambridge Assessment English, рівень В2
IELTS, рівень B2

Цимбала Серверин
Череватий Любомир

17. Обсяг домашніх завдань.
18. Участь у роботі МК вчителів природничо-математичного циклу.
19. Виконання навчальних програм.
20. Питання, які виносились на контроль, були обговорені на нараді при директорові,
на нарадах при заступниках директора. Деякі питання згідно з річним планом
узагальнені довідками та наказами.
Із 482 учнів 70 закінчили навчальний рік з оцінками високого рівня (це 14.5% усіх учнів). На
кінець навчального року згідно з статистичними даними рівень успішності випускників 9-х та
11-х класів:
Роки

9 клас

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

5
5
6
7
8
4

11 клас
Золота медаль
Срібна медаль
8
6
2
6
3
5
6
5
5
6
2

Звіт про методичну роботу у Класичній гімназії при ЛНУ
імені Івана Франка у 2020-2021 навчальному році
У гімназії станом на 01.06.2021 працює 49 педагогів : 46 – основні працівники (з них 3 у
відпустці по догляду за дитиною), 3 – сумісники, + практичний психолог, із них:
- 8 - спеціалісти;
- 3 – спеціалісти ІІ категорії;
- 3 - спеціалісти І категорії;
- 33 – спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії:
Педагогічні звання:
- «старший учитель» – 10 учителів;
- «учитель-методист» – 15 педагогів.
- 2 учителі мають звання «Відмінник освіти України» і нагороджені нагрудним
знаком “Василь Сухомлинський”.
- 8 учителів - переможці міської програми «Успішний педагог»
- 6 педагогів нагороджені Грамотами Верховної Ради України.
Педагогічний колектив працював над методичною проблемою “Компетентнісний підхід до
навчального процесу як засіб формування нової якості педагогічної освіти для розвитку творчих
здібностей учнів”, яка реалізовується через форми внутрішньогімназійної методичної роботи:
педрада, методична рада, методкомісії, педчитання, круглі столи, творчі групи, семінарипрактикуми.
На педагогічних радах слухалися такі методичні питання:
- Про підсумки роботи гімназії за минулий навчальний рік і завдання педагогічного колективу на
наступний рік. Змішане чи дистанційне навчання в умовах карантину? Затвердження плану
роботи.
- Стан модернізації освітнього середовища навчального закладу у зв’язку із запровадженням
оновлених Державних стандартів НУШ, нового Закону про середню освіту: організація
методичної та дидактичної підготовки педагогів, удосконалення структури й організації
навчально-виховного процесу в сучасних умова , зокрема під час пандемії.
- Інноваційний потенціал сучасного педагога в умовах нових викликів – здатність створювати,
сприймати, реалізувати нововведення, своєчасно позбуватися застарілого, педагогічно
недоцільного: реалії та перспективи, дистанційне навчання.
- Ключові компетентності учнів та їх формування за допомогою інноваційних педагогічних
технологій.
- Розвиток творчого потенціалу та критичного мислення вчителя та учня.
На засіданнях методичних комісій розглядалися питання:
- реалізація компетентнісного підходу до розвитку творчих здібностей учнів;
- удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів;
- удосконалення механізму складання завдань з тематичних атестацій, забезпечення
переходу на нові програми;
- диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу;
- розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, компетентності,
духовності та відповідальності за результати праці, вироблення системи стимулів для підвищення
фахової майстерності та ефективності їх праці;
- ефективне використання психологічної служби школи;
- ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, з інноваціями, новими педагогічними
технологіями;
- покращення методики наукової роботи гімназистів з предметів природничого циклу;
- проведення науково-методичні заходи спільно з НМЦО м. Львова та ЛОІППО;
- забезпечення педагогічної підтримки обдарованих дітей,
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- проведення навчання в умовах карантину засобами дистанційного навчання, зокрема
5
використання ЕЖ,Google Classroom, Zoom, інших платформ, планування роботи, вимоги до
учнів.
З метою формування нової якості освіти та впровадження компетентнісного підходу до
навчального процесу:
- продовжено педчитання «Ключові компетентності випускника школи»
(керівник –Лещак Т.В., вчитель історії);
- продовжено роботу творчої групи «Мультимедійні презентації уроку як засіб підвищення
його ефективності» (керівник – Залужний А.П., учитель історії);
- продовжено роботу постійно діючого психолого-педагогічного практикуму для
педпрацівників «Рефлексія ролі педагога» (керівник - психолог гімназії Капраль О.І.);
- продовжено роботу школи молодого педагога ( керівник - Овсянникова О.І., вчитель
світової літератури, вища категорія, вчитель-методист);
- продовжено співпрацю з кафедрою педагогіки ЛНУ імені Івана Франка (ЛещакТ.В.,
Калагурка Х.І.);
- продовжити роботу методичної порадні «Працюємо з ЕЖ та електронними засобами
віддаленого навчання: зміни та новації
- учителі активно використовують під час навчального процесу мультиборди, проектори,
залучають гімназистів до різноманітних освітніх проектів;
- під час навчання засобами дистанційних технологій учителі активно використовують
платформи Google Classroom, Zoom, On Screen B2+, Quizizz, Quizlet, Focus, My Grammar.lab,
LearningApps.org, miyklas.com та ін.
Учителі беруть активну участь у заходах ЦПРПП м.Львова.
За підсумками атестації 2020-2021 н.р. підтвердили та підвищили свою кваліфікаційну
категорію такі вчителі:
- Боцко О.І., учитель української мови та літератури, - відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії та присвоєно педагогічне звання
“учитель-методист”;
- Возна-Кавецька М.Т., учитель фізики, - відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії», відповідає раніше присвоєному педагогічному
званню «учитель-методист»”;
- Довбняк В.Й., учитель інформатики, – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст
другої категорії»;
- Кондрашова І.Л., учитель німецької мови, - відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії», відповідає раніше присвоєному педагогічному
званню «учитель-методист»”;
- Островська Л.М., учитель англійської мови, - відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», відповідає раніше присвоєному
педагогічному званню «учитель-методист»”;
- Росаловська Г.А., учитель англійської мови, - присвоєно кваліфікаційну категорію
“спеціаліст першої категорії”;
- Саганська О.Р., учитель німецької мови, - присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст
вищої категорії”;
- Хараху С.О., учитель географії, - відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
“спеціаліст вищої категорії” та присвоєно педагогічне звання “старший учитель”;
- Якимишин І.І., учитель фізики, - присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої
категорії”.
Вивчено та узагальнено методичну роботу вчителів:
Боцко О.І., учителя української мови та літератури, з проблеми «Адаптація інтерактивних
технологій навчання для розвитку критичного мислення учнів на уроках української мови
та літератури»;
Возної-Кавецької М.Т., учителя фізики, з проблеми «Використання інноваційних підходів
при викладання фізики в період цифрової епохи»;

Довбняк В.Й., учителя інформатики, з проблеми «Проблеми навчання програмувати учнів
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старших класів та шляхи їх подолання»;
Кондрашової І.Л., учителя німецької мови, з проблеми «Шляхи мотивації учнів при
вивченні німецької мови з використанням усіх видів мовленнєвої діяльності»;
Островської Л.М., учителя англійської мови, з проблеми «Шляхи і засоби підвищення
комунікативності на уроках англійської мови»;
Росаловська Г.А., учитель англійської мови, «Формування граматичних навичок в учнів на
початковому етапі вивчення англійської мови»;
Саганської О.Р., учителя німецької мови, з проблеми «Застосування інтерактивних
технологій та гейміфікація навчального процесу для ефективного засвоєння лексики та
граматики»;
Хараху С.О., учителя географії, з проблеми «Методика проведення дистанційних уроків
засобами Інтернет-технологій. YouTube Studio»;
Якимишина І.І., учителя фізики, з проблеми«Застосування новітніх технологій на уроках
фізики та асторономії».
-

У гімназії працюють методичні комісії:
учителів-словесників (методична проблема “Компетентнісне вивчення предметів
гуманітарного циклу, як засіб виховання всебічно розвиненої особистості”);
учителів іноземних мов (методична проблема “Інноваційна концепція вивчення іноземних
мов як фактор формування соціокультурних компетенцій на шляху до Європейського та
світового простору”) ;
вчителів природничих наук (методична проблема “Творчі підходи до викладання
природничих предметів в умовах гуманітарної гімназії”);
учителів предметів суспільного циклу (історія, право) (методична проблема “Інноваційні
технології, як методика розвитку творчих здібностей учнів”);
учителів предметів естетично-оздоровчого циклу (методична проблема “Викладання
предметів художньо-естетичного циклу в контексті компетентнісного підходу до
навчального процесу”).

Найпродуктивніше робота методичного об’єднання реалізовується у час проведення
методичних заходів: відкриті уроки, предметні конкурси, вікторини, виставки.
Відкриті уроки:
- "Синтаксична лабораторія у "Кобзарі" Тараса Шевченка: узагальнення вивченого про
головні та другорядні члени речення. Захист проєктів.“ (17.02.2021, 8-Б клас, учитель
Боцко О.І.);
- Відеоурок-вікторина до 35-ї річниці Чорнобильської трагедії (26.04.2021, 8-10 класи,
учитель Крисюк О.С.);
- Урок з правознавства у Львівському апеляційному суді, на якому учні 9-А класу
поспілкувалися з головою Львівського апеляційного суду паном Каблаком П.І.
(03.06.2021, вчитель Гупало О.М.);
- «Латинські написи на будівлях площі Ринок» - урок-екскурсія із циклу уроків «Мовою
стін. Латинські написи Львова», (20.05.2021, 9-Аклас, учитель Саганська О.Р.);
- Інтегрований урок з хімії та історії на тему: «Скло. Вітражі. Цікаві місця старого міста
Львова» (20.05.2021, 10- В клас, учителі Гупало О.М., Козак І.І.);
- “Кольорова палітра Івана Труша” – тема уроку з хімії в експозиційних залах музею Івана
Труша. (19.05.2021, 8-А та 8-Б класи, учитель Козак І.І.);
- Урок фізики на тему: «Молекулярна фізика. Оновні положення МКТ (молекулярнокінетичної теорії)» (01.03.2021, 10-В клас, учитель Якимишин І.І.);
- Урок інформатики на тему: «Умовний оператор if y Python» (16.02.2021, 7-Б клас,
учитель Довбняк В.Й.).
Учителі підвищують свою кваліфікацію, беручи активну участь у семінарах, практикумах,
вебінарах, конференціях. У період з червня 2020 по травень 2021 на затвердження педрадою
подано понад 150 сертифікатів і свідоцтв, які підтверджують підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у різних суб’єктів підвищення кваліфікації: ТОВ «Освітній проект «На

урок», ТОВ «Всеосвіта», ТОВ «Академія цифрового розвитку», ІППО, ТОВ «Дінтернал
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Ед’юкейшн», Macmillan Education, Oxford University Press, Cambridge University Press,
MMPublications Ukraine, National Geographic Learning, Genezum, Prometheus тощо.
Упродовж навчальногороку досвідчені вчителі гімназії ділилися своїми знаннями з
молодими вчителями у рамках проєкту «Школа молодого вчителя». Ґ.І. Вуєк провадила
наставницьку роботу з Н.А.Лисевич, М.Ф. Цяпутою; М.Т. Возна-Кавецька– з І.І. Якимишином;
Н.В. Заверуха– з В.Й.Довбняк; С.О. Хараху - з А.С.Коваль, В.В.Степаняком, Гупало О.М. – з
Куцко Х.С., Савкою К.О.
Велику роль у роботі гімназії займає науково-дослідницька, просвітницька, проєктна діяльність:
- День української мови та писемності. 09.11.2020. Тематичні стіннівки, пісні і на
завершення – інтелектуальна мовознавча гра “Народ скаже – як зав’яже” (Учні 8-Б класу,
вчителька Боцко О.І.).
- Hour of the Cod, або Година Коду.У грудні 2020 учні 7-8 класів мали онлайн-зустріч з
менторами на тему: Artifical Intelligence (Штучний Інтелект). (Учителі Заверуха Н.В., Довбняк
В.Й.).
- Digital Learning - освітній проєкт Львівського ІТ Кластеру, який передбачає модернізацію
програми предмету “Інформатика” у школах Львова через залучення до викладання ІТспеціалістів.
- Мобільна математична лабораторія. Упродовж тижня з 28.05 до 01.06.2021 у гімназії
перебувала мобільна математична лабораторія, яка містить 10 експонатів, серед яких: “Тест на
пам’ять”, “Ханойська вежа”, “Шифр Цезаря”, “Стрічка Мебіуса”, “Шифр Скиталя” та інші.
Основне її завдання - пояснити математичні процеси простими експериментами за допомогою
використання
математичних
алгоритмів.
(у
рамках
проєкту
«ЛьвівГромадаДружняДоДітейТаМолоді #UNICEF»).
- Краєзнавча гра «Замок Лева». Відбулося 3 гри (у вересні, жовтні та листопаді 2020) серед
учнів 7-9 класів. (Учитель Крисюк О.С.).
- Теренова гра "Личаківський парк“ 23.05.2021. Учні 6-9 кл. (учитель Крисюк О.С.).
- Телеміст «Правовий діалог. Ми будуємо державу. Конституція України» . 26 травня учні
9 і 10 класів та вчителі гімназії Залужний А.П. та Савка К.О. взяли участь в телемості,
присвяченому відзначенню 25-ї річниці Конституції України та організованому департаментом
освіти та науки Донецької облдержадміністрації та Донецьким обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти.
- Зустріч гімназистів із суддею. 09.12.2020 учні 9-х класів поспілкувалися з суддею
Франківського районного суду м. Львова Дзендзюрою Степаном Маркіяновичем на тему "Судова
влада в Україні“. (Учитель Люкас І.В.).
- Проєкти на тему: "Булінг та кібербулінг". У рамках вивчення курсу "Правознавство" учні
5-их класів підготували електронні постери та відеороботи на тему булінгу та кібербулінгу.
(Учитель Савка К.О.).
- Advent, Advent... У грудні учні 6-7-их класів разом зі своїми вчителями німецької мови
І.Л.Кондрашовою і Н.Й.Турій виготовили чудові різдвяні календарі (Adventskalender) та
стіннівки.
- Листи в Познань. Незважаючи на карантин, ми продовжуємо налагоджувати міжнародну
співпрацю. Цього разу нашими партнерами стали учні Комплексу шкіл зі спортивними відділами
у місті Познань. Учні 6 і 8 класів гімназії розпочали листування зі своїми однолітками. (Учитель
Турчинська М.Р.).
- Заходи з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки:
§ Театральне дійство “Лісова пісня” у виконанні учнів 5-А, 6-Б і 8-А класів підготувала
психолог Возняк Г.Р. з допомогою вчителів Середницької І.Я., Цяпути М.Ф., Лисевич
Н.А.;
§ Літературно-музична композиція за поетичними творами Лесі Українки (10-Б клас,
Ковалишин Б.І.);
§ Урок-відеоперегляд з учнями 5-А класу (документальний фільм і мультфільм за мотивами
казки Лесі Українки, Шоханов С.О.)

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні та з метою
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запобігання поширенню захворювання на COVID-19 серед учасників навчального процесу
педагогічна рада Класичної гімназії вирішила не скеровувати учнів до участі в ІІ етапі
Всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсів (протокол № 4 від 28 жовтня 2020).
Незважаючина карантинні обмеження, гімназисти впродовж навчального року брали активну
участь у предметних конкурсах і здобували заслужені перемоги:
• Обласні правові дебати (28.11.2020): Команда гімназистів у складі учнів 10-В (Артем
Жураєв, Андрій Керницький, Артем Краєвський) та 9-Б (Сеніха Шімшір) зайняла ІІ
місце на обласних правових онлайн-дебатах.
(Учитель – Гупало О.М.)
• Обласний конкурс есе з математики серед учнів 5-9 класів «Математика у фільмах та
серіалах». 5 гімназистів взяли участь уконкурсі, 3 – переможці:
- Іваненко Вероніка (7-А клас) - 1 місце,
- Сай Соломія (7-Б клас) - 2 місце,
- Богач Гліб (8-А клас) - 1 місце.
(Учителі: Бадзо М.І., Харитонова М.Р.)
• Львівська обласна відкрита математична олімпіада для учнів 7-11 класів (31 січня 2021 р.
УКУ). За результатами олімпіади Бондарчук Софія (8-А клас) здобула 3 місце. (Учитель
– Харитонова М.Р.)
• Міський конкурс інфографіки «Матриця життя Шевченка». На конкурс подано5 робіт.
Гімназисти-переможці: Козловська Анастасія (8-Б) - 1 місце, Космина Олександра (8-Б)3 місце.( Учитель Боцко О.І.)
Учитель - Савка К.О.
• Міський конкурс проєктно-дослідницьких і реферативних робіт з хімії «Хімічні реалії»
для 9-10 класів ЗЗСО. Учні 10-Б класу Леончук Олег та Заремба Катерина нагороджені
дипломом І ступеня у номінації «Екологічна». (Учитель – Козак І.І.)
• Всеукраїнський відбір Малазійського технологічного конкурсу винаходів Malaysian
Technology Expo. Учні 10-Б класу Леончук Олег, Заремба Катерина стали переможцями
відбору.
• У ІІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України у 2020-2021 р. учні гімназії зайняли призові місця:
ІІ
місце
Вірт
Анастасія
(10-А),
секція:
журналістика
ІІІ місце - Леончук Олег (10-В), секція: авіа- та ракетобудування, машинобудування
та робототехніка.
• участь гімназистів міжнародних предметних конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Бобер», та
в онлайн-олімпіадах.
У методичній роботі гімназії й надалі плануємо приділяти багато уваги навчанню вчителів
і учнів працювати віддалено за допомогою різних платформ для дистанційного навчання.
Зокрема використовувати Google Classroom, Meet, Zoom, Learning apps тощо.

Виховна робота
Виховна система у Класичній гімназії у 2021-22 навчальному році буде реалізовуватись на
основі поєднання класичних та сучасних підходів у вихованні дітей та молоді. Гуманістичний
підхід у вихованні учнів сприяв реалізації такої структури виховної роботи, яка поєднала в собі
діяльність не тільки адміністрації та педагогічного колективу, але й учнівського самоврядування.
Активним елементом у виховній системі стають і батьки учнів закладу.
Протягом навчального року основні завдання виховної роботи у гімназії визначаються
Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у
XX столітті»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого
розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді», від 18.05.2019 № 286/2019 «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-25 роки», від 03.12.2018 №

675/2017 «Про відзначення 28-ї річниці незалежності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про
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заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2019 №
94/2019 «Про відзначення 23-ї річниці Конституції України», постановами Верховної Ради
України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національнопатріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої
комісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів
України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до
2020 року», від 25.12.2018 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національнопатріотичного виховання молоді на 2019 рік», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану
заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу», наказах
Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій
щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від
16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти». Сучасний стан у
вихованні української молоді і зокрема гімназистів поставив перед педколективом нагальну
необхідність акцентувати зусилля над втіленням одного з основних положень ефективної моделі
виховної роботи, яка розглядається як комплекс організації діяльності кожного учня гімназії, що
створюється в свою чергу об’єднанням зусиль і батьків, і педагогів, і лідерів неформальних
(неформалізованих) груп та об’єднань, які виникають під час позаурочної (позакласної) роботи в
гуртках, в роботі учнівського самоврядування, під час проведення творчих заходів чи цікавої
науково-пізнавальної роботи. Тому педагогічний колектив працює над розв’язанням такої
виховної проблеми: „Розвиток творчої активності гімназистів та сприяння створенню
громадських колективів та об’єднань в учнівському середовищі”. Відповідно виховна робота у
гімназії здійснюється в різноманітних напрямках та використовується широкий спектр виховних
методів та форм діяльності.
Для налагодження правильної методології виховної роботи в класах та з метою її координації
що два місяці заплановані наради та засідання методичного об’єднання класних керівників.
Зокрема на першому засіданні будуть визначені конкретні виховні проблеми, над якими
працюватимуть класні наставники в своїх класах в поточному році.
Протягом 2021-2022 навчального року планується провести у 1-й декаді грудня та у 2-й декаді
квітня засідання навчально-дисциплінарної комісії гімназії в присутності гімназистів-порушників
дисципліни, батьків, класних наставників відповідних класів та тих учнів, які посядуть найнижчі
показники в рейтингу успішності.
На виконання плану виховної роботи гімназії на 2021-2022 навчальний рік у гімназії будуть
проведені виховні заходи з широким залученням гімназійної молоді.
Впродовж року заплановані наступні загально гімназійні заходи:
1. Традиційні свята 1-го та останнього дзвоника.
2. День туризму (4-а декада вересня 2021 р.)
3. День учителя (4 жовтня 2021 р.)
4. Посвята гімназиста (3-я декада вересня 2021 р.)
5. Конкурс «Таланти твої гімназіє» (лютий 2022 р.)
6. 15-й чемпіонат з гри «Що, де, коли?» (квітень 2022 р.)
7. Виховні заходи в рамках предметних тижнів (впродовж року)
8. Літні таборування гімназійної молоді (червень-липень 2022 р.)
9. Спортивні заходи за окремим планом (впродовж року)
10. Благодійна акція збору подарунків у сиротинець в с. Сасів (листопад 2021 р.)
Сучасні наукові дослідження доводять, що виховання є глибоко національним за своєю суттю,
змістом, характером. А формування патріотизму в українському суспільстві залишається
першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національнопатріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу у Класичній гімназії.
Саме національно-патріотичне виховання закладає підвалини для формування свідомості
нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного

особистісного розвитку на засадах гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи,
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толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.
Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання виховати
громадянина-патріота нової формації (ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу,
яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси). Основним документом
щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія національнопатріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015
р. № 580/2015. Відповідно до положень зазначеної Стратегії, основними складовими
національно-патріотичного виховання визначено: громадянсько-патріотичне, військовопатріотичне й духовно-моральне виховання.
Відтак, зусилля педагогів мають бути спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого
покоління шляхом оптимальної організації відповідної виховної роботи. Особливу увагу
потрібно зосередити на змісті заходів з національно-патріотичного виховання. Для цього слід
враховувати, що на особистісному рівні патріотизм – найважливіша, стійка характеристика
людини, що виражається у її світогляді, моральних ідеалах, нормах і проявах поведінки. Це
високо смислова безумовна якість-цінність, що виражає ставлення людини до Батьківщини,
народу, державу й до самої себе. Основними складниками патріотизму є: любов до Батьківщини,
народу, держави (любов до України); діяльнісна відданість Україні; суспільно значуща
цілеспрямованість; моральна стійкість; готовність до самопожертви; почуття власної гідності.
Саме складники патріотизму й визначають спектр змістових ліній виховної роботи з національнопатріотичного виховання. Завдання педагогів полягає у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм»
набували для дитини особливого смислу, тобто сприймалися не лише розумом, а й «серцем». Для
цього слід чітко усвідомлювати завдання національно-патріотичного виховання:
- утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і
поваги до культурного та історичного минулого України;
- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
- культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи,
справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;
- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її
патріотичною відповідальністю;
- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата
як до захисника Вітчизни, героя тощо.
Особливою формою роботи має стати залучення до діяльності різноманітних громадських
організацій військово-патріотичного спрямування учнів гімназії. Планується провести з
партнером закладу Центром військово-патроітичного виховання Самооборони «Галичина» та
Союзом ветеранів десанту заходи, завданням яких будуть фізична і професійна підготовка дітей
та учнівської молоді до служби в Збройних Силах України, патріотичне виховання на традиціях
українського козацтва, пропаганда здорового способу життя, волонтерська та пошукова робота;
проведення масових заходів, спрямованих на підвищення рівня знань молоді про стандарти
НАТО та престижності проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах
України. Це зустріч до Дня Покрови, благодійний концерт до Дня українського війська,
військово-польові навчання у червні 2022 р. за програмою Захисту Вітчизни. Також заплановані
заходи спільно з Пластом.
Героїчні й водночас драматичні події останнього часу спонукають до оновлення експозицій та
стендів щодо інформації про учасників АТО та волонтерів. На часі використання усіх
можливостей музейної педагогіки, а саме проведення інтерактивних занять у музейних залах,
світлицях Академії Сухопутних військ та Музеї визвольних змагань у Львові. Щорічним стали
перегляд фільмів на військову тематику – «Кіборги», «Міф».
Національно-патріотичне виховання дітей та молоді передбачає комплексну, системну і
цілеспрямовану діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх
закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої
національно-патріотичної свідомості. Звідси ефективність процесу національно-патріотичного
виховання дітей і молоді зростає за умови активного залучення сім’ї як ключового суб’єкта

виховання. Доцільно провести класними керівниками батьківські збори, всеобучі, консультації,
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бесіди індивідуального характеру з питань виховання громадянина-патріота.
Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен Майдану –
промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та поваги до
людської гідності, відстоювання загальнонаціональних інтересів відмовою учасників від
особистого заради досягнення спільної мети. 20 лютого – у День Героїв Небесної Сотні буде
вшанований подвиг Героїв Небесної Сотні проведенням у 2-й половині листопада 2021 р.
єдиного уроку, загальної лінійки та позакласних виховних заходів. Зміст виховних заходів має
позиціонувати Майдан як форму небаченого дотепер у світовій історії мирного колективного
протесту українців у відповідь на порушення базових прав людини і громадянина з боку
недемократичного політичного режиму в країні.
Важливо, щоб гімназія стала для учнів осередком становлення громадянина-патріота України,
готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну,
незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку,
сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в
суспільстві.
Естетичне виховання пов'язане з естетичним розвитком особистості у всіх сферах її діяльності
– вміння відчувати й розуміти прекрасне в особистому й громадському житті, в природі, праці,
мистецтві. Воно покликане також пробуджувати в учнів бажання створювати прекрасне й
боротися з усім потворним. Із естетичного ставлення до дійсності випливають завдання гімназії в
галузі естетичного виховання, а саме:
стимулювання естетичних потреб;
прищеплення естетичного сприйняття і почуття;
вироблення естетичних понять, смаків, оцінок і думок;
плекання естетичних ідеалів;
виявлення й розвиток художніх творчих здібностей учнів у різних видах діяльності та галузях
мистецтва.
Естетичне виховання, що проводиться на уроках, у поточному навчальному році буде
доповнювати позакласна робота у різних формах діяльності: хореографічних, художньої
гімнастики, образотворчого мистецтва, ансамблях, творчій діяльності учнівського
самоврядування, проведення майстер-класів народних майстрів Львівщини, відвідування закладів
культури і мистецтва.
Велике значення для піднесення естетичного виховання має участь дітей у конкурсах і оглядах
художньої самодіяльності, фестивалях, олімпіадах, концертних програмах, художніх виставках,
відзначенні народних і шкільних свят, іграх і забавах.
Прекрасним засобом естетичного виховання школярів виступає природа. Вихованню любові
до прекрасного в природі сприяють екскурсії, походи, прогулянки, вивчення творів мистецтв,
присвячених природі. Цим діти будуть займатись під час Екскурсійного дня та на заняттях
туристично-краєзнавчого гуртка.
Учні кожного класу разом з класним керівником повинні мінімум двічі на рік відвідати
історичні, краєзнавчі, художні музеї, виставки картин, скульптур, фотографій, театральні
вистави, концерти класичної музики.
Сім'я та школа мають спільну мету – виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості,
яка здатна реалізувати себе в професійному, громадянському і сімейному аспектах. Шалений
ритм життя та напружений робочий графік батьків створили ціле покоління дітей, що
страждають від браку уваги. Сьогодні вкрай необхідно допомогти учням у майбутньому бути
свідомими батьками, готовими до подолання труднощів у сімейному житті; навчити у
майбутньому по-справжньому любити дітей, берегти та зміцнювати сім’ю; забезпечити духовноморальну основу особистості. У цій роботі важлива діяльність адміністрації, класного керівника
та психолога гімназії. Тому у навчальному році окрім обов’язкових виховних годин та бесід
будуть проводитись батьківські збори (двічі на рік), індивідуальні консультації та налагоджена
система роботи психологічної служби гімназії.
Питання підготовки дітей та молоді до сімейного життя слід інтегрувати у зміст освіти
середньої і старшої школи гімназії. У середніх і старших класах вивчення навчальних предметів
дає широкі можливості для поглиблення й розширення знань учнів у цьому напрямі. Так, на

уроках української літератури розкривається моральна краса людей, їхнє уявлення про здоров’я,
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щастя, кохання, сімейне благополуччя. На уроках історії учнів можна ознайомити з розвитком
шлюбно-сімейних відносин, з сім’єю як соціальним явищем. На уроках правознавства − зі
змістом основних положень законодавства про сім’ю, шлюб, державний захист сім’ї та
дитинства. На уроках з основ здоров’я радимо розглядати основні функції сім’ї та обов’язки
членів родини щодо збереження здоров’я, стосунки та взаєморозуміння в сім’ї, правила
спілкування в сім’ї.
На березень 2022 року запланована профорієнтаційна зустріч з представниками ЛНУ імені
Івана Франка. Подібні зустрічі також будуть організовані з іншими вищими навчальними
закладами не тільки України, але й країн Європи.
Велике значення набуває виховні заходи з пропагування здорового способу життя. Окремий
план спортивно-масової роботи передбачає впродовж року участь учнів не менш як у 15
спортивних турнірах, спортивно-масових заходах та туристично-спортивних походах та
таборуваннях. Відновлять діяльність спортивні секції – спортивних ігор, шахів, будуть задіяні
два столи для ігри у настільний теніс на перервах та після уроків. На 2-гу декаду квітня 2022 року
запланований велофлешмоб із залученням як учнів, такі і вчителів та батьків учнів. З метою
популяризації занять велоспортом складена окрема програма, яка передбачає оновлення
велопарковки біля гімназії, проведення тематичних уроків з основ велоспорту та велотехніки, за
плановані зустрічі з поліцейським з велопатруля Львова та інші заходи.
В умовах карантину та пандемії коронавірусу впродовж року будуть проведені низка заходів з
метою пропаганди активного самозахисту від хвороби та способів уникнення зараження вірусом.
Колектив гімназії буде неухильно дотримуватись рекомендації влади щодо поведінки своєї та
учнів під час уроків та перерв впродовж всього періоду карантину.
З метою об’єднання гімназійної громади у 2-й декаді травня 2022 року відбудеться традиційна
зустріч випускників гімназії. Адміністрація та вчителі після офіційної частини у таких
неформальному спілкуванні та висвітленні цієї події в соцмережах демонструють і дітям і
батькам тяглість традицій та шлях успіху конкретних представників великої гімназійної родини.
ПЛАН
методичної роботи на 2021-2022 н.р.
№
з/п
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Зміст

Термін
виконання

Серпень-вересень
Педагогічна рада:
Після
«Про підсумки роботи гімназії за минулий
25.08.2021
навчальний рік і завдання педагогічного
колективу на наступний рік. Змішане чи
дистанційне навчання в умовах карантину?
Затвердження плану роботи».
«Стан модернізації освітнього середовища
навчального закладу у зв’язку із
запровадженням оновлених Державних
стандартів НУШ, нового Закону про повну
загальну середню освіту: організація
методичної та дидактичної підготовки
педагогів, удосконалення структури й
організації навчально-виховного процесу в
сучасних умова, зокрема під час пандемії».
Засідання науково-методичної ради (Голови
До 11.09.2021
МК) №1(згідно з планом)
Засідання методичних об’єднань предметних
до 15.09.2021
комісій
План роботи школи молодого вчителя
до 15.09.2021
Методична нарада вчителів, які атестуються у
до 20.09.2021
2021-2022 навч. році

Відповідальний
Джала Ю.С.,
Глібкович М.В.,
Заверуха Н.В.

Глібкович М.В.,
Голови
методкомісій
Овсянникова О.І.
Глібкович М.В.

Приміт
ка

6
7
8

9

1
2
3
4
5
6
7

8

1
2
3

4
5

1.
2
3

6

Затвердження плану роботи психологічної
до 15.09.2021
служби, бібліотеки, творчих груп, постійно
діючих семінарів-практикумів
Круглий стіл: “Ключові компетентності
згідно з планом
випускника школи” (у контексті методичної
проблеми гімназії).
Засідання творчої групи «Мультимедійні
згідно з планом
презентації уроку як засіб підвищення його
ефективності» в контексті формування
життєвих компетенцій учнів
Методична порадня «Працюємо з ЕЖ та
Після 27.08.21
електронними засобами віддаленого навчання:
зміни та новації»
Жовтень
Засідання науково-методичної ради №2 (згідно
До 12.10.2021
з планом)
Нарада голів методичних комісій з методики
До 10.10.2021
підготовки та проведення І та ІІ туру
Всеукраїнських предметних олімпіад
Засідання предметних методичних комісій
До 12.10.2021

Джала Ю.С.,
Глібкович М.В.

Психолого-педагогічний практикум «Рефлексія За потребою
ролі вчителя»
педагогів
Методична нарада вчителів, що атестуються
05.10.2021
Засідання атестаційної комісії №1
згідно з планом
Педагогічна рада:
Згідно з планом
«Інноваційний потенціал сучасного педагога в
проведення
умовах нових викликів – здатність створювати, педрад
сприймати, реалізувати нововведення,
своєчасно позбуватися застарілого, педагогічно
недоцільного: реалії та перспективи,
дистанційне навчання».
Засідання творчої групи із запровадження
Згідно з планом
стандартів НУШ
Листопад
Індивідуальні консультації для молодих
Протягом
вчителів
місяця
Круглий стіл: “Ключові компетентності
Згідно з планом
випускника школи” (у контексті методичної
проблеми гімназії).
Засідання творчої групи «Мультимедійні
згідно з планом
презентації уроку як засіб підвищення його
ефективності» в контексті формування
життєвих компетенцій учнів
Засідання творчої групи із запровадження
Згідно з планом
стандартів НУШ
Методична порадня «Працюємо з ЕЖ та
За потреби
електронними засобами віддаленого навчання:
зміни та новації»
Грудень
Психолого-педагогічний практикум «Рефлексія За потребою
ролі вчителя»
педагогів
Декада наставника „Досвід майстрів – молодим Перша декада
педагогам”
грудня
Семінар-практикум «Методичні засади
Друга половина
розвитку творчих здібностей обдарованих
грудня
дітей»
Засідання атестаційної комісії №2
згідно з планом

Возняк Г.Р.

Лещак Т.В.
Залужний А.П.

Залужний А.П.,
Глібковмч М.В.,
Заверуха Н.В.
Глібкович М.В.
Глібкович М.В.
Глібкович М.В.

Глібкович М.В.
Глібкович М.В.
Глібкович М.В.

Глібкович М.В.

Глібкович М.В.,
Овсянникова О.І.
Лещак Т.В.
Залужний А.П.

Глібкович М.В.
Залужний А.П.,
Глібкович М.В.,
ЗаверухаН.В.
Возняк Г.Р.
Глібкович М.В.,
Овсянникова О.І.
Глібкович М.В.,
Лещак Т.В.
Глібкович М.В.
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Січень
До 15.01.2022

1

Засідання методичних комісій

2
3
4

Засідання методичної ради №3 (за планом)
До 15.01.2022
Методична нарада вчителів, що атестуються
Згідно з планом
Круглий стіл
згідно з планом
“Ключові компетентності випускника школи”
(у контексті методичної проблеми гімназії).
Педагогічна рада
Згідно з планом
«Ключові компетентності учнів та їх
проведення
формування за допомогою інноваційних
педрад
педагогічних технологій».
Засідання творчої групи із запровадження
Згідно з планом
стандартів НУШ
Лютий
Нарада вчителів, які керують науковоПротягом
дослідницькою роботою учнів
місяця
Психолого-педагогічний практикум «Рефлексія За потребою
ролі вчителя»
педагогів
Круглий стіл педагогів-методистів і молодих
Друга декада
учителів «Як зробити урок ефективним»
місяця
Зустріч з викладачами вищих навчальних
Попередньо
закладів «Від гімназійної Альма-матер до
погодивши
Альма-матер університетської»
Засідання творчої групи «Мультимедійні
згідно з планом
презентації уроку як засіб підвищення його
ефективності» в контексті формування
життєвих компетенцій учнів
Березень
Засідання атестаційної комісії №3. Творчий звіт Згідно з планом
педагогів, що атестуються
Засідання предметних методичних комісій
Згідно з планом
Засідання методичної ради №4
згідно з планом
(за планом)
Психолого-педагогічний практикум «Рефлексія За потребою
ролі вчителя»
педагогів
Підсумкове засідання атестаційної комісії
згідно з планом
Круглий стіл: “Ключові компетентності
згідно з планом
випускника школи” (у контексті методичної
проблеми гімназії).
Квітень

5

6

1
2
3
5
6

1
2
3
4
5
6

2
4
5

1
2
3

Декада молодого вчителя „Мій перший
Друга декада
педагогічний крок”
місяця
Психолого-педагогічний практикум «Рефлексія За потребою
ролі вчителя»
педагогів
Засідання творчої групи із запровадження
Згідно з планом
стандартів НУШ
Травень
Педагогічна рада:
Згідно з планом
«Розвиток творчого потенціалу та критичного
мислення вчителя та учня».
Підсумкове засідання методичної ради №5
До 30.05.2022
Міні-конференція щодо реалізації методичної
проблеми, над якою працює гімназія
Засідання творчої групи «Мультимедійні
згідно з планом
презентації уроку як засіб підвищення його
ефективності» в контексті формування

Голови
методкомісій
Глібкович М.В.
Глібкович М.В.
Лещак Т.В.
Глібкович М.В.

Глібкович М.В.

Глібкович М.В.
Возняк Г.Р.
Глібкович М.В.,
Овсянникова О.І.
Джала Ю.С.,
Глібкович М.В.
Залужний А.П.

Глібкович М.В.
Глібкович М.В.
Глібкович М.В.
Возняк Г.Р.
Глібкович М.В.
Лещак Т.В.

Глібкович М.В.,
Овсянникова О.І.
Возняк Г.Р.
Глібкович М.В.

Джала Ю.С.,
Заверуха Н.В.,
Глібкович М.В.
Глібкович М.В.
Залужний А.П.
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4
5

життєвих компетенцій учнів
Підсумкове засідання методичних комісій
Підсумкові конференції науково-дослідницьких
робіт учнів

До 30.05.2022
Квітеньтравень

Голови МК
Глібкович М.В.

Перспективний план виховної роботи на 2021-22 навчальний рік
№
з/п

Виховний захід
1. Традиційні заходи:
• Свято 1-го дзвоника
• Посвята в гімназисти
• День вчителя
• День гімназії
• Свято останнього дзвоника
2. Збори депутатів учнівського парламенту
гімназії
3. Вибори Спікера учнівського парламенту
гімназії
4.
Акція з нагоди Дня Захисника України
«Гімназія допомагає сім’ям Героїв»
5.
Заходи до Дня фізичної культури та спорту
6.
7.

Заходи з нагоди Дня туризму
Заходи до Дня учителя!

Дата проведення
01.09.21
26.09.21
04.10.21
24.05.22
29.05.22
1 декада
вересня 2021 р.
1 декада
травня 2022 р.
2 декада
вересня – жовтень
2021 р.
вересень 2021 р.
4-а декада вересня
2021 р.
4-5.10.2021

8. Всеукраїнський рейд-місячник «Увага!
Діти на дорозі!»
9. Військово-патріотичний вишкіл за
підтримки Народної Самооборони,
ветеранів АТО
10.Засідання навчально-дисциплінарної
комісії гімназії
11.
Тиждень прав людини

Вересень - жовтень
2021 р.

12.
Заходи з нагоди Дня боротьби зі СНІД

1-а декада грудня
2021 р.

13.
Збір подарунків дітям-сиротам

Жовтень 2021 р.
Листопад 2021 р.

1-а декада грудня
2021 р.

1-а декада грудня
2021 р.

14.
Заходи з нагоди Дня Збройних сил
України

1-а декада грудня
2021 р.

15.
До Міжнародного дня прав людини
тиждень правових знань

грудень 2021 р.

16.Проведення бесід з профілактики
травматизму учнів в зимовий період
17.Фізкультурно-спортивна акція в рамках

1-а декада грудня
2021 р.
3-я декада січня

Відповідальний
Хараху С.О.
Хараху С.О.
Ю. Бокало,
О. Курська, С.Хархан
Хараху С.О.
Хараху С.О.
Хараху С.О.,
кл. наставники
Хараху С.О.
Адміністрація
гімназії, учнівське
самоврядування
Вчителі фізкультури,
Хараху С.О.
Хараху С.О.,
кл. наставники
11-і класи, учнівське
самоврядування
Хараху С.О.,
класні наставники,
Адміністрація
гімназії, випускники
гімназії
Адміністрація гімназії
Вчитель
правознавства, класні
керівники
Хараху С.О.,
Козак І.І.
Джала Ю.С.,
Хараху С.О.,
класні наставники
Кафедра естетичного
виховання, фізичної
культури та Захисту
України

Вчитель
правознавства, класні
керівники
Хараху С.О.,
кл. наставники
Вчителі фізкультури,
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профілактики ГРЗ та грипу «Зимові
спортивні ігри на свіжому повітрі»
18.
Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут
19.
Свято закоханих
20.
Шевченківське свято
21.Зустріч на тему профорієнтації з
представниками ЛНУ імені Івана Франка
22.
Захід до Дня вшанування пам’яті загиблих
під час Чорнобильської трагедії
23.Засідання навчально-дисциплінарної
комісії гімназії
24.
День міста Лева

2022 р.
1-а декада лютого
2022 р.
2-а декада лютого
2022 р.
березень 2022 р.

26.Проведення загально гімназійної
передвеликодної толоки
27.Тиждень культури гімназистів
28.Свято Матері
29.
Зустріч випускників гімназії
30.Заходи з нагоди Дня героїв:
•Участь у пішій ході до меморіалу УСС
•Військово-спортивна гра, квест
31.
День Класичної гімназії
32.
Проведення бесід з профілактики
травматизму учнів в літній період та правил
поведінки на воді
33.Навчально-польовий військовий вишкіл
для учнів старших класів
34.Засідання учнівського Парламенту
35.Заходи згідно плану роботи учнівського
Парламенту
36.
Виставки малюнків та художніх робіт
37.Перевірка стану класних кабінетів та
зовнішнього виду гімназистів
38.Програма показу фільмів «Дивись
українське»
39.Чемпіонат гімназії „Що?Де?Коли?”
40.Організація
літніх
туристичнокраєзнавчих походів, спортивно-оздоровчих
екскурсій та відпочинку гімназистів,
виховних заходів літньої англомовної
школи у Класичній гімназії
41.Спортивні заходи вчителів спільно з
учнями

Хараху С.О.
Учнівський
парламент
Учнівський парламент,
кафедра словесності

березень 2022 р.

Хараху С.О.

25.04.2022 р.

10-і класи

березень 2022 р.

Адміністрація гімназії

1-а декада травня
2022 р.

25.
Тиждень правових знань

Хараху С.О.

Квітень 2022 р.

Квітень 2022 р.
Квітень 2022 р.
Травень 2022 р.
Травень 2022 р.

Учнівський
парламент
Хараху С.О.,
радіокомітет
учнівського
самоврядування
Хараху С.О.,
Вальчук О.С.
Хараху С.О.
5-6 класи
Джала Ю.С., Хараху
С.О., класні керівники

23.05.22

Хараху С.О.

24.05.22

Хараху С.О.
класні наставники

травень 2022 р.
червень 2022 р.
Щотижня
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
2-а декада червня –
липень 2020 р.
Щотижня

Хараху С.О.,
кл. наставники
Хараху С.О.,
Вчителі фізкультури
Хараху С.О.
Хараху С.О.,
учнівський Парламент
Горішна О.М.,
Вуєк Г.І.
Хараху С.О.,
учнівський Парламент
Хараху С.О.,
учнівський Парламент
Лещак Т.В.
Крисюк О.С.,
Хараху С.О.,
вчителі фізкультури,
кафедра іноземних мов,
вчителі-предметники
Левкун А.С
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42.Турнір з настільного тенісу на Кубок
гімназії
43.Товариські спортивні турніри з
гімназіями Франківського району м. Львова

Двічі на рік

Хараху С.О.

Двічі на рік

Хараху С.О.,
Левкун А.С.

План роботи з обдарованими дітьми
на 2021-2022 навчальний рік
№
з/п

Відповідальний

1.

Розробити план роботи з обдарованими дітьми

2.

Видати наказ про організацію науководослідницької роботи учнів гімназії

Термін
виконання
До
11.09.2021
До
11.09.2021

3.

Ознайомити гімназистів із Положенням про
наукові роботи учнів Класичної гімназії

До
15.10.2021

4.

Продовжити співпрацю з ЛНУ ім.Івана Франка
та Католицьким університетом з метою
реалізації творчості обдарованих дітей

Протягом
навчального
року

Джала Ю.С.

5.

Сприяти у підготовці учнів до різних етапів
Всеукраїнських предметних олімпіад

Протягом
навчального
року

Вчителі
гімназії

6.

7.

Назва заходу

Спільно з кафедрою педагогіки ЛНУ імені
І.Франка провести семінар-практикум
«Методичні засади розвитку творчих
здібностей обдарованих дітей».
Педагогічна рада: «Ключові компетентності
учнів та їх формування за допомогою
інноваційних педагогічних технологій».

8.

Організувати зустріч обдарованих дітей з
кращими студентами-випускниками гімназії

9.

Брати участь у конкурсах проектних та
мультимедійних робіт

10.

Взяти участь у Всеукраїнських конкурсах
«Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Бобер»

11.

Грудень
2021
Січень 2022

Глібкович М.В.
Джала Ю.С.,
Глібкович М.В.
Глібкович
М.В., голови
методичних
об’єднань

Глібкович
М.В., Лещак
Т.В.
Глібкович М.В.

Лютий
2022р.

Адміністрація
гімназії

Згідно з
планом
НМЦО
Протягом
навчального
року

Бадзо М.І.,
Заверуха Н.Б.,
Козак І.І.
Голови
методичних
комісій

Представити команду гімназистів на
конкурсах «Краєзнавець», «Мій Львів»,
турнірі юних географів

Згідно з
планом
НМЦО

Крисюк О.С.

12.

Взяти участь у Міжнародному конкурсі
знавців української мови ім. П.Яцика,
Всеукраїнському мовно-літературному
конкурсу ім.Т.Шевченка

Згідно з
планом
НМЦО

Ковалишин
Б.І.

13.

Взяти участь у міських конкурсах із
зарубіжної літератури

14.

Сприяти участі гімназистів у міських та
Міжнародних англомовних конкурсах

Згідно з
планом
НМЦО
Згідно з
планом
НМЦО

Овсянникова
О.І
Касянчук Н.О.

Примітки
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15.

16.
17.

Провести свято вшанування переможців і
призерів олімпіад, конкурсів, турнірів
Педагогічна рада: « Розвиток творчого
потенціалу та критичного мислення вчителя та
учня»
Видати аналітичний наказ «Про підсумки
робот из обдарованою молоддю»

Травень
2022 р.
Травень
2022р.
Червень
2022 р.

Джала Ю.С.,
Глібкович
М.В.,
Хараху С.О.
Глібкович М.В.
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Джала Ю.С.,
Глібкович М.В

Дотримання техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм
під час навчально-виховного процесу на 2021-2022 н.р.
№
з\п

Зміст роботи

Терміни
проведення

Відповід.

1

Службі охорони праці гімназії, розробляти
додаткові заходи, щодо профілактики та
запобігання травматизму серед учасників
навчально-виховного
процесу
і
забезпечувати
обов'язкове
виконання
законів України «Про охорону праці»,
«Про пожежну безпеку», «Про дорожній
рух».
Посилити контроль за веденням занять з
курсу «Основи безпеки життєдіяльності».
Особливу увагу звернути на створення
безпечних умов для праці і навчання.
Підвищити персональну відповідальність
працівників за здійснення профілактики
травматизму під час навчально-виховного
процесу, розривати контракти з вчителями,
у яких допускаються серйозні недоліки,
що призводять до нещасних випадків із
смертельними наслідками.
До початку нового навчального року
разом з представниками державного
нагляду за охороною праці, пожежної,
радіаційної безпеки, санітарного та
епідемічного благополуччя, цивільної
оборони, безпеки дорожнього руху
проводити комплексні перевірки стану
приміщень
навчально-виховного
призначення. Прийом навчальних закладів
здійснювати комісіями лише за умови
дотримання всіх вимог нормативних актів
з безпеки життєдіяльності.
Покращити спільну роботу з місцевими
органами охорони праці, автомобільною
інспекцією, пожежною охороною та
лікувально-профілактичними
закладами
щодо
профілактики
та
запобігання
травматизму серед учасників навчальновиховного процесу, особливо в побуті.
Спільні з органами місцевої виконавчої

Протягом
2021-2022 н.р.

Хараху С.О.

Протягом
2021-2022 н.р.

Вальчук О.С.
Джала Ю.С.
Заверуха Н.В.

2

3

4

5

6

Протягом
Джала Ю.С.
2021-2022 н.р. Глібкович М.В

19-30. 08.2021 Галицькор.
Франківський
відділ освіти,
Джала Ю.С.,
Заверуха Н.В.,
Хараху С.О.,
Глібкович М.В

Протягом
року

Джала Ю.С.
Хараху С.О.
Мізюнов О.М.

Протягом

Джала Ю.С.

Примітка

7

8

9

10

11

влади,
підрозділами
Українського
товариства рятування на водах, іншими
зацікавленими організаціями максимально
використовувати можливості для навчання
дітей шкільного віку правилам поведінки
на воді та плавання.
Спрямовувати роботу психолога гімназії на
конкретні
проблеми
профілактики
дитячого травматизму особливо «хвороби»
соціально-стресового
розладу,
забезпечуючи
гармонійне
поєднання
внутрішнього й зовнішнього стану дитини.
Систематично
заслуховувати
на
оперативних
нарадах,
педрадах.
батьківських
зборах
з
участю
представників державного нагляду за охороною праці питання щодо створення
здорових і безпечних умов праці і
навчання, виконання угоди з охорони
праці та аналізувати стан травматизму
серед учасників навчально-виховного
процесу.
Проводити регулярно огляди класних
кімнат, кабінетів які відвідують учні.
Посилити контроль за забезпеченням
учнів
та
працюючих
засобами
пожежогасіння
та
засобами
індивідуального захисту, медикаментами,
проведенням замірів опору ізоляції
проводів та заземлення.
Організувати
поглиблене
медичне
обстеження здоров’я працівників та учнів
гімназії.

року

Хараху С.О.
Коваль А.С.,
Степаняк
В.В.

Протягом
року

Джала Ю.С.
Капраль О.І.
Хараху С.О.

Протягом
року

Джала Ю.С.
Шоханов С.О.
Вальчук О.С.
Хараху С.О.

Протягом
року

Джала Ю.С.
Заверуха Н.В.
Хараху С.О.
Глібкович М.В
Джала Ю.С.
Вальчук О.С.

Протягом
року

Серпень 2021

12

Активізувати
роботу
фізкультурноспортивних та інших гуртків, забезпечити
організацію дозвілля і відпочинку учнів.

Протягом
року

13

При організації екскурсій дотримуватись
вимог інструкції «Про порядок організації
туристсько-екскурсійних перевезень учнів
автобусами спеціалізованих пасажирських
автопідприємств».
До роботи з профілактики дитячого
травматизму залучити засоби масової
інформації, спільно з ними практикувати
проведення конкурсів, вікторин з питань
безпеки життєдіяльності. Особливу увагу
приділити
вивченню,
узагальненню,

Протягом
року

14

Протягом
року

Джала Ю.С.
Заверуха Н.В.
Хараху С.О.
Неізвесних
Н.Я.
Джала Ю.С.
Хараху С.О.
Степаняк
В.В.
Коваль А.С.
Крисюк О.С.
Джала Ю.С.
Хараху С.О.
класні
керівники
Джала Ю.С.
Хараху С.О.
класні
керівники

19

15

поширенню передового досвіду щодо
попередження травматизму та дотримання
учнями та працівниками правил безпеки
життєдіяльності.
Обладнати куточок з охорони праці в
гімназії, забезпечивши його нормативнотехнічною документацією та літературою з
безпеки життєдіяльності».

20

Вересеньгрудень 2021

Джала Ю.С.
Хараху С.О.
Вальчук О.С.

Заходи
щодо безпеки життєдіяльності учнів та запобігання нещасних випадків
на 2021-2022 н.р.
№
Зміст заходів
з/п
п1. Забезпечити неухильне виконання Законів
України "Про освіту", "Про охорону
праці", "Про пожежну безпеку",
Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчальновиховного процесу в установах і закладах
освіти та положення про порядок
розслідування нещасних випадків, що
сталися під час навчально-виховного
процесу в навчальних закладах
2. Всю документацію з охорони праці та
безпеки життєдіяльності вести
відповідно до збірника "Безпека
життєдіяльності у навчальних
закладах. Нормативні документи та
методичні матеріали"
3.

Забезпечити неухильне виконання заходів
щодо попередження ДТП, заходів
пожежної безпеки, заходів щодо
формування навичок здорового способу
життя
4. Заслухати на засіданні педради звіт про
роботу з питань охорони праці та
безпеки життєдіяльності в гімназії за
2021 р.
5. Директору гімназії, його заступникам
проходити навчання та перевірку знань
з ОП відповідно до наказу управління
освіти Львівської міської ради
6. Провести навчання та перевірку знань з
питань ОП новопризначених вчителів
відповідно до вимог "Типового
положення про навчання з питань
охорони праці"

Термін
Відповідальні
виконання
Протягом року Адміністрація

Протягом року Заверуха Н.В.

Протягом року Адміністрація

Січень
2022 року

Заверуха Н.В.
Хараху СО.

Протягом року Адміністрація

Протягом року Адміністрація

Примітка

7. Створювати належні санітарно-гігієнічні
умови та режим навчання, які
забезпечують збереження та зміцнення
здоров'я учнів
8. Укласти угоду з охорони праці між
адміністрацією гімназії та
профспілковим комітетом на 2022 р.,
передбачивши вирішення
найважливіших питань щодо
покращення умов праці та навчання,
профілактики травматизму
9. У кабінетах підвищеної небезпеки,
спортивному залі навчання
розпочинати лише після видачі актів
дозволів на їх експлуатацію
10. Тримати на контролі санітарно
гігієнічний стан харчоблоку та якість
приготування їжі

Протягом року Адміністрація

До 29.01.2022
року

Серпень
2021 року

Протягом
року

Джала Ю.С.

Служба
охорони
праці
Адміністрація
Неізвєстних Н.Я.

11. Організовувати безкоштовне
харчування для дітей-сиріт, напівсиріт, з
багатодітних та малозабезпечених
сімей, дітей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
12. Організовувати харчування дітей у
групах продовженого дня за кошти
батьків
13. Забезпечити пільгові категорії
дітей безкоштовними путівками в
оздоровчі табори

Відповідно до
термінів
документів, що
підтверджують
пільговість
учнів
Протягом
року

14.

Проводити пропагандистську та
роз'яснювальну роботу серед батьків з
питань профілактики дитячого
травматизму, поведінки дітей на дорогах,
з електроприладами, вогнем, на воді, в
лісі при збиранні грибів тощо.
15. Напередодні канікул проводити бесіди,
виховні години, інструктажі з учнями з
метою попередження нещасних випадків
та дорожньо-транспортного травматизму
з обов'язковою реєстрацією у класних
журналах та журналах інструктажів

Протягом року

Класні
керівники

Протягом року

Класні
керівники

16. Спрямувати роботу шкільного психолога,
медсестри та навчально-дисциплінарної
комісії на конкретні проблеми
профілактики дитячого травматизму,
зокрема на проблему здоров'я зберігаючи
17. поведінки
Контролювати відвідування учнями
гімназії з обов'язковим з'ясуванням
причин відсутності та повідомленням
батьків

Протягом року

Хараху С.О.

Щоденно

Хараху С.О.,
класні
керівники

Червеньсерпень

Хараху С.О.

Вуєк Г.І.
Савка К.О.
Хараху С.О.

2022 року

21

18. Перевіряти санітарний стан гімназії,
кабінетів, прилеглих до гімназії
територій
19. Оновлювати інформаційні стенди з
використанням санбюлетнів з
агітаційною та профілактичною метою
20. Проводити державні тести з метою
оцінювання фізичної підготовленості
учнів
21. Продовжити чергування вчителів та
учнів по гімназії
22. Здійснювати контроль за організацією
чергування вчителів та учнів на перервах,
в рекреаціях, коридорах гімназії
23. Аналізувати стан виробничого і
невиробничого травматизму і
його профілактики
24. Забезпечити проходження
всіма працівниками гімназії
медичного огляду
25. Проводити медичні огляди
учнів, щеплення
26. Забезпечити поповнення
куточка з ОП нормативнотехнічною документацією та
літературою з безпеки
життєдіяльності
27. Сприяти розвитку спортивних
гуртків та секцій, організувати
регулярне відвідування учнями
гімнації спортивного та
тренажерного залів

Щотижнево
Щомісяця

Вальчук О.С.

22

Неізвєстних
Н.Я.

Протягом року

Степаняк В.В.
Коваль А.С.

Протягом року

Хараху С.О.

Протягом року

Хараху С.О.

Червень-серпень
2022року

Хараху С.О.,

Червень-серпень
2022року

Неізвєстних
Н.Я.

Згідно з
графіком
Протягом року

Неізвєстних
Н.Я.

Протягом року

Адміністрація

Неізвєстних
Н.Я.

Заверуха Н.В.

Контроль за станом викладання
навчальних дисциплін, виховання та розвитку в процесі навчання на 2021-2022 н.р.
Час

Вересень
Березень

Зміст
контролю
Відвідування
уроків учителів
гімназії,
прийнятих на
роботу в
поточному
навчальному році

Мета
контролю

Вид
контролю

Методи
контрол
ю

Хто
контролює

Виявити стан
Персональний Бесіди,
Глібкович
роботи з
спостереж М.В.,
організації
ення
Хараху С.О.
самостійної
Заверуха Н.В.
діяльності учнів

Підведення
підсумків
Наради при
директорові

Лютий
Травень

Листопад
Грудень

Листопад
Грудень

Лютий
Березень
Квітень

Відвідування
уроків учителівпочатківців і
молодих
спеціалістів

Виявити рівень
Персональний Спостереж
методичної
ення на
підготовки,
уроках,
вміння поставити
співставлен
мету, організацію
ня з
учнів з прийняття
державним
та реалізації цілей
и
програмам
и
Відвідування
Перевірити
КласноСпостереж
уроків у 9-х
організацію та
узагальнюючи ення на
класах за всіма
підготовку учнів й, предметно- уроках
предметами,
9-х класів у
узагальнюючий,
контроль якості
освоєнні
фронтальний
викладання та рівня навчального
навченості з
матеріалу
предметів
природничоматематичного
Вміння
Методи роботи
Тематичний
Спостереж
циклу
самостійно
вчителів з
ення
працювати з
предметів
довідковою
природничолітературою на
математичного
уроках
циклу
природничоматематичного
Відвідування
Виявити рівень
Персональний Спостереж
циклу
уроків вчителів, методичної
ення на
що атестуються підготовки
уроках
учителів, вміння
поставити мету,
організацію учнів
з прийняття та
реалізації цілей

Глібкович
М.В.,
Заверуха Н.В.

Наради при
директорові 23

Заверуха Н.В. Наради при
Глібкович М.В. завучах,
Хараху С.О.
наказ
грудень

Заверуха Н.В. Нарада при
Глібкович М.В. заступниках
директора
грудень

Заверуха Н.В. Наказ
Глібкович М.В. Засідання м/о
вчителів

Листопад
Грудень

Відвідування
позакласних
занять з предметів
(факультативів,
гуртків та ін.)

Роль
Тематичний
позакласних
занять у
формуванні
самостійності як
риси особистості

Спостереж Заверуха Н.В.
ення
Хараху С.О.

Грудень
Квітень

Підсумкові
директорські
контрольні
роботи

Визначити
рівень
навчальних
досягнень учнів

Січень
Лютий
Березень

Ведення
поурочних планів
вчителями
математичного
циклу

Виявити стан
Персональний Спостереж Заверуха Н.В. Наказ
підготовки
ення
Глібкович М.В. Засідання м/о
вчителівХараху С.О. вчителів
предметників до
уроків

КласноСпостереж Заверуха Н.В.
узагальнюючи ення
й

Нарада при
заступниках
директора
Наказ по
факультативах
грудень
Наказ

з
Відвідування
Виявити рівень
20.11.2020- уроків вчителів, методичної
18.03.2021

Персональний Спостере Заверуха Н.В.
ження
Глібкович
що атестуються підготовки
М.В.
учителів, вміння
Хараху С.О.
поставити мету,
організацію
учнів з
прийняття
та
3 08.02 до Відвідування
Організація
Персональний Спостере Заверуха Н.В.
16.04.2021 уроків у 5-11-х повторення
реалізації цілей
ження
Глібкович
класах
навчального
М.В.
матеріалу з
Хараху С.О.
предметів

Нарада при
24
директорі
Засідання
м/о вчителів

Нарада при
завучі

Контроль за веденням документації на 2021-2022 н.р.
Класні журнали
Місяць

Що перевіряється

Вересень

Культура оформлення журналу.
Своєчасність заповнення. Наявність
відомостей про учнів та їхніх
батьків. Зайнятість учнів у гуртках
та факультативах
Мета перевірки:
контроль за дотриманням
учителями правил ведення класних
журналів
Нагромадження оцінок. Система
виставлення оцінок за письмові,
контрольні та практичні роботи.
Своєчасність і правильність
оформлення записів у журналі про
пройдений на уроці матеріал.
Мета перевірки: оцінити систему
перевірки знань учнів учителями –
предметниками
Зміст вимог програм за темами та
фактичне відображення їх у
журналі. Виконання практичної
частини програм. Об’єктивність
виставлення оцінок з предметів.
Контроль за відвідуванням занять
Мета перевірки: контроль за
виконанням навчальних програм,
практичної частини програми
Об'єктивність оцінки знань учнів.
Зміст, характер домашніх завдань,
виконання планів і програм за І
семестр
Об'єктивність виставлення оцінок
учням. Своєчасність виставлення

Жовтень

Листопад

Грудень

Лютий

Заверуха Н.В.
Хараху С.О.

Де
обговорюєт
ься
Оперативна
нарада

Заверуха Н.В.
Хараху С.О.
Глібкович М.В.

Нарада при
заст.
директора

Заверуха Н.В.
Хараху С.О.,
Глібкович М.В.
Касянчук Н.О.

Педрада

Заверуха Н.В.
Глібкович М.В.
Хараху С.О.
Касянчук Н.О.
Заверуха Н.В.
Глібкович М.В.

Педрада

Хто перевіряє

Нарада при
директорі

Примітка

Березень

Травень

оцінок за тематичне оцінювання
Мета перевірки: визначити рівень
якості знань учнів.
Проходження програмного
матеріалу. Виконання практичної
частини програми.
Мета перевірки: контроль за
виконанням навчальних програм,
практичної частини програми
Система роботи класних керівників
і вчителів-предметників з класними
журналами.
Мета перевірки: виявлення
основних недоліків у роботі з
оформлення журналів, виконання
планів і програм за рік.
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Заверуха Н.В.
Хараху С.О.
Глібкович М.В. .
Касянчук Н.О.

Нарада при
заст.директо
ра

Заверуха Н.В.
Хараху С.О.
Глібкович М.В.
Касянчук Н.О.

Нарада при
директорі

Контроль за виконанням навчальних програм за 2021-2022 н.р.
№
з/п

Що контролюється

Термін
виконання

Тематичні плани проходження
програмного матеріалу з
предметів з чітким вказанням
строків

По четвергах

2.

Графіки контрольних,
практичних, лабораторних
робіт і екскурсій

По четвергах

Заверуха Н.В.
Хараху С.О.
Глібкович М.В.

Співбесіда з учителями

3.

Облік пропущених уроків
учителями з хвороби. Заміна
уроків

Щодня

Заверуха Н.В.

Учбова частина

4.

Виконання навчальних
програм за записами в
журналах

1.

Хто контролює
Глібкович М.В.
Заверуха Н.В.
Хараху С.О.

2 рази в рік
Глібкович М.В.
грудень, травень Заверуха Н.В.
Хараху С.О.
Касянчук Н.О.

Де обговорюється

Співбесіда з учителями

Адміністративна нарада
при директорові, педрада

Організаційна діяльність на 2021-2022 н.р.
Відповідальні за
виконання

№
Види діяльності
з/п

Термін
виконання

1.

Вивчити пояснювальні записки до
навчальних програм, методичні
листи, інші нормативні документи

Вересень,
Заступник директора з
далі
навчально виховної
систематично роботи Заверуха Н.В.,
заступниик директора
з науково-методичної
роботи
Глібкович М.В.,
заступник директора
Хараху С.О.

2.

Зібрати інформацію, за якими
підручниками працюють вчителіпредметники
Затвердити тематичне
(календарне) планування вчителів
на чверть
Складання статистичної звітності

Вересень

Кл. керівники

Вересень

Голови м.к.,
Джала Ю.С.

До 7 вересня

Підготовча робота до заповнення
класних журналів, щоденників.
Бесіди з учителями та класними
керівниками. Розмітка журналів,
зразки заповнення щоденників
Складання графіків
факультативів, гуртків, ГПД,
спортивних секцій, контрольних,
практичних, лабораторних робіт,
екскурсій, позакласних заходів
Складання графіка проведення
відкритих уроків, позакласних
заходів, класних годин

Вересень

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи Заверуха Н.В.
Кл. керівники

Провести м/о класних керівників:
затвердити графік чергувань по
гімназії;
провести коригування планів
виховної роботи класних
керівників;
ознайомити із системою організації харчування учнів у їдальні;
ознайомити з системою
організації дітей у роздягальні.
Скласти розклад уроків

Вересень

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10. Скласти графік чергування
вчителів по гімназії

Вересень

Жовтень

Вересень,
січень
Вересень

Заступник директора
з навчально виховної
роботи Заверуха Н.В.
заступник директора
Хараху С.О.
Заступник директора
Хараху С.О.,
заступники директора
з науково-методичної
роботи
Глібкович М.В.
Заст. директора з
виховної роботи
Хараху С.О.

Заступник директора
з навчально виховної
роботи Заверуха Н.В.
Заст. директора з
виховної роботи
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Примітка

11. Призначити відповідальних:
з охорони праці на уроках і в
позакласний час;
з охорони прав дітей, які не мають
батьків (опіка);
з попередження травматизму та
захворюваності;
з забезпечення збереження та
обліку гімназійного майна.
12. Уточнення списків, контроль за
відвідуванням

1-8 вересня

13. Тарифікація вчителів, працівників
гімназії

9-10 вересня

14. Призначення відповідальних за
безкоштовне харчування учнів.
Затвердження списків на
безкоштовне харчування
15. Провести нараду з приводу
першого дня занять. Порядок
денний:
1. Підсумки першого дня занять
(доповідають класні керівники,
вчителі)
2. Готовність педагогічного
колективу до нового навчального
року
16. Підбиття підсумків роботи за І
семестр
17. Складання та затвердження планів
виховної роботи

до 4 вересня

18. Складання графіків використання
робочого часу вчителів і техперсоналу в період зимових,
весняних канікул і влітку
19. Підготовча робота з проведенням
ДПА

4-11 вересня

Хараху С.О.
Заступник директора
з навчально виховної
роботи Заверуха Н.В.,
заступник директора з
виховної роботи
Хараху С.О.,
завгосп гімназії
О.Вальчук
Класні керівники,
заст. директора з
виховної роботи
Хараху С.О.
Заступник директора
з навчально виховної
роботи Заверуха Н.В.
Заступник директора
з виховної роботи
Хараху С.О.

3 вересня

Нарада при
директорові

Січень 2022

Педрада з успішності

На початку
кожного
семестру
У міру
необхідності

Заст. директора з
виховної роботи
Хараху С.О.
Заст..директора з
виховної роботи
Хараху С.О.

Березень

Заступник директора
з навчально виховної
роботи Заверуха Н.В.
Заст. директора
виховної роботи
Хараху С.О.,
кл. керівники
Заст. директора
виховної роботи
Хараху С.О.,
кл. керівники
Кл. керівники, заст.
директора виховної
роботи Хараху С.О
Заст. директора з

20. Проведення свята «Останнього
дзвінка»

Травень

21. Проведення свята «Вручення
атестатів»

Травень

22. Організація та проведення
випускного вечора

Травень

23. Аналіз роботи за рік і планування

Квітень-
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на новий навчальний рік

травень

24. Затвердження графіку відпусток

Квітень

25. Організація охорони праці та
техніки безпеки

Протягом
кожного
семестру

26. Комплектування 5 -х та 10-х
класів
27. Навчальна практика учнів
перевідних класів

Квітеньтравень
Протягом
року

28. Підсумкова атестація в 9-х класах

Травеньчервень

29. Організація літнього відпочинку
учнів

Травень

30. Здача гімназії до нового
навчального року:
1. Ремонт гімназії, устаткування,
класів;
2. Оформлення документації.

Травеньчервень

виховної роботи
Хараху С.О.
Заступники директора
з науково-методичної
роботи
Глібкович М.В.
Медсестра
Нєізвєстних Н.Я.,
директор гімназії
Ю.Джала,
заст. директора з
виховної роботи
Хараху С.О.,
завгосп гімназії
О.Вальчук
Директор гімназії
Ю.Джала
Кл. керівники,
заступник директора з
виховоної роботи
Хараху С.О.
Директор гімназії
Ю.Джала, заступник
директора з навчально
виховної роботи
Заверуха Н.В..
Заст. директора з
виховної роботи
Хараху С.О.
Директора гімназії
Ю.Джала, класні
керівники.завгосп
Вальчук О.С.
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НАРАДИ
при директорі на 2021-2022 н.р.
Дата
05
вересня
вересень

жовтень

Зміст
1. Підсумки першого робочого дня.
2. Готовність учителів до роботи в
новому навчальному році.
1. Стан і заходи з профілактики
правопорушень.
2. Попередження дитячого травматизму в
навчальний час.
3. Питання організації дитячого
харчування в 5-11 -х класах.
1. Стан гімназійної документації:
журналів.
2. Стан щоденників учнів.

Доповідачі
Класні керівники
Заступник директора
з виховної роботи
Хараху С.О.

Заступник директора
з навчально виховної
роботи Заверуха Н.В.,

Примітка

листопад

Підсумки перевірки планів виховної
роботи.

Січень
2020

1. Охорона праці в гімназії, звіт та
основні завдання на 2020 рік.
2. Робота гімназійної бібліотеки.

березень

1. Робота зі зміцнення матеріальнотехнічної бази гімназії.
2. Про стан викладання, дотримання
державних вимог до змісту та обсягу
навчальних програм та рівня навчальних
досягнень з предметів вчителів, що
атестуються.

квітень

1. Робота з молодими спеціалістами.
Підсумки .
2. Робота психолога. Підсумки
3. .Стан підготовки до ДПА

травень

1 Система роботи класних керівників і
вчителів з журналами та особовими
справами.
2. Підсумки проведення свята закінчення
навчального року.

червень

Підсумки здачі гімназії до нового
навчального року

липень

Підсумки літньої практики учнів

заст. директора з
виховної роботи
Хараху С.О.
Заступник директора
з виховної роботи
Хараху С.О.
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Завгосп гімназії
О.Вальчук, заступник
директора з
навчально виховної
роботи Заверуха Н.В.,
заступник директора
з виховної роботи
Хараху С.О.,
бібліотекар Ільїв С.М.
Заступники
директора з
навчально-виховної
роботи Заверуха Н.В..
Глібкович М.В.
Хараху С.О.
завгосп гімназії
О.Вальчук
Заступники
директора з
навчально-виховної
роботи Глібкович
М.В.
Заверуха Н.В.,
психолог Капраль О.І.
Заступники
директора з
навчально-виховної
роботи Заверуха Н.В.,
Глібкович М.В.,
Хараху С.О.,
класні керівники
Адміністрація ,
відповідальні за
кабінети,
тех. персонал
Заступник директора
з виховної роботи
Хараху С.О.

НАРАДИ
при заступниках директора на 2021-2022 н.р.
Дата
Зміст
листопад Про вміння самостійно працювати з
додатковою літературою на уроках
природничо-математичного циклу.

Доповідачі
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи Заверуха Н.В.

Примітка

грудень

Про результати підсумкових контрольних
робіт за І семестр

лютий

Ведення поурочних планів вчителями –
предметниками

квітень

1. Про організацію повторення
навчального матеріалу у 5-11 класах.
2. Про підготовку до ДПА у 9-х, 11-х
класах.

Заступник директора з
навчально-виховної
роботи Заверуха Н.В.
Заступники директора
з навчально-виховної
роботи Заверуха Н.В.,
Глібкович М.В.,
Хараху С.О.,
Касянчук Н.О.
Заступники директора
з навчально-виховної
роботи Заверуха Н.В.,
ГлібковичМ.В.,
Хараху С.О.
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ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ
ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД НА П'ЯТЬ РОКІВ
Робота колективу щодо виконання ухваленого Верховною Радою України закону «Про освіту».
Стан профорієнтаційної роботи у випускних класах школи та шляхи її вдосконалення.
Фізичне виховання учнів, його роль у системі всебічного розвитку особистості.
Робота педколективу з удосконалення системи морального виховання учнів.
Розвиток ініціативи і самостійності учнів.
Індивідуальниий та диференційований підхід у навчанні як один із чинників подолання
неуспішності.
Педагогічна доцільність і навчально-виховна ефективність використання ТЗН на уроках та в
позакласній роботі.
Методи самостійної творчої робти учнів з підручником.
Робота педколективу школи з розвитку в учнів навичок самоосвіти.
Удосконалення форм і методів перевірки та оцінювання знань,умінь та навичок учнів.
Шляхи і методи розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання.
Система повторення як засіб боротьби за високу якість ЗУН.

Перспективний план роботи
Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка на 2021-2022 н.р.
Організаційно-педагогічні заходи
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва заходу

Термін
виконання
Педагогічні ради
Підсумки роботи школи за 2020-2021
грудень 2021
навчальний рік.
Перспективний план роботи на новий
4-й тиждень
2021-2022 н.р.
серпня 2021 р.
Удосконалення системи виховної
4-й тиждень
роботи через розвиток класних
листопада 2021 р
колективів.
Розвиток ведучих навчальних умінь.
4-й тиждень
Виховання освітою.
березня 2022 р.
Особистісний ріст кожного, як мета
4-й тиждень
та результат педагогічного процесу.
березня 2022 р.
Проблемні семінари

Відповідальний
Джала Ю.С.
Джала Ю.С.
Хараху С.О.
Глібкович М.В.
Хараху С.О.

Примітка

6
7
8
9
10
11

Удосконалення сучасного уроку.
Протягом року
Удосконалення системи роботи
Протягом року
класного керівника.
Психолого-педагогічні читання
Комунікативна діяльність учителя.
1-й тиждень
Етикетні особливості мови,
грудня 2021 р.
педагогічна етика.
Ключові компетентності випускника 3-й тиждень
гімназії
січня 2022 р.
Розвиток творчого потенціалу учнів. 3-й тиждень
лютого 2022 р.
Конференції
Будемо вдячні за години учнівства.

Глібкович М.В.
Хараху С.О.
Ільїв С.М.
Глібкович М.В.
Глібкович М.В.
Хараху С.О.

ПЛАН
РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
КЛАСИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ ПРИ ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
Кількість читачів на початок навчального року – 525
Кількість книжкового фонду:
- художньої літератури - 9434
- підручників – 18333
Книговидача – 1085
Виховних заходів планується провести:
Книжкові виставки – 15
Перегляди літератури – 5
Бібліотечних уроків – 2
Бесід рекомендаційних – 5

Інформаційно-бібліографічна робота
ІІ. Інформаційно – бібліографічна робота.
№

Зміст роботи

1

Провести перереєстрацію читачів бібліотеки

2

Проводити роботу з ліквідації заборгованості
читачів.
Систематично працювати над формуванням
інформаційної культури читачів. Знайомити з
картотеками.
Своєчасно інформувати читачів про нові
надходження літератури, випускати інформаційні
вісники.
Організувати та провести екскурсії в бібліотеку
для учнів 5-х класів.

3
4
5
6
7

Систематично проводити бібліографічні огляди
літератури, бесіди до знаменних та пам’ятних дат.
Систематично працювати з бібліографічним
апаратом.

Дата

Відповідальна

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Ільїв С. М.

Протягом
року

Ільїв С. М.

жовтень

Ільїв С. М.

Протягом
року
Протягом
року

Ільїв С. М.

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

Ільїв С. М.
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8

Провести цикл заходів до Тижня Дитячої книги
«Книжкові іменинни».
Провести бібліотечний урок для 5-х класів:
Культура читання та вміння користуватися
бібліотекою
Провести бібліотечний урок для 6-х класів:
Літературний ринг

9а.
9б

березень

Ільїв С. М.

листопад

Ільїв С. М.

грудень

Ільїв С. М.

ІІІ. Індивідуальна робота
№
1

Зміст роботи

Дата

5

При записі в бібліотеку та виборі книг проводити
індивідуальні рекомендаційні бесіди з читачами.
Знайомити гімназистів з правилами користування
бібліотекою, поводженню з книгою (індивідуальні
бесіди).
Індивідуальна робота з читачами на допомогу в
підборі тематичної інформації
Проводити з гімназистами бесіди про прочитані
книги.
День інформації про надходження нової літератури.

6

Інформація про нові надходження періодики.

7

Оформити тематичні папки. Постійне їх поповнення.

8

Оформити картотеку тематичних папок.

9.

Обслуговування та методична допомога у підборі
літератури педагогічному колективу
Ознайомлення з книжковими виставками
(індивідуальні бесіди).
Робота з формулярами читачів

2
3
4

10
11
12
13

Організувати актив бібліотеки
Як правильно відремонтувати підручник чи книжку.
Практичний показ.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
жовтень
Протягом
року

Відповідал
ьна
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

ІV. Наочні форми популяризації літератури
№

Зміст роботи

1.

Систематично організовувати книжкові виставки,
тематичні полиці ( відповідно до календаря
знаменних дат).
“Рідній ALMA MATER” Нова художньо-наукова
література подарована учнями 11-х класів
«Великий Кобзар – наша гордість, наша слава»
Титан землі української (Шевченківські дні)
«Не вмре поезія – не згине сила духу»
(Франкіана)
По рідній Україні:

2.
3.

Дата

Відповідальна

протягом
року

Ільїв С. М.

Вересеньгрудень
Вересеньгрудень
протягом
року

Ільїв С. М
Ільїв С. М
Ільїв С. М
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4.
5.
6.
7.
8.

жовтень
листопад
грудень
травень
квітень

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

9.

Найкраще місто на землі – це ти, мій Львове
Величний Київ
Подорож містами України
«Ясне сонечко, рідна матінко». День матері.
ПРИРОДА НАМ – ЯК РІДНИЙ ДІМ.
«Торкнись краси природи серцем»
« Цілющі скарби землі» Всесвітній день Землі

квітень

Ільїв С. М.

10.
11.
12.

Він був справді Син Божий
«Різдво у бібліотеці»
Дивослово (що читати дітям 5 – 6 класів)

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

13.
14.

«Калейдоскоп гумору»
«Пам'ять заради майбутнього»
До дня пам’яті жертв голодомору

грудень
січень
Вересеньтравень
квітень
листопад

15.

Рани Чорнобиля

квітень

Ільїв С. М.

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

“Народжені Україною”
Про видатних поетів та письменників України
16.
17.
18.

19.

20.
21.

10 вересня – річниця від дня народження
Олександра Петровича Довженка (1894-1956),
українського письменника, режисера.
17 вересня – річниця від дня народження
Михайла Михайловича Коцюбинського
(1864-1913), українського письменника
29 вересня – річниця від дня народження Івана
Карповича Карпенка-Карого (Тобілевича)
(1845-1907), українського драматурга

вересень

Ільїв С. М.

вересень

Ільїв С. М.

вересень

Ільїв С. М.

Підготувати цикл виставок та книжкових полиць :
« В ГОСТІ ДО ПИСЬМЕННИКА »:
18 жовтня – річниця від дня народження Оскара Уайльда
(1814-1841), англійського письменника
жовтень

12 листопада – річниця від дня народження Остапа Вишні
(Павла Михайловича Губенка) (1889-1956), українського
письменника, сатирика і гумориста
«Теплі історії з ароматом чаю»
15 грудня – міжнародний день чаю

Ільїв С. М.

листопад

Ільїв С. М.

грудень

Ільїв С. М.

22.

31 січня – річниця від дня народження Всеволода
Зіновійовича Нестайка (1930-2014), письменника, класика
сучасної української дитячої літератури

січень

Ільїв С. М.

23.

19 березня річниця від дня народження Ліни Василівни
Костенко (1930), української письменниці-шістдесятниці,
поетеси
«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний
дотик до душі»
Всесвітній день поезії.

березень

Ільїв С. М.

березень

Ільїв С. М.

24.

33

25.

«Казки – це символ дитинства»
2 квітня - Міжнародний день дитячої книги

квітень

Ільїв С. М.

26.

Книжкова скора допомога. Аптечка для книг.

Протягом
року

Ільїв С. М.

V.Масові форми популяризації літератури
1. Патріотичне виховання. Краєзнавство. Народознавство
№
1
2
3
4

Зміст роботи
«Україна в казках та легендах»
Книжкова виставка. 5-7 клас
«Герої не вмирають»
20 лютого - День героїв Небесної сотні
Книжкова виставка. 10 клас
«Пам'ять заради майбутнього»
Книжкова виставка. Огляд літератури 7-9 клас.
Рани Чорнобиля
Огляд літератури до дня Чорнобильської трагедії

Дата

Відповідальна

жовтень

Ільїв С. М.

лютий

Ільїв С. М.

листопад

Ільїв С. М.

квітень

Ільїв С. М.

2. Морально-правове та духовне виховання
1
2
3
4
5

«Подорож містами України».
Оформити книжково-ілюстративну виставку
«Чарівні слова відкривають серця»
Виховна година
«Закон один для всіх».
Бібліографічний огляд літ ератури
«Культура поведінки»
Оформлення перегляд тематичної папки
«Рандеву з книжкою». Як користуватись книжковим
фондом бібліотеки. Екскурсія- знайомство для учнів 5-х
класів.

вересень

Ільїв С. М.

жовтень

Ільїв С. М.

грудень

Ільїв С. М.

вересень

Ільїв С.М.

Жовтень

Ільїв С.М.

3. Естетичне та інтелектуальне виховання
4.Популяризація природничої та екологічної літератури.
1
2
3
4
5

«Світ навколо тебе»,
Перегляд тематичної папки
«Червона Книга України»
знайомство- огляд літератури ,

листопад

Ільїв С.М.

грудень

Ільїв С.М.

“Пташиний дивосвіт ”
Природознавча година
ПРИРОДА НАМ – ЯК РІДНИЙ ДІМ.
«В гостях у матінки природи.»

квітень

Ільїв С.М.

березень

Ільїв С.М.

Життя – це мить, зумій його прожити
Всесвітній день Землі

лютий

Ільїв С.М.
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5. Популяризація художньої літератури
1
2

Вернісаж улюблених книжок
Створити організаційний комітет для проведення акції
“ЖИВИ КНИГО”
День інформації до Дня української писемності та мови.
Новинки – цікавинки !!!
Огляд літератури.
«Таємниці планети, фантастики та пригод»
Огляд літератури.
Літні пригоди. ( книги В. Нестайко пропонує) Огляд
літератури.
Казки народів світу
Огляд літератури.
Дитячий детектив
Огляд літератури.
Для тих, хто не любить читати Огляд літератури.
Читання для реготання
Огляд літератури.

3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
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жовтень
жовтень

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

листопад
жовтень травень
жовтень

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

листопад

Ільїв С. М.

грудень

Ільїв С. М.

березень

Ільїв С. М.

квітень
травень

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

Ільїв С. М.

6. Заходи щодо проведення предметних тижнів:
Підготувати цикл виставок:
Дзвенить дзвінок на урок: диво на ім’я підручник
1.
2.
3.
4.

«Ти наше диво калинове, кохана материнська мово!!!»
8 вересня Міжнародний день писемності.
«Музика лунає, серце звеселяє»
1жовтня Міжнародний день музики
«Закон один для всіх». -10 грудня Міжнародний день
захисту прав людини
Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний
дотик до душі
21березня - Всесвітній день поезії.

вересень

Ільїв С. М.

жовтень

Ільїв С. М.

грудень

Ільїв С. М.

березень

Ільїв С. М.

VІ. Робота з педагогічним колективом
№

Зміст роботи

1

Систематично інформувати педагогів про надходження
нової навчальної та методичної літератури, випускати
інформаційні б’юлетні.
Інформаційне забезпечення проведення педагогічних рад.
Оформлення книжкових виставок.

2
3
4
5
6

Дата

Відповідаль
на

протягом
року

Ільїв С. М.

протягом
року

Ільїв С. М.

Брати участь у засіданнях педагогічних рад школи з протягом
різних питань навчання та виховання учнів, виступати з року
інформацією про літературу відповідної тематики.
Систематично поповнювати тематичну картотеку
протягом
періодки;
року
Брати участь у підготовці та проведенні предметних
протягом
тижнів
року
Проводити індивідуальне інформування вчителів, що
протягом
атестуються
року

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

7
8
9
10

11

Спільно з класними керівниками провести бесіди з
учнями про важливість читання у шкільній бібліотеці,
про відповідальність за збереження книг, підручників.
Надавати допомогу класним керівникам у підготовці
масових заходів .
Відвідати виховні години. Провести аналіз читацьких
формулярів (вибірково).
Оформлення річної або піврічної передплати на
періодичні видання
- для гімназії
- для вчителів
Інформоція про надходжження нових періодичних
видань.

протягом
року

Ільїв С. М.

протягом
року
протягом
року
Квітеньтравень,
жовтеньлистопад
протягом
року

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

Ільїв С. М.

VІІ. Робота з батьками

№
1
2
3
4

Зміст роботи

Дата

Відповідальна

«Наші діти спадщина Господня » Оформити книжкову
виставку Для вас, батьки!
Інформувати батьків про дитяче читання, про вимоги
щодо користування підручниками. Повідомляти про
результати конкурсу «Живи, книго!».
Підготувати інформацію для батьків про наявність у
бібліотеці навчальної літератури.
Відвідувати батьківські збори.

жовтень

Ільїв С. М.

протяго
м року

Ільїв С. М.

серпень

Ільїв С. М.

по
потребі

Ільїв С. М.

VІІІ. Формування, використання та збереження бібліотечних фондів
№

Зміст роботи

Дата

1

Підготувати до видачі навчальну та художню
літературу.
Систематично вести інвентарний , сумарний облік
бібліотечного фонду.
Звірити облікові документи (сумарні книги підручників
та художньої літератури)в бухгалтерії.
Систематично поповнювати папки документів:
• законодавчих та нормативних документів
Міністерства освіти і науки України;
• статей періодичної преси на педагогічні теми;
• «На допомогу виховному процесу»
Оперативно здійснювати каталогізацію нової
літератури, розстановку карток до каталогів (АК,СК)
Вилучити з фонду та списати застарілу за змістом,
зношену та загублену навчальну та художню
літературу.
Провести доброчинну акцію «Подаруй книгу у шкільну
бібліотеку!»
Поповнити папки на допомогу вчителям та учням.

червеньсерпень
протягом
року
2 рази у
рік
протягом
року

Ільїв С. М.

протягом
року
березеньтравень

Ільїв С. М.

травень

Ільїв С. М.

протягом
року

Ільїв С. М.

2
3
4

5
6
7
8
9

Оформлення картотеки періодичних виданнь на 2018
рік.

Відповідальна

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

Ільїв С. М.

Ільїв С. М.

36

10
11

Організування обліку надходжень комп’ютерних
програм, аудіо дисків, аудіо та відео касет.
Організація та ведення картотеки періодичнної преси.

протягом
року
протягом
року

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

Робота з підручниками
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Вивчити стан забезпечення учнів підручниками
Видача навчальної літератури для учнів 5-х, 10 –
11-х класів. Графік видачі.
Прийняття і видача учбової літератури для учнів з
6-х по 9-і та 11-х класів. Графік видачі.
Організувати і провести акцію «Живи, книго!»
(за окремим планом).
Своєчасно проводити облік та обробку нових
надходжень «Картотека реєстрації підручників».
Вилучити та списати застарілі, зношені та
загублені підручники згідно з бібліотечними
нормами.
Слідкувати за 100% поверненням книг до фонду
бібліотеки.
Видача та облік навчальної літератури з іноземних
мов. Картотека.
Отримання, оформлення навчальної літератури з
іноземної мови і видача викладачам кафедри
іноземних мов .
Проведення рейду-перевірки стану підручників:
“Збережемо наші книжки” в рамках акції «Живи
книго»

серпень
Серпеньвересень
Травень,
червень
листопадквітень
протягом
року
травень

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

протягом
року
протягом
року
протягом
року

Ільїв С. М.

2 рази в рік

Ільїв С. М.

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

ІХ. Робота з активом бібліотеки
№

Зміст роботи

Дата

Відповідальна

1
2

Організувати роботу активу бібліотеки.
Вибрати пости бережливих у класах.

жовтень
жовтень

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

3

Проведення рейду-перевірки стану підручників:
“Збережемо наші книжки” в рамках акції «Живи
книго»
Залучити актив бібліотеки до проведення масових
заходів, ремонту книг, роботи з боржниками,
обробки нових книг, проходження літньої
практики.
Залучити актив бібліотеки до проведення акції
«Живи, книжко!»
Навчити актив бібліотеки як правильно
відремонтувати підручник чи книжку. Практичний
показ.

2 рази в рік

Ільїв С. М.

протягом
року

Ільїв С. М.

протягом
року
протягом
року

Ільїв С. М.

4

5
6

Ільїв С. М.
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Х. Підвищення кваліфікації.
Організаційно-методична робота
№

Зміст роботи

Дата

38

Відповідальна

1

Приймати участь у роботі методичного об’єднання
шкільних бібліотекарів району.

протягом
року

Ільїв С. М.

2

Займатись самоосвітою. Постійно знайомитись з
інформацією в періодичній пресі про роботу
шкільних бібліотек
Координувати роботу з бібліотеками району із
застосуванням МБА.
Скласти річний план роботи шкільної бібліотеки на
2021-22 н. р.
Скласти щомісячний план роботи шкільної ібліотеки
на 2022-23 н. р

протягом
року

Ільїв С. М.

протягом
року
червень

Ільїв С. М.

щомісячно

Ільїв С. М.

3
4
5

Ільїв С. М.

ХІ. Господарська робота
№

Зміст роботи

1

Систематично працювати над створенням комфортного
середовища у бібліотеці.
Санітарний день у бібліотеці. Організовувати в
останній день місяця.
Підтримувати належну чистоту.

2
3
4
5

Виконувати всі заходи технічної та протипожежної
безпеки.
Догляд за квітами у приміщені бібліотеки.

Дата

Відповідальна

протягом
року
щомісяця

Ільїв С. М.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Ільїв С. М.

Ільїв С. М.

Ільїв С. М.
Ільїв С. М.

ПЛАН
РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
КЛАСИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ ПРИ ЛНУ ІМ. І.ФРАНКА
НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
№
п/п

Термін
проведення

Зміст роботи з учнями, педагогічними працівниками,
батьками, адміністрацією навчального закладу
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Де і з ким
проводиться

1. Психодіагностика індивідуальна
1.

Психодіагностика особливостей адаптації та
особистісних особливостей учнів 5 класів

березеньквітень

учні 5 класів

2.

Психодіагностика особливостей інтелектуального
розвитку (на запит)

протягом
року

учні 9-11
класів

3.

Психодіагностика учнів для потреб консультативної і
психокорекційної роботи

протягом
року

учні 5-11
класів

4.

Психодіагностика батьків для потреб консультативної і
психокорекційної роботи

протягом
року

батьки

5.

Психодіагностика з метою професійного самопізнання

жовтень

учні 10 класів

Психодіагностика психоемоційного стану учнів та
батьків, які опинилися в кризовій ситуації, для потреб
консультативної і психокорекційної роботи.

Вересеньжовтень

учні та
батьки

6.

2. Психодіагностика групова
1.
2.
3.
4.
5.

Психодіагностика особливостей особистості та
психологічного клімату в колективі
Анкетування учнів на запит
Анкетування батьків п’ятикласників
Анкетування батьків – на запит
Анкетування педпрацівників – на запит

протягом
року
протягом
року

на запит кл.
настав.
учні 5-11
класів

вересеньжовтень

батьки 5кл.

протягом
року
протягом
року

батьки уч 511кл.
вчтелі

3. Консультування індивідуальне
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1.

Індивідуальні консультації для учнів

протягом
року

учні 5-11
класів

2.

Індивідуальні консультації для батьків

протягом
року

батьки

3.

Індивідуальні консультації для педпрацівників

протягом
року

вчителі

4.

Консультування щодо виявлення професійних нахилів
та інтересів

січеньлютий

учні 10-11
класів

5.

Консультації учнів, для подолання негативних
психологічних наслідків подій, що відбуваються в
країні.

протягом
року

учні 5-11
класів

6.

Консультації батьків, для подолання негативних
психологічних наслідків подій, що відбуваються в каїні.

протягом
року

батьки

4. Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота
1.

Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота з
учнями – на запит учнів, батьків, класних наставників –
індивідуальна

протягом
року

учні 5-10
класів

2.

Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота з
учнями, для подолання негативних психологічних
наслідків подій, що відбуваються в країні – на запит
учнів, батьків, класних наставників – індивідуальна.

протягом
року

учні 5-10
класів

3.

Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота з
батьками, для подолання негативних психологічних
наслідків подій, що відбуваються в країні – на запит
батьків – індивідуальна.

протягом
року

батьки

4.

Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота з
учнями – на запит учнів, батьків, класних наставників групова

жовтеньквітень

учні 5-10
класів

5. Проведення ділових ігор та тренінгів
1.

Тренінг знайомств для учнів 5-х класів

серпень

учні 5 кл.

2.

Тренінг обдарованих дітей під час адаптації

вересеньлистопад

учні 5 кл.

3.

Тренінг професійного самовизначення

4.

Тренінг батьківської компетентності

листопадлютий
жовтень-

учні 10-11
класів
батьки учнів

5.

Заняття для вчителів – рефлексія ролі вчителя

6.

Тренінг підвищення психологічної компетентності
молодого педагога

листопад
лютий

5-7класів
вчителі

листопад

вчителі

6. Психологічна просвіта
1.

Лекції для батьків про особливості шкільної адаптації

вересеньгрудень

батьки учнів
5 класів

2.

Виступи на батьківських зборах про особливості
поведінки дітей – на запит

протягом
року

батьки учнів
5-10 класів

3.

Виступи на педрадах – на запит

протягом
року

вчителі

4.

Заняття для вчителів – рефлексія ролі вчителя

лютий

вчителі

5.

Інформаційно-довідковий стенд для батьків

вересеньквітеь

батьки

6.

Виступи на педрадах та батьківських зборах про
ситуацію, що склалася в країні з метою попередження та
мінімізації негативних наслідків конфліктних подій.

вересеньлистопад

вчителі,
батьки

Лютийтравень

учні 5-6
класів

7. Навчальна діяльність
1.

Діагностично-розвивальний курс “Знайомство з собою,
іншими, світом”
8. Зв’язки з громадськістю

1.

Курування практики студентів-психологів ЛНУ ім.
І.Франка – на запит

листопадлютий

студентипсихологи

2.

Презентація методу символдрами і роботи практичного
психолога з асоціативними картами

протягом
року

психологи

9. Організаційно-методична робота
1.

Складання плану роботи на рік

версень

-

2.

Складання плінів роботи на місяць

щомісяця

-

3.

Складання звітів

червень

-

4.

Записи консультацій

щомісяця

-
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Підготовка тренінгу знайомств для учнів 5-х класів

серпень

Підготовка тренінгу для обдарованих дітей

вересень

Підготовка діагностично-тренінгового курсу з
професійної орієнтації

жовтень

Підготовка тренінгу батьківської компетентності

вересень

Підготовка циклу ігрових занять для вчителів

січень

Підготовка тренінгу для молодих педагогів

жовтень

Підготовка висупів перед учнями, батьками,
педпрацівниками

за
потребою

Підготовка інформаційних стендів для батьків

прот. року

Підготовка до проведення тренінгів, семінарів для
шкільних психологів

на запит

Укладання методичних матеріалів

прот. року

Участь у навчально-методичних семінарах психологів

прот. року

Участь у нарадах і т.п.

прот. року

Самопідготовка

прот. року

-
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