
 

1.2. Інноваційна освітня діяльність (участь у освітніх проектах) 

 2.3.1. Організація педагогічної діяльності та навчання на засадах академічної доброчесності 

2.3.1. 

1. 

Організаційна 

робота 

Узгодження плану роботи щодо інтеграції 

освітніх компонентів з академічної 

доброчесності в навчальний процес 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

02.09.2020 до 

11.09.2020 

 

2.3.1. 

2. 

Засідання 

методичної ради   

Мета і завдання роботи над Проектом 

сприяння академічної доброчесності в школі  

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

23.09.2020  

2.3.1. 

3. 

Науково-

теоретичне 

забезпечення 

Навчально-методичного забезпечення 

проекту сприяння академічної доброчесності 

в ліцеї, координація діяльності метод. служб  

в забезпечен-ні умов для підвищення творчої 

активності вчителів 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

протягом року  

2.3.1. 

4. 

Накопичення 

матеріалу Створення «банку інформації» з питань 

сприяння академічної доброчесності в ліцеї 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

протягом року  

2.3.1. 

5. 

Практичне заняття  «Формування психолого-педагогічної 

культури батьків. Сучасні форми взаємодії з 

батьками»             

Психолог      21.10.20    

2.3.1. 

6. 

Засідання ЛАП 

«Обізнані, свідомі, 

компетентні»  

Круглий стіл " Академічна доброчесність в 

умовах дистанційного навчання"  

кер. клубу  

Брижко І.М. 

22.10.2020   

2.3.1. 

7. 

Засідання МО 

класних керівників 

початкової школи 

Круглий стіл «Дистанційні форми виховної 

роботи на засадах академічної доброчесності" 

заст.дир. 

Біліченко С.П. 

кер МО Нецька Л.В. 

06.11.2020  

2.3.1. 

8. 

Засідання МО 

класних керівників 

старшої школи 

1. Виховання у школярів ціннісних мотивів в 

умовах академічної доброчесності та олімпізму  

2. Система роботи класного керівника з 

формування в учнів академічної доброчесності 

3. Нові форми роботи з обдарованими дітьми                                       

заст.дир. 

Біліченко С.П. 

 кер.МО 

26.11.2020  



2.3.1. 

9. 

Засідання ПМК  

вчителів почат.  

школи 

Фундаментальні цінності академічної 

доброчесності                                    

 

кер.ПМК 

Петруненко С.П. 

10.11.2020  

2.3.1. 

10. 

Засідання ПМК  

суспільно-

гуманітарного 

профілю 

Академічна доброчесність в освітньому 

просторі 

-Норми академічної доброчесності для 

учасників освітнього процесу   

-Про результати впровадження академічної 

доброчесності на уроках   

кер.ПМК 

Скоробогатова О.А. 

05.11.2020  

2.3.1. 

11. 

Відкриті уроки 

вчителів суспільно-

гуманітарного 

профілю 

Відкриті уроки з метою реалізації питання 

«Формування особистості учня, яка у своєму 

житті керується загальнолюдськими нормами 

поведінки 

кер.ПМК 

Скоробогатова О.А. 

грудень  

2.3.1. 

12. 

Засідання клубу 

«Через здоров’я до 

гармонії світу» 

Круглий стіл « Істинні і фальшиві цінності у 

житті людини»  

кер. Клубу 

Лоянова З.М. 

10.12.2020  

2.3.1. 

13. 

Дослідження. тв. 

групи «Освітній 

дайвінг» 

 Актуальність питання  дотримання 

принципів  олімпізму очима учнів нашого 

ліцею та вчителів  

 

кер.тв.гр.  

Фурсова А.М. 

05-12.10.2020  

2.3.1. 

14. 

Засідання тв. групи 

«Освітній дайвінг» 

Засідання «Чесна оцінка як фундаментальна 

цінність філософії олімпізму та академічної 

доброчесності»  

кер.тв.гр.  

Фурсова А.М 

21.10.2020  

2.3.1. 

15. 

Педрада «Нові підходи до організації освітнього 

процесу»   

 заст.дир. 

Остроуменко А.О. 

11.11.2020    

2.3.1. 

16. 

Контроль Уроків курсу «Академічна доброчесність»   адміністрація листопад-

грудень 2020 

 

2.3.1. Нарада при дир Фундаментальні цінності академічної 

доброчесності» (аналіз перевірки уроків курсу 

заст.дир. 

Біліченко С.П. 

16.12.2020  



17. «Академічна доброчесність   

2.3.1. 

18. 

Педрада Співпраця на уроках як умова самореалізації 

суб`єктів освітнього процесу 

заст.дир. 

Іванова С.А. 

30.12.2020  

2.3.1. 

19. 

ПМК вчителів 

початкової школи 

«Роль оцінювання у формуванні академічно 

доброчесного середовища» 

кер.ПМК 

Петруненко С.П 

19.01.2021  

2.3.1. 

20. 

ПМК вчителів 

початкової школи 
Контроль за дотриманням академічної 

доброчесності в освітньому процесі 

кер.ПМК 

Петруненко С.П 

квітень  

2.3.1. 

21. 

Методична  рада  Моніторинг «Академічна доброчесність»   Біліченко С.П. лютий  

2.3.1. 

22. 

Педрада Виховання ціннісних мотивів академічної 

доброчесності» 

Біліченко С.П. 14.04.2021  

2.3.1. 

23. 

Виховні години  Що таке принципи академічної доброчесністі 

та чому вони важливі? 

 Види недоброчесної поведінки та як вона 

шкодить самим учням? 

 Знання – основний капітал для здобуття 

успіху в майбутньому 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

І чверть 

ІІ чверть 

ІІІ чверть 

 

2.3.1. 

24. 

Створення 

комп'ютерної бази 

пед.досвіду 

Виховні години  щодо академічної 

доброчесності  

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

протягом 

року 

 

2.3.1. 

25. 

Засідання 

методради 

Про результативність впровадження  Проекту 

академічної доброчесності в школі 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

19.05.2021  

  

 

 

 

    

 2.3.2. Культура добросусідства 



2.3.2. 

1. 

Оперативна нарада Обговорення програми спеціального 

наскрізного інтегрованого курсу «Культура 

добросусідства» 

заст.дир. 

Остроуменко А.О. 

Галіцька С.П. 

Іванова С.А. 

Данюшина Л. М. 

Біліченко С.П. 

31.08.2020  

2.3.2. 

2. 

Узгодження 

програми 

1 клас «Я, моя сім'я і мої сусіди» заст.дир. 

Остроуменко А.О. 

до 04.09.2020  

2 клас «Місце, де ми живемо» заст.дир. 

Остроуменко А.О. 

до 04.09.2020  

3 клас «Учимося, працюємо та відпочиваємо 

разом» 

заст.дир. 

Остроуменко А.О. 

до 04.09.2020  

4 клас «Цінуймо край – пишаймося Україною» заст.дир. 

Остроуменко А.О. 

до 04.09.2020  

5 клас «Багатоголосся нашого краю» заст.дир. 

Галіцька С.П. 

до 04.09.2020  

6 клас «Подорож  у минуле й майбутнє нашого 

краю» 

заст.дир. 

Іванова С.А. 

до 04.09.2020  

7 клас «Палітра культур і релігій» заст.дир. 

Іванова С.А. 

до 04.09.2020  

8 клас «Гостинний край» заст.дир. 

Іванова С.А. 

до 04.09.2020  

9 клас «Процвітання в єдності»  заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

до 04.09.2020  

2.3.2. 

3. 

Створення 

комп'ютерної бази 

пед.досвіду  

Створення «банку інформації» з питань 

викладання інтегрованого спецкурсу 

«Культура добросусідства»  

заст.дир. 

Біліченко С.П. 

протягом року  на постійному 

контролі 

2.3.2. Контроль і Вивчення і аналіз уроків культури 

добросусідства 

заст.дир. 

Остроуменко А.О. 

протягом року  на постійному 



4 керівництво Галіцька С.П. 

Іванова С.А. 

Данюшина Л. М. 

Біліченко С.П 

контролі 

2.3.2.

5 

 

Анкетування Анкетування, щодо ставлення учнів до 

вивчення вивчення інтегрованого спецкурсу 

«Культура добросусідства» 

психолог квітень-травень  

 

 

     

 2.3.3. Інтегрування еколого-економічної освіти у освітній процес 

2.3.3. 

1. 

Організаційна 

робота 

Узгодження плану роботи по реалізації 

завдань ІУ етапу регіонального освітнього 

проекту «Інтегрування змісту 

випереджаючої освіти для сталого розвитку 

у освітній процес»  

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

з 07.09.2020 до 

11.09.2020  

 

2.3.3. 

2. 

Науково-

теоретичне 

забезпечення 

Удосконалення навчально-методичного 

забезпечення проекту освіти для сталого 

розвитку; 

 - координація діяльності метод. служб  в 

забезпеченні умов для підвищення творчої 

активності вчителів 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

протягом року на постійному 

контролі 

2.33. 

3. 

Накопичення 

матеріалу 

Створення «банку інформації» з питань 

інтегрувавння змісту випереджаючої освіти 

для сталого розвитку у НВП"  

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

протягом року  на постійному 

контролі 

2.3.3. 

4. 

Організаційна 

робота 

Узгодження календарних планів 

спецкурсів "Уроки для сталого розвитку", 

"Основи екології"                                   

заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

07.09.2020 до 

11.09.2020  

 

2.3.3. Організаційна 

робота 

Впровадження освітнього модуля «Основи 

стратегії сталого розвитку в Україні» 

вчитель 

Скоробогатов А.В. 

протягом року на постійному 



5. (календарне планування, розклад занять 

спецкурсу) 

контролі 

2.3.3. 

6. 

Організаційне 

засідання 

методичної ради 

Організація роботи: клубу ПЛЕСО; 

клуб «Через здоровя до гармоніїї світу»;  

Шкільна академія наук «Наука і пізнання»;  

Євроклубу                

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

з 07.09.2020 до 

11.09.2020  

 

2.3.3. 

7. 

Організаційна 

робота  

Організація роботи Шкільної дитячої 

організації «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» 

 

заст.дир. 

Остроуменко А. О. 

з 07.09.2020 до 

11.09.2020 

 

2.3.3. 

8. 

Засідання ШАН 

«Наука і пізнання»    

Організація пошуково-дослідної роботи 

учнів  з освіти для сталого розвитку                                                                                         

зас.дир.Іванова С.А, 

кер.ШАН 

Савенко І. В. 

з 14.09.2020 до 

19.09.2020 

 

2.3.3. 

9. 

Засідання 

методичної ради   

Мета і завдання роботи над обласним 

науково-методичним проектом (підготовчий 

етап)" ІУ етапу обласного освітнього 

проекту «Інтегрування змісту ВО для 

сталого розвитку у НВП" 

зас.дир. 

Данюшина Л. М. 

23.09.2020  

2.3.3. 

10. 

Комплексний 

моніторинг 

Комплексний моніторинг ціннісних орієнтацій 

рівня соціальної відповідальності особистості 

в інтересах сталого розвитку: 

рівень прогностичного мислення; 

рівень життєвої компетентності особистості 

учня. 

психолог 

зас.дир. 

Данюшина Л.М. 

протягом року на постійному 

контролі 

2.3.3. 

11. 

Експертна оцінка Вивчення та експертна оцінка: 

рівня екологічної та громадянської культури; 

накопиченого педагогічного досвіду 

   

2.3.3. 

12. 

Педрада Нові підходи до організації освітнього процесу    заст.дир. 

Остроуменко А.О. 

    11.11.2020    

2.3.3. ПМК вчителів 

природничо-матем. 

Круглий стіл «Комп’ютерні технології та кер. ПМК  

 

05.11.2020  



13. профілю   інтернет джерела на сучасному уроці, як 

запорука виховання сучасної особистості»                                                 

2.3.3. 

14. 

Наказ Про формування наукового стилю мислення на 

уроках фізики та астрономії   

заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

грудень 2020  

2.3.3. 

15. 

Засідання ЛАП 

«Обізнані, свідомі, 

компетентні»  

Круглий стіл з елементами тренінгу: «Критичне 

мислення - як воно допомагає приймати 

рішення і самоудосконалюватися»  

кер. Брижко І.М. 10.12.2020  

2.3.3. 

16. 

Круглий стіл  «Як я уявляю свою майбутню професію»  педагог-організатор 

Бугир Л.М. 

листопад 2020  

2.3.3. 

17. 

Суспільно-корисні 

справи 

Розширення рольового простору дитини за 

рахунок її включення у систему суспільно 

корисних справ, шкільного самоврядування: 

«Школа мій рідний дім», «Енергоефективна 

школа», Екологічні акції, конкурси 

адміністрація протягом року на постійному 

контролі 

2.3.3. 

18. 

Засідання ЛАП 

«Обізнані, свідомі, 

компетентні»  

Тренінги "Живемо і навчаємося по-новому"  

7-11кл.                                               

кер. Брижко І.М. 04-09.12.2020  

2.3.3. 

19. 

Створення 

комп'ютерної бази 

педа.досвіду 

Системи уроків  з запровадження 

«наскрізного навчання» з освіти для сталого 

розвитку 

заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

 протягом року  на постійному 

контролі 

2.3.3. 

20. 

Нарада при дир «Формування етичних норм як інструменту 

соціально-психологічного впливу на розвиток 

відповідальної поведінки учнів»  

педагог-організатор 

Бугир Л.М. 

20.01.2021  

2.3.3. 

21. 

ПМК вчителів 

природничо-матем. 

профілю   

Науково-теоретичний семінар 

«Використання творчих завдань як засіб 

розвитку пізнавальних інтересів учнів на 

уроках природничо-математичного циклу» 

кер. ПМК 18.01.2021  



2.3.3. 

22. 

Диспут  «Вибір професії – відповідальна справа 

випускника»   

педагог-організатор 

Бугир Л.М. 

січень  

2.3.3. 

23. 

Засідання МО 

класних керівників 

початкової школи 

1. Семінар «Формування класного колективу 

на засадах дружби, взаємоповаги 

,екологічного мислення та інших 

доброчесностей в учнів початкових класів»   

2. Проектна діяльність з даної теми. 

3. Розвиток моральних цінностей в умовах  

НУШ  

кер. Нецька Л.В. 11.01.2021  

2.3.3. 

24. 

Нарада при 

директорі  

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для 

сталого розвитку  у виховному процесі  

заст.дир. 

Біліченко С.П. 

17.02.2021  

2.3.3. 

25. 

Засідання  

методрада 

Розширення рольового простору  дитини за 

рахунок її включення у систему суспільно 

корисних справ, шкільного самоврядування  

педагог-організатор 

Бугир Л.М.       

10.02.2020  

2.3.3. 

26. 

Круглий стіл для 

педагогів і батьків 

 «Виховуємо високоморальну особистість»                                                         

 

психолог 01-22.03.21  

2.3.3. 

27. 

Засідання ЛАП 

«Обізнані, свідомі, 

компетентні» 

Дискусія: «Чи дійсно «Знання – основний 

капітал для здобуття успіху в майбутньому»?  

кер. Брижко І.М. 11.03 2021  

2.3.3. 

28. 

ПМК вчителів 

суспільно-гуманітар. 

профілю 

Позакласні заходи  з метою реалізації питання  

«Втілення ідей школи П’єра де Кубертена, які 

засновані на вихованні таких рис як: честь, 

доброта, повага, досконалість»   

кер. ПМК 

Скоробогатова О.А. 

09- 20.03.2021  

2.3.3. 

29. 

ПМК вчителів 

природничо-матем. 

профілю   

Науково-практичної конференція «Розвиток 

предметно-методичних та професійних 

компетентностей педагогів як засіб 

кер.ПМК 29.03.2021  



підвищення предметних та ключових 

компетентностей учнів». 
2.3.3. 

30. 

Засідання МО 

класних керівників 

початкової школи 

1.Формування здоров’язберігаючих  

компетентностей молодших школярів 

2.Проектна діяльність учнів з теми « Спорт у 

моєму житті». 3.Організація заходів за 

тематикою «Твоє здоров’я в твоїх руках»   

кер. Нецька Л.В. 02.04.2021  

2.3.3. 

31. 

Засідання МО 

класних керівників 

середньої і старшої 

школи 

«Особистісно-ціннісний підхід як умова 

розвитку та саморозвитку учасників навчально-

виховного процесу» 

1. Формування ініціативної, соціально активної 

спроможної приймати  нестандартні рішення 

особистості, яка поважає основні цінності. 

Система роботи класного керівника по 

формуванню в учнів культури поведінки та 

спілкування             

кер. МО 22.04.2021  

2.3.3. 

32. 

Звіт ДАНО Про результативність впровадження ІУ 

етапу обласного науково-методичного 

проекту «Освітні стратегії соціалізації 

особистості громадянського суспільства» 

зас.дир. 

Данюшина Л. М. 

до 19.05.2021    

2.3.3. 

33. 

Засідання  

метод ради 

«Підсумки роботи над регіональним освітнім 

проектом «Інтегрування еколого-економічної 

освіти у навчально-виховний процес» 

заст.дир.  

Данюшина Л. М. 

травень  2021  

 

 

     

 2.3.4. Олімпійська освіта в ліцеї 

2.3.4. 

1. 

Оперативна нарада 1. Обговорення та затвердження плану роботи Школи 

Олімпійської освіти на 2020-2021 н.р. 

2. Визначення та уточнення функціональних обов’язків 

членів шкільного Олімпійського комітету «AXIOS», 

Михайлова В. Д. 03.09.20   



шкільного Комітету П’єра де Кубертена щодо вирішення 

питань інтеграції Освітньої програми олімпійських 

цінностей (OVEP 2.0) в освітній процес. 

3. Підготовка до проведення «Олімпійського тижня» 

2.3.4. 

2. 

Засідання шкільного 

Комітету П’єра де 

Кубертена 

Урочистості з нагоди відкриття Олімпійського тижня. 

Спортивно-масові та розважальні заходи за окремим 

планом. 11-18.09.20 

Михайлова В.Д. 

 

11.09.20  

2.3.4. 

3. 

Лекція-тренінг  Лекція-тренінг «Спорт проти булінгу» Михайлова В. Д. 18.09.20  

2.3.4. 

4. 

Організаційна робота Організація пошуково-дослідної роботи учнів "Школа 

олімпійської освіти" 

Михайлова В.Д. 1.10. 20- 

4.10. 20 
 

2.3.4. 

5. 

Засідання методичної 

ради  

Науково-теоретичний семінар «Soft Skills, Hard Skills»  Данюшина Л. М.  

Михайлова В. Д. 

6.11.20   

2.3.4. 

6. 

Конкурс Олімпійський брейн-ринг Михайлов С.В. 

Михайлова В. Д. 

11.10.20  

2.3.4. 

7. 

Анкетування Анкетування учнів з метою встановлення кандидатів на 

нагородження медаллю «Приз Fair Play» 

Михайлов С.В. 

Михайлова В. Д. 

2.12.20- 

6.12. 20 
 

2.3.4. 

8. 

Засідання шкільного 

Комітету П’єра де 

Кубертена 

«8 урочиста Церемонія нагородження учнів медаллю 

«Приз Fair Play».  

Михайлов С.В. 

Михайлова В. Д. 

17.12.20  

2.3.4. 

9. 

Конкурс Конкурс «Олімпійська агітка» Михайлова В.Д. 17.12.20  

2.3.4. 

10. 

Круглий стіл Круглий стіл на тему «Happy Birthday, Mr. Coubertin! 

Олімпійські цінності» 

Михайлова В.Д. 

Михайлов С.В. 

18.01.21  

2.3.4 

11. 

Спортивні змагання Згідно з затвердженим календарем спортивних змагань Вчителі фізкультури 1.09.20-28.01.21  



2.3.4. 

12. 

Засідання шкільного 

Комітету П’єра де 

Кубертена  

Спортивне свято «6 квітня - Міжнародний день спорту на 

благо миру та розвитку»! 

Вчителі фізкультури 5.04. 21  

2.3.4. 

13. 

Конкурс – виставка  Фестиваль «Олімпійська писанка» Михайлова В.Д. 22 - 26.04.21  

2.3.4. 

14. 

Засідання шкільного 

Комітету П’єра де 

Кубертена 

Звіт-презентація про роботу "Школи олімпійської освіти" 

у 2020-2021  

Михайлова В. Д.,  

Михайлов С.В.   

10.05.21  

2.3.4. 

15. 

Засідання методичної 

ради 

Звіт-презентація про роботу "Школи олімпійської освіти" 

у 2020-2021  

Михайлова В. Д. 22.05. 21  

2.34. 

16. 

Оперативна нарада 1. Обговорення та затвердження плану роботи Школи 

Олімпійської освіти на 2020-2021 н.р. 

2. Визначення та уточнення функціональних обов’язків 

членів шкільного Олімпійського комітету «AXIOS», 

шкільного Комітету П’єра де Кубертена щодо вирішення 

питань інтеграції Освітньої програми олімпійських 

цінностей (OVEP 2.0) в освітній процес. 

3. Підготовка до проведення «Олімпійського тижня» 

Михайлова В. Д. 03.09.20   

 

2.34. 

17. 

 

Засідання шкільного 

Комітету П’єра де 

Кубертена 

Урочистості з нагоди відкриття Олімпійського тижня. 

Спортивно-масові та розважальні заходи за окремим 

планом. 11-18.09.20 

Михайлова В.Д. 

 

11.09.20  

 


