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Р Е Ж И М    Р О Б О Т И 

КЗ «Широківська опорна  школа  

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

 Широківської селищної ради 

 
Понеділок, середа, четвер, п’ятниця 

 

Уроки Початок Закінчення Перерва 

(хв.) 

Харчування в 

їдальні 

Прибирання 

кабінетів 1 

клас 

2-4 

кл. 

5-11 

кл. 

 8.25 РАНКОВА   ЗАРЯДКА 

1 8.30 9.05 9.10 9.15 10  - 

2 9.25 10.00 10.05 10.10 15 1-2, 5-7 класи Вологе 

прибирання 

3 10.25 11.00 11.05 11.10 20 3-4, 8-11 класи - 

4 11.30 12.05 12.10 12.15 10 -  

5 12.25 13.00 13.05 13.10 10 - - 

6 13.20 - - 14.05 10 - Прибирання 

кабінетів 

7 14.15. - - 15.00 - - - 
 

Вівторок  
 

Уроки Початок Закінчення Перерва 

(хв.) 

Харчування в 

їдальні 

Прибирання 

кабінетів 1 

клас 

2-4 

кл. 

5-11 

кл. 

 7.55 РАНКОВА  ЗАРЯДКА 

ГКК 8.00 8.25 8.25 8.25 5   

1 8.30 9.05 9.10 9.15 10  - 

2 9.25 10.00 10.05 10.10 15 1-2, 5-7 класи Вологе 

прибирання 

3 10.25 11.00 11.05 11.10 20 3-4, 8-11 класи - 

4 11.30 12.05 12.10 12.15 10 -  

5 12.25 13.00 13.05 13.10 10 - - 

6 13.20 - - 14.05 10 - Прибирання 

кабінетів 

7 14.15. - - 15.00 - - - 
 

 

 

Режим роботи  групи продовженого дня:  11.00 – 17.00 год. 

 

Школа працює за  робочим навчальним планом пʼятиденного тижня. 
 

 

 

 



 

Уроки Початок Закінчення Перерва 

(хв.) 1 клас 2-4 кл. 5-11 

кл. 

 8.25 РАНКОВА   ЗАРЯДКА 

1 8.30 

 

9.05 9.10 9.15 10 

2 9.25 

 

10.00 10.05 10.10 15 

3 10.25 

 

11.00 11.05 11.10 20 

4 11.30 12.05 12.10 12.15 10 
5 12.25 13.00 13.05 13.10 10 
6 13.20 - - 14.05 10 
7 14.15. - - 15.00 - 

 



РЕЖИМ  ШКІЛЬНОГО  ТИЖНЯ 

 

ПОНЕДІЛОК    - лінійка чергового класу 

- засідання ради лідерів 

- наради при директору та заступниках   

   директора 

- засідання шкільного парламенту по  

   секторах 

 

ВІВТОРОК –       єдина година спілкування квасних керівників    

                               з   8.00 год 

- нарада обслуговуючого персоналу 

- засідання профілактичної ради 

 

СЕРЕДА           - тематичні та профілактичні рейди 

                          -  засідання атестаційної комісії 

 

ЧЕТВЕР            - генеральне прибирання закріплених  

                              територій та класних кімнат 

- робота з молодими спеціалістами 

- робота  з шкільною документацією 

- день нарад у відділі освіти 

 

ПʼЯТНИЦЯ   - проведення загальношкільних заходів 

                   - нарада адміністрації школи 

- загальношкільні і класні батьківські збори, 

всеобуч 

- лінійка по передачі чергування, підведення 

підсумків 

- випуск шкільної преси 

- день відкритих дверей для батьків 

- підведення підсумків за тиждень, планування 

наступного 



 

 

 

 

Структура  

2020/2021  

навчального року 

 КЗ «Широківська ОШ ЗСО» 
 

 

 

Навчальні семестри 
 

Канікули 

  
 

 
І семестр 
 

 
01.09 – 28.12 

 
Осінні  

 
26.10 - 01.11 
 

            
Зимові 
 

 
25.12 - 10.01. 
 

 
ІІ семестр 
 

 
11.01 - 28.05 

 
Весняні 

 
29.03.- 04.04 
 
 

  Літні  
 
 

01.06 - 31.08 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Триместри  
 

Канікули 

  

 

І навчальний семестр 
 

1 триместр 02.09.- 04.10 07.10 – 13.10 

 

2 триместр  15.10.- 15.11 

 

18.11. – 24.11.  

3 триместр  25.11. – 27.12 30.12 – 12.01. 

 

 

ІІ навчальний семестр 
 

4 триместр 13.01. – 21.02 

 

24.02. – 01.03 

5 триместр  02.03. -10.04. 

 

13.04. – 19.04. 

6 триместр  21.04. – 29.05. 

 

01.06. – 31.08 

 



І. ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2019/2020 Н.Р. 

ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 
     У відповідності з Національною доктриною  розвитку освіти , Закону 

України «Про освіту»  та нормативно – правовими документами,     

основні зусилля адміністрації школи та педагогічного колективу в 2019-2020 

н.р. були спрямовані на : 
 

1. Організацію роботи в опорному закладі та  його філіях щодо розвитку 

функціонування сучасного освітнього середовища, ефективної ситеми 

управління, інноваційної та дослідно – експериментальної діяльності 

закладу освіти в умовах Нової української школи.  

2.  Забезпечення вчителями організації освітньої діяльності в умовах 

реалізації концепції «Нова українська школа». 

3. Підвищення  рівня  освіченості учнів та батьківської громади у 

питанні сталого розвитку, виховання соціально адаптованої, 

відповідальної та стратегічно мислячої особистості, співпраці з 

громадськістю. 

4. Здійснення інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого 

розвитку в навчально – виховний процес у відповідності з етапом 

експериментальної діяльності. 

5. Роботу  вчителів школи над підвищенням якості знань учнів та 

оцінювання навчальних досягнень учнів згідно вимог і стандартів 

освіти. 

6. Продовження проведення  вчителями та тренерами навчально – 

профілактичної діяльності на базі тренінгового кабінету  з учнями, 

батьками, колегами  з метою реалізації німецького проекту  

«Консультування з ВІЛ/СНІДу  та підтримка інституцій» в рамках 

компоненту «Тренінгові кабінети». 

7.  Створення безпечного освітнього середовища  та розроблення 

заходів  щодо профілактики булінгу. 

8. Вдосконалення роботи педагогічного та учнівського колективу щодо 

дотримання вимог  академічної доброчесності в закладі. 

9. Опанування додатковими навичками учасників освітнього процесу  у 

використанні  технологій дистанційного навчання під час  організації 

освітнього процесу під час карантину. 

 

1.1. Опорний заклад 

 

МЕРЕЖА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

      

  На сьогодні  «Широківська ОШ ЗСО» є комунальним закладом І-ІІІ ступенів 

загальної середньої освіти, що діє на підставі установчих документів та ліцензії 

від 19.07.2017 р. №Р-342/0/3-17 щодо провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої  освіти. 



     

      На початок 2019-2020 навчального року в закладі навчалося 509 дітей у 

22 класах, на кінець навчального року – 443. У звязку з закіченям навчання у 9, 

11 класах  зі школи вибуло 66 випускників (9 клас – 40 учнів, 11 клас – 26 

учнів).  

         Із 40 випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року 

продовжать навчання  20 учнів у 10-му класі своєї школи. Решта продовжила 

навчання у технікумах та в училищах. 26 випускників школи ІІІ ступеня, що  

закінчили наш заклад,  здали ЗНО. На даний час вступна кампанія триває, з 

урахуванням карантинних заходів. 

        Протягом року були охоплені навчанням діти п’ятирічного віку, 

працював гурток «Пізнайко» (46 дітей) 

      Згідно з державним стандартом основна школа забезпечує базову 

загальну середню освіту, формуючи в учнях готовність до вибору й реалізації 

шляхів подальшого здобуття освіти. Учні 10-11 класів  вивчають профільні 

предмети: українська мова та література, англійська мова. 
Кількість класів по школі -22. Загальна кількість учнів, які навчаються в 

закладі 509 в т.ч.: 

- кількість учнів 1-4 класів – 227 

- кількість учнів 5-9 класів – 222 

-  кількість учнів 10-11 класів – 60 

 Набір в 1 клас – 49 учнів; 

 Прогнозований набір в 10 клас – 20 учнів. 

     Згідно з річним планом роботи на 2019-2020 н.р. педагогічний колектив  

продовжував роботу на четвертому етапі науково-методичної проблеми  

«Інтеграція змісту випереджаючої освіти  в навчально – виховний процес  

як стратегічний напрям соціалізації громадянської особистості» та виховної 

«Формування національної свідомості та розвитку громадянськості   учнів 

через створення  інноваційних   педагогічних систем» в рамках районної 

проблеми «Соціалізація як основа процесу становлення особистості 

громадянського суспільства»  та обласної – «Освітні стратегії  соціалізації  

особистості громадянського суспільства». 

      Освітня програма комунального закладу  «Широківська опорна школа 

загальної   середньої освіти І – ІІІ ступенів» Широківської селищної ради  

розроблена на основі типових освітніх програм закладів загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів:   

1-2 клас. Типова освітня програма для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про 

освіту», Державного стандарту початкової освіти, відповідно до 

Типової навчальні програми для початкової школи, затвердженої 

Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. 

3-4 класи. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти 

І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України 

«Про освіту» та постанови Кабінетів Міністрів України від 20.04.2011  

р. №462  «Про затвердження  Державного стандарту початкової 

загальної освіти». 



5-9 класи. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону 

України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти», затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 405. 

10-11  класи. Типова освітня програма закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання 

Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затверджено 

наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 408. 

Інваріантна  складова  початкової  школи  становить  216  годин  

школою  використано  216  годин (100%  від  загальної  кількості). 

Варіативна складова навчального плану початкової школи  

 становить 9 годин,  школою  використано  9  годин  ( 100 % від загальної 

кількості додаткових годин) і  реалізована  для: 

- російської  мови  (1-2 кл.); 

- курсу  за  вибором «Випереджальна  освіта  для  сталого  розвитку 

(3-4 класи).  Даний  курс  має  системний  характер,  наступність  і  

необхідний  ресурс  для  їх  впровадження  у  відповідності  з  

випереджальною  освітою  для  сталого  розвитку,  на  яку  

зорієнтвана  навчально-виховна  система  школи. 

Інваріантна  складова основної  школи  становить  315  годин.  

Школою  використано  315  годин  (100%  від  загальної  кількості). 

Варіативна  складова навчального плану основної  школи   
становить  29  годин, школою використано 7 годин  (24% від загальної 

кількості додаткових годин)  ) і реалізована для:    

- курсу за вибором:   уроки  для  сталого  розвитку  (8-9  кл.),  

впроваджена  у  відповідності  з експериментальною  діяльністю  

навчального  закладу; 

- курсу  за  вибором:  креслення  (8-9  кл.); 

- індивідуальних  занять  з  математики  (5,8  кл.). 

Інваріантна  складова  старшої  школи  становить  101  годин  

школою  використано  101  годин (100%  від  загальної  кількості). 

Варіативна складова навчального плану старшої  школи  становить 13,5  

годин,  школою  використано  13 години  (96% від загальної кількості 

додаткових годин)  і  реалізована  для: 

- вивчення  предмету  «Українська  мова  та  українська  література»,   

(10-А, 11 кл.), «Іноземна мова» (10- Б кл.) – профільні  предмети; 

- вивчення  предмету  «Математика» (10-11кл.); 

- вивчення  предмету  «Українська  мова ( 10 - Б) 

- вивчення  предмету  «Історія  України»  (11  кл.); 

- вивчення  предмету   «Географія»  (11  кл.) -- базові  предмети; 

 

Всього  використано  інваріантної  складової  по  школі – 100% 



Всього  використано  варіативної  складової  по  школі – 39% 
    В освітньому закладі  протягом  навчального року  викладалися курси 

за вибором за рахунок годин варіативної частини:  

- 3-4 класи – «Моя щаслива планета: уроки для сталого розвитку»; 

- 8-9 класи – «Уроки для сталого розвитку», «Креслення». 

    Вчителями – предметниками здійснюються інтегрування змісту 

випереджаючої освіти через інтегровані уроки та уроки з елементами 

«наскрізного навчання». 

  В   період  з  12  березня  по  29  травня  2020 р.  було  організовано  

освітній процес   для  здобувачів  освіти з викирстанням технологій 

дистанційного навчання за різними формами на період карантину з метою 

дотримання проепідемічних заходів.  Для  педагогічних  працівників  

закладу  було  запроваджено  гнучкий (дистанційний) режим роботи  

відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого 

режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359 (додатки 1, 2). 

Продовжено організацію освітнього процесу (навчальні заняття, консультації 

тощо) з використанням технологій дистанційного навчання. Здебільшого  

використовувалися  наступні  інтернет  платформи  для  он-лайн  

навчання: закриті  групи  на  Facebook, Googleclassroom,  Zoom,  Naurok,  

Всеосвіта.  Серед  форм  організації  дистанційного  навчання  

переважають  такі:  пересилка  файлів  із  завданнями  через  

електронну  пошту,  Viber,  Facebook,  відозв’язок,  використання  аудіо  

та  відео  записів,  створених  та  надісланих  вчителем  та  учнями. 

Використовувалися  наступні  форми  оцінювання  учнів: вербальне,  

бальне,  усне  опитування  за  допомогою  телефону  чи  відеозв’зку,  

тестові  завдання  на  платформах,  письмові  завдання  через  файли. 

Також  вчителі  рекомендували  учням  перегляд  телеуроків  на  

каналах  Інтер,  Уніан,  Плюс-плюс,  Рада,  Індіго  ТВ,  М-1,  Піксель,  

112  Україна,  ZOOM,  Zik,  You Tube  МОН, UA:Перший  згідно  

графіка. Усі учасники освітнього процесу під час карантину суворо 

дотримувалися протиепідеміологічних вимог. Вчителями  

школи  організовано  веб-консультації  для  учнів з використанням 

технологій дистанційного навчання,  внесено зміни до навчальних  

програм, спрямованих на виконання державного стандарту в повному обсязі.   

   

2.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 Школа кадрами повністю укомплектована. 

         Директор школи – Тимофеєва В.О., 1969 р.н., освіта – вища, КДПІ, 

загальний педагогічний стаж 20 років, стаж на керівній посаді – 16 років. 

        Заступник директора з навчальної роботи – Здірко Вадим 

Миколайович., 1976 р.н., освіта – вища, КДПІ, загальний педагогічний стаж 

-21 років, стаж на керівній посаді – 8. 

        Заступник директора з виховної роботи – Єфремова Л.В. ., 1957 р.н., 

освіта – вища, КДПІ, загальний педагогічний стаж -38 роки, стаж на керівній 

посаді – 31. 



 Кількість  працівників:  52 чол. 

 З них:    педагогічний склад – 36 

            бібліотекар – 1 

            логопед – 0,25 ст. 

            психолог – 0,5 ст 

            (сумісники -  1 – працівники інших освітніх закладів, декретна  

             відпустка – 1) 

            обслуговуючий персонал – 16. 

 

 Кваліфікація  педагогічних кадрів:  вища категорія – 25 

                                                              І категорія – 2 

                                                              ІІ категорія – 4 

                                                              спеціаліст – 3 

                                                             

                                             звання «Вчитель методист» - 13 

                                             звання «Старший вчитель» -  8 

                                             нагрудний знак «Відмінник освіти  

                                                               України» - 2   

- Мають вищу освіту –  34.  

 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Згідно з наказом від 02.09.2019 року №77 « Про методичну роботу у школі» у 

2019-2020 н.р. роботу педагогічних працівників школи було спрямовано на 

виконання завдань: моніторинг діяльності всіх ланок школи; контроль 

адміністрацією виконання окремими вчителями школи своїх обов'язків; 

удосконалення методів викладання; покращення якості ведення шкільної 

документації; здійснення аналітичної діяльності вчителями школи; 

пропаганда знань з навчальних предметів; залучення дітей до шкільних 

предметних гуртків, МАН; покращення роботи з підготовки до ЗНО . 

З метою вдосконалення стилю, методів викладання предметів проведено 10   

засідань педагогічної ради, відповідно до визначених термінів та тематики. 

Згідно зі вступом школи в експеримент у жовтні проведено педагогічну раду 

«Основні  завдання  освіти  для  сталого  розвитку  на  ІІІ  етапі  

експериментальної  діяльності  освітнього  закладу», січні - «Виконання  

Концепції  національно-патріотичного  виховання», у березні – творчий  

звіт  вчителів,  які  атестуються;  у  зв’язку  з  впровадженням  

Концепції  нової  української  школи,  у  серпні  колективом  школи  

було  переглянуто  інтерактивну  презентацію  «Стратегії  та  пріоритети  

розвитку  нової  української  школи». Вся необхідна інформація та аналіз 

діяльності школи з актуальних питань надавалася членам колективу на 

нарадах при директору – 11 (Тимофеєва В.О.) та його заступниках - 11 

(Здірко В.М. та Єфремова Л.В.). Адміністрацією школи також 

висвітлювалися дані моніторингу навчально - виховного процесу школи, 

проводилися індивідуальні співбесіди та консультації вчителями школи 

Атестація відбулася згідно плану. Проведено 5 засідань атестаційної комісії 

результативність атестації - атестовано у 2020 р. – 10  вчителів, з них: 



-  підтверджено  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст вищої  

категорії»  та звання «старший  вчитель»  вчителю  початкових  класів 

Аненко Л.Г. 

        - підтверджено кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої 

категорії»  та педагогічне звання  «вчитель-методист»  вчителю 

початкових  класів  Гончар  І.В.   

        - підтверджено кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої 

категорії» та    педагогічне  звання  «вчитель-методист»  вчителю 

фізичної  культури  Бойку О.І. 

        - підтверджено  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  вищої  

категорії»  та  педагогічне  звання  «вчитель-методист»  вчителю  

фізичної  культури  Бойко З.І. 

        - підтверджено кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої 

категорії» та    педагогічне  звання  «вчитель-методист»  вчителю 

математики  Єфремовій Л.В. 

        - підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої 

категорії»  вчителю російської мови та зарубіжної літератури Новокурської  

філії  Угрюмовій Н.І. 

        - встановлено  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  другої  

категорії»  вчителю  початкових  класів  Балєвій А.Л. 

        - встановлено  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  другої  

категорії»  вчителю  інформатики  Крот О.Ю. 

        - встановлено  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  першої  

категорії»  вихователю  групи  продовженого  дня  Красулі Г.В. 

        - атестовано  на  відповідність  займаній  посаді  бібліотекаря  

Запорізької  філії  Будьонну Г.Л.  

Організовано роботу шкільних методичних об'єднань , проведено засідань : 

- класних керівників ( Єфремова Л.В.) - 4; 

- початкових класів (Попова Т.М.) - 4; 

- вчителів природничого та суспільного циклу (Татаренко В.М.) - 4; 

- вчителів естетичного циклу (Ковпак A.B.) - 4; 

- вчителів фізико - математичного циклу ( Корніяшик Л.І.) -  4; 

- вчителів гуманітарного циклу (Крот П.В.) - 4; 

Організовано та проведено І етап  Всеукраїнського конкурсу „ 

Учитель року - 2020" у відбірковому  етапі  конкурсу  у  номінації  

«Зарубіжна  література»  брала  участь  вчитель  російської  мови  та  

зарубіжної  літератури  Новокурської  філії  Угрюмова Н.І. 

> Керівниками: творчої групи вчителів - Гончар І.В. - вчителя початкових 

класів вищої категорії, вчителя - методиста і науково - методичної ради – 

Демчишина  А.І. - вчителя початкових  класів  вищої категорії, «вчителя 

- методиста,  проведено відповідно 5 та 4 засідань з питань: листопад: 

«Соціальні  проекти  випереджаючої  освіти  для  сталого  розвитку», 

січень: «Здоров'язберігаючі  технології  у  системі  випереджаючої  

освіти  для  сталого  розвитку»; у травні - засідання на тему: 

«Інтегрування  змісту  випереджаючої  освіти  для  сталого  розвитку  

у  навчально-виховний  процес». В березні проведено співбесіди з 



класними керівниками з питань допомоги учням у визначенні професії та 

вивчили систему роботи вчителів, які атестуються. 

       Керівником методичної ради здійснювався методичний супровід 

підготовки питань педагогічної ради, розглянуто питання удосконалення 

методичної роботи, здійснювалися педагогічні читання. Керівником 

творчої групи сплановано роботу науково-методичного  семінару  

(проведено 5 засідань) по реалізації науково -методичної проекту 

«Інтеграція  змісту  випереджаючої  освіти  в  навчально-виховний  

процес  як  стратегічний  напрям  соціалізації  громадянської  

особистості» в рамках районного та обласного проектів. Всі засідання 

відбулися згідно з планом, на яких демонструвалися фрагменти уроків, 

уроки з використанням новітніх технологій (мультимедійні проекти, з 

елементами комп'ютерної підтримки уроків, інтерактивні технології 

продуктивного та розвиваючого навчання ). Крім того у січні місяці 

провели науково-практичну  конференцію  «Пошук,  накопичення,  

систематизація  та  поширення  інноваційних  технологій  з  питань  

творчого  з'єднання  основних  аспектів  школи  філософії  життя  та  

принципів  освіти  для  сталого  розвитку». Суттєвим доповненням 

кожного психолого-педагогічного семінару були психологічні тренінги, 

розгляд педагогічних ситуацій з психологічної точки зору (практичний 

психолог – Хомякова  Ю.О.). 

     Сплановано та проведено 4 заняття «Школи молодого вчителя» 

(учасники – Постоян  В.Е., Гончаренко  К.А.,  Немич  О.О., Крот О.Ю.,  

Балєва  А.Л. - наставники – Татаренко  В.М.,  Попова  Т.М.,  

Корніяшик  Л.І.,  Крот  П.В.), на яких розглядалися проблемні питання 

також здійснювалися навчально-практичні заняття. 

        Для реалізації програми «Обдарованість» працював курс за вибором : 

«Випереджальна  освіта» для учнів  3-4,8-9  класи   

Серед форм методичної роботи переважали: 

 предметні тижні: математики,  початкових  класів,  фізичної  

культури,  інформатики; 

 ігрові форми проведення уроків(вчителі 

початкової школи); 

 ділові ігри (Тимофеєва В.О., Корніяшик Л.І., Твердохлєбова Т.В.); 

 уроки з комп'ютерною підтримкою ( вчителі: Тимофеєва В.О., 

Кормишова І.Б., Корніяшик Л.І., Татаренко В.М., Твердохлєбова Т.В., 

Гусарченко В.М., Ковпак A.B., Слюсаренко Т.Г, Попова Т.М., Карпець 

Г.П.,  Здірко  В.М.); 

 використовують презентації учнів та власні презентації вчителі: 

Тимофеєва В.О.. Кормишова І.Б, Татаренко В.М., Твердохлєбова Т.В., 

Карпець Г.П., Здірко  В.М. 

 проводять тренінги - Кормишова І.Б., Хомякова  Ю.О.,   Слюсаренко 

Т.Г.  Кожен вчитель-предметник веде папку самоосвіти, до якої 

входять листи МОН щодо викладання предмету, статті з фахових 

журналів, розробки уроків та заходів тощо. 



Здійснюють інноваційну діяльність вчителі: 

Гончар І.В., Попова Т.М., Корніяшик Л.І.,  Карпець  Г.П.  

Найбільш результативними і цікавими були наступні заходи: 

- «Віртуальний  методичний  кабінет  обласних  філологічних  

майстерень  ДАНО». Розробка, упорядкування  та  розміщення  

власних  матеріалів  та  робіт  колег  дніпропетровщини  на  

цьому  сайті (Твердохлєбова Т.В.).  

 

У фахових журналах було надруковано статті вчителів: 
 

Вид друкованої 

продукції 

 

Публікації (в якому 

виданні) 
Автор  Заклад  

Окремі збірки, книги, 

посібники  

Рік  

видання 

 

Методична  збірка 
Обласна  творча  

філологічна  майстерня 

Твердохлєбова 

Т.В. 

Широківська 

ОШ  ЗСО 

«Калейдоскоп  

педагогічних  ідей.  

Філологічний  тиждень» 

2020 

Методична  збірка 
Обласна  творча  

філологічна  майстерня 

Твердохлєбова 

Т.В. 

Широківська 

ОШ  ЗСО  

«Літературний  книго 

град» (календар  

знаменних  та  

пам’ятних  дат  на  

2020 рік) 

2020 р. 

Публікації на  сайтах 
«На  урок» 

«Всеосвіта» 

Завадська Л.О. 

Свиридко Є.В. 

Панікаревич 

І.В. 

Новокурська  

філія  

Широківської  

ОШ  ЗСО 

Публікації   
2019-2020 

н.р. 

 

  Участь педпрацівників,  керівників НЗ освіти у конкурсах, 

фестивалях педагогічних інновацій,     технологій спрямованих на 

підвищення науково – методичного рівня: 
 

Назва конкурсу, 

організатор 

Дата 

проведення 

ПІБ 

учасника 

Місце 

роботи, 

посада 

Тема конкурсної 

роботи 

Результат  

Обласний  конкурс  

до  160 річниці від 

дня народження 

А.Чехова 

  2020 р. Твердохлєбова 

Т.В. 

Широківська 

ОШ  ЗСО 

«К  жизни  полной  

високого  смысла» 

Стаття 

Електронна  

методична  збірка   

2020 р. Твердохлєбова 

Т.В. 

Широківська  

ОШ  ЗСО 

«Нові  імена  в  

новій  програмі» 

Участь 

(спільна  дія) 

Семінар вчителів 

початкових класів  

Широківської ОТГ 

Листопад 2019 

р. 

Вчителі  

початкових  

класів 

Широківська  

ОШ  ЗСО 

Семінар  вчителів  

початкових  класів  

шкіл  ОТГ 

Участь  

Робота  під  час  

дистанційного  

навчання з  

програмами  «На  

урок»,  «Всеосвіта»  

та  ін.. 

Березень – 

травень  2020 р. 

Вчителі  

початкових  

класів Широківська  

ОШ  ЗСО 

Дистанційне  

навчання 

Участь  

Виступи на 

педрадах, робота на 

платформах, участь 

у 

науково-практичних 

конференціях, 

вебінарах  

Протягом  

2019-2020 н.р. 

Вчителі  

початкових  

класів 
Широківська  

ОШ  ЗСО 

«Формувальне  

оцінювання  як  

засіб  підвищення  

ефективності  

освітнього  

процесу»,  

«Інструментарій  

Участь  



для  інтерактивного  

наповнення  

уроків» 

Виступи  на  

педрадах,  робота  

на  сайтах  

«Прометеус»,  

«Едера», «Цифрова  

грамотність»,  

участь  у  

Всеукраїнській  

олімпіаді  з  

математики,  

вебінарах, обласних  

конкурсах  з  

інформатики,  

Міжнародних  

дистанційних  

конкурсах  з  

інформатики 

Протягом  

2019-2020 н.р. 

Корніяшик Л.І. 

Крот О.Ю. 

Немич О.О. 

Величко О.М. 

Ковальчук С.С. 

Кормишова І.Б. 

Широківська  

ОШ  ЗСО 

«Проектні  методи  

навчання»,  

«Безпечний  

інернет»,  

«Олімпус 2020 – 

Весняна  сесія» та 

ін.. 

Участь, 

сертифікати  

Розробки  уроків  з  

геометрії 

2020 р. Єфремова Л.В. Широківська  

ОШ  ЗСО 

Сайти  «На  урок»  

та  «Всеосвіта» 

Сертифікати  

Обласні  зональні  

та  фінальні  

спортивні  

змагання 

2019-2020 н.р. Бойко  З.І. 

Бойко О.І. 
Широківська  

ОШ  ЗСО 

Настільний теніс 

Спортивний туризм 

Футзал 

Стрітбол 

Волейбол   

І-ІІІ місця 

Конкурс «Вчитель  

року – 2019» 

2019-2020 н.р. Угрюмова Н.І. Новокурська  

філія  

Широківської  

ОШ  ЗСО 

Номінація  

«Зарубіжна  

література» 

Участь  

Всеукраїнський  

конкурс 

2019-2020 н.р. Свиридко Є.В. Новокурська  

філія  

Широківської  

ОШ  ЗСО 

«Екоторбинка» Участь  

Вебінари, курси в 

період карантину 

2019-2020 н.р. Вчителі  Новокурська,  

Запорізька  

філії,  

Широківська  

ОШ  ЗСО 

Вебінари, курси  

тематичного  

спрямування 

Участь,  

сертифікати 

 Оновлюються матеріали методичного кабінету, висвітлюється 

актуальна інформація для вчителів на стендах «Інформатор», «Експрес 

- новини»(Тимофеєва В.О., Здірко В.М., Єфремова Л.В.,  Лєбєдєва 

О.В.) 

 Сформовано відеотеку та базу мультимедійних навчальних програм 

(Немич  О.О.,  Крот  О.Ю.,  Ковальчук С.С.) 

 До районних заходів проводилися виставки, презентації навчальних 

проектів та конкурси - панорами методичних розробок; 

Для удосконалення плану роботи на 2020-2021  н.р. проведено аукціон 

методичних ідей  щодо  дистанційної  роботи  з  учнями  в  умовах  

карантину. 

  Засідання  педагогічних рад, нарад при директору, при заступниках, 

шкільних методичних обʼєднань відбулися згідно  плану роботи, їх рішення  

  

 

 
 



ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
       Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 10.07.2015 року №496/0/212-15 та 17.11.2015 року 

№761/0/212-15 «Про проведення дослідно – експериментальної роботи за 

темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у 

навчально – виховний процес» у школі була  організована робота по 

реалізації  ІІІ етапу проекту обласного рівня. За підсумками роботи у школі 

було проведено цілий ряд заходів за напрямками: методичний,  

організаційний, навчальний, виховний аспекти. 

Результати (аналіз) діяльності навчального закладу за звітний період 

Організаційна робота. 
1. Заклад реалізує  свою освітню діяльність на засадах  освіти для 

сталого розвитку через міжнародні проекти: 

 «Освіта для сталого розвитку в дії» (Україна – Швеція) за 

програмою курсу за вибором «Уроки для сталого розвитку». 

 «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій» GIZ 

(Німеччина)  в Україні зокрема трьох навчально – 

профілактичних інструментів: «Маршрут безпеки» (сучасний 

інтерактивний інструмент, що має на меті підвищення 

обізнаності з репродуктивного здоров’я, профілактика ВІЛ  та 

ІПСШ серед молоді, а також пропагування толерантності до 

людей, яких торкнулася ця проблема);  «Чесна гра» ( 

навчально профілактичний інструмент спрямований на 

популяризацію здорового способу життя та профілактику 

ВІЛ/СНІДу серед молоді та підлітків через футбол);  

«Профілактика ВІЛ/СНІД  на робочому місці в 

загальноосвітніх навчальних закладах» (навчальна програма з 

профілактики ВІЛ/СНІД на робочому місці для середніх 

загальноосвітніх шкіл. Програма в інтерактивній формі та 

засновуючись на найкращих  європейських практиках 

ознайомлює учасників із трьома ключовими темами – загальні 

знання про ВІЛ/СНІД, підтримка толерантності до тих, кого 

торкнулась проблема ВІЛ, та захист прав людини у сфері 

ВІЛ/СНІД). 

 Спеціальна ініціатива «Україна» GIZ (Німеччина) в Україні 

компонент «Психосоціальна підтримка та управління 

конфліктами». Проект «Тренінгові кабінети» (ремонт та 

обладнання кабінету та ремонт туалетних кімнат для учнів з 

метою створення умов для проведення шкільних уроків, 

позакласних годин у  форматі тренінгів, інтерактивних 

семінарів, тематичних уроків, батьківських зустрічей та інших 

освітніх заходів та ініціатив, спрямованих на профілактику 

ВІЛ-інфекцій та популяризацію здорового способу життя, 

пропагування толерантного ставлення та захисту прав людини, 



а також інтеграцію та підтримку внутрішньо переміщених 

осіб). 

 Ресурсний центр для вивчення англійської мови (створений 

в рамках співпраці з волонтером Корпусу Миру (США) Міс 

Мері Мей  з метою сприяння розвитку мовних та 

комунікативних здібностей  учнів, обладнаний навчально -  

методичними засобами та оргтехнікою). В цьому році до 

співпраці  залучався  волонтер Корпусу Миру США міс 

Меделін  Сіней, яка працює в Кривому Розі, до проведення 

заходів щодо розвитку навичок, які  пов’язані з фізичним та 

емоційним здоров’ям, переходом до вибору  майбутньої 

професії. 

 Третій рік поспіль співпрацюємо з ГО м.Кривого Рогу «Чисте 

місто». За результатами шкільної акції «Чисте селище» учнями 

1-11 касів у період  з червня по листопад 2019 року було 

зібрано і здано вторинної сировини на суму 794 грн, 

макулатури на суму 422 грн. Гроші були витрачені на 

виготовлення стендів для рекреацій школи. Крім того провели 

акції «Звернення до жителів селища по збереженню довкілля 

(вчителі інформатики); учні 10-Б класу взяли участь  у 

всеукраїнській екоакції «Геть поліетилен! Дойош екосумки» 

(вч. Корніяшмк Л.І.). У Новокурській, Запорізькій філіях  та у 

школі у період з лютого по березень 2020 р. відбулися декади 

сталого розвитку. 

2. З метою поліпшення  матеріально – технічної бази освітнього 

закладу, створення комфортних умов навчання учнів згідно 

стандартів Нової української школи: 

 Пройдено відбір та отримано грант (92 000 грн) в рамках 

конкурсу «#ClassMetinvest2018» «Від шкільної майстерні – до 

професійної освіти». Дані кошти реалізовані – закуплено та 

встановлено нові станки та верстати, закуплені технічні 

інструменти та наочність. 

 школа включена Дніпропетровською обласною 

адміністрацією до переліку об’єктів по реконструкції будівлі з 

використанням енергозберігаючих заходів та опалення на 

альтернативному паливі. На сьогоднішній день виготовлено 

проект управлінням капітального будівництва 

Дніпропетровської облдержадміністрації. 

3. Досліджувалася динаміка змін ціннісних орієнтацій дітей, їхніх 

батьків та педколективу у напрямку закріплення життєвих звичок, 

соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку. 

4. Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у 

навчально – виховний процес. 

5. Співпраця з громадськістю та урядовими організаціями: 

райдержадміністрацією, селищною радою, Службою у справах 



дітей, ЦССДСДМ, молодіжною організацією району «Молодіжний 

рух разом», депутатським корпусом районного та обласного рівня 

щодо профілактики негативних явищ серед неповнолітніх, 

громадянської позиції правової освіти, прибирання території  

селища, організація дозвілля, екологічних акцій, покращення 

матеріально – технічної бази, покращення фізкультурно – 

спортивної бази закладу. 

2. Постійно здійснюється психолого – педагогічного забезпечення 

супроводу експериментальної діяльності. 

3. Забезпечено доступ до інтернет – ресурсів, зміцнено матеріально – 

технічну базу ІКТ. 

4. Забезпечено функціонування тренінгового кабінету, на базі якого 

проводились різноманітні тематичні заходи семінари, тренінги, 

брифінги, конференції з елементами тренінгу. 

5. Продовжено роботу над вдосконаленням культури аналітичної 

культури вчителя шляхом організації  психолого – педагогічного 

навчання та ділових ігор. 

Методична робота. 
     У навчальному закладі здійснюється методична робота щодо 

інтегрування випереджаючої освіти у навчально – виховний процес через 

спільну діяльність науково – методичної ради, творчих груп, методичних 

кафедр, шляхом організації і проведення   анкетувань, досліджень, 

діагностик щодо вивчення проблем, ситуацій, результативності педагогічної 

діяльності. 

      Педагогічні ради :. 

-Жовтень-   Основні завдання освіти для сталого розвитку на ІV етапі 

експериментальної діяльності освітнього закладу. 

-Січень -  «Система формування національних цінностей ». 

На засіданнях науково – методичної ради розглядалися наступні 

питання:  
- Серпень :  «Про організацію роботи  над методичним проектом  школи та 

виховання учнів на засадах сталого розвитку». 

- Жовтень : Про виховання  в учнів позитивної мотивації навчальної 

діяльності як важливий фактор  формування соціальної активної 

особистості. 

- Січень: Про створення умов  для формування креативного мислення  

учнів  через впровадження  інноваційних технологій у навчально – 

виховний процес.  

   На засіданнях творчої групи:  

-Серпень: Аукціон методичних ідей «Використання  інформаційно – 

компютерних технологій та інтернет – ресурсів у роботі вчителя»»; 

 - Жовтень :Тренінг  «Здійснення виховного процесу щодо засад сталого 

розвитку на основі знань народної педагогіки  з використанням 

багатовікового досвіду культури  народу.            . 

-Березень:. Використання інтерактивних технлогій для досягнення  

очікуванних результатів  навчальної діяльності. 



На засіданнях шкільних методичних обʼєднань: 

-Серпень:  Робота вчителя з формування продуктивної  творчої  

             компетентності. 

 

-Листопад: 1. Впровадження основних аспектів випереджальної освіти для 

сталого розвитку на уроках  трудового навчання та художньо – 

естетичного напрямку. 

             2.Сучасні комунікації та інформаційні технології в освітньому 

процесі. Роль дистанцйного форм навчання у сучасній школі.   

. 

-Січень:1. 1. .Проведення тижня сталого розвитку. 

        2.Дебати «Розвиток критичного та креативного мислення  

молодштх школярів». 

        3. Формування ключової компетентності  «Екологічна  

рамотність  і здорове життя»  шляхом реалізації наскрізної  

змістовної лінії «Здоровʼя і безпека». 

        4. Роль самоосвіти у підвищенні  професійної компетентності 

педагогів. 

 

-Квітень: -   Сталий розвиток суспільства  це результат діяльності всіх. 

               Формування в учнів компетентнісного ставлення до   

               навколишнього середовища на уроках. 

     

      Педагогічні працівники школи узагальнювали свій досвід на  

Міжнародній науково-практичній конференції «Філософсько – світоглядні та 

культурологічні контексти неперервної освіти» ( стаття Ткачук Н.В. , квітень 

2019 р.), розміщували свої розробки уроків та заходів  на порталах  ОП «На 

урок» , «Учительський журнал он-лайн», «Всеосвіта». 

Брали участь у : 

- Регіональній (не) конференції для шкільних педагогів афілійований  

міні-Ed-Camp KRYVYI RIH (травень 2019 р.); 

- ІV Міжнародній науковій конференції «Глобальні аспекти  

світового господарства та міжнародних відносин в умовах 

нестабільності економіки» секція «Сучасні форми інтеграції 

допрофільної, профільної та вищої школи: європейські тенденції та 

перспективи;  

- Регіональній  науково-практичній конференції !Інноваційні 

аспекти педагогічної системи в О.Сухослинського в світлі реформи 

нової школи»; 

- Вебінарах ТОВ освітнього проекту «На урок» та обласних; 

- Обласному методичному проекті вчителів російської мови та 

зарубіжної літератури «Майстерfest-2019» ; 

- роботі обласних творчих майстерень «Зміщанене навчання- 

навчанні ХХІ століття» за темою «Компетенізація освіти засобами 

предмету «зарубіжна література» та  «Формування креативної 

особистості учня в системі позакласної роботи» ; 



- іноваційному проекті «STEM – освіта на Дніпрі» (спільно з 

МЦППВ) з теми « Альтернативні джерела енергії (захист проекту ІІ 

місце) ; 

- фестивалs  педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини 

«EDU_FEST Dnipro-2019; 

- Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій; 

-  Тренінгах «GoToIT» йдемо в ІТ», «Європейська інтеграція для 

молоді», «Створення позитивноо іміджу закладу освіти у мережі 

Інтернет». 

- Регіональних семінарах «Навчання впродовж життя  як 

концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти», «Розвиток 

здоровʼязберігаючих компетенцій на основі педагогічної системи 

В.О.Сухомлинського», «Нова українська школа і гуманна педагогіка 

про свободу, творчість та освіту». 

 

Навчальна робота. 
   В школі протягом  навчального року  викладалися курси за вибором за 

рахунок годин варіативної частини:  

- 3-4 класи – «Моя щаслива планета: уроки для сталого розвитку»; 

- 8-9 класи – «Уроки для сталого розвитку». 

      Вчителями – предметниками здійснюються інтегрування змісту 

випереджаючої освіти через інтегровані уроки та уроки з елементами 

«наскрізного навчання».  

     В школі ІІІ ступеня запроваджено профільне навчання  у відповідності 

до запитів учнів та фахового забезпечення, профільні предмети -  українська 

мова і література, англійська мова . 

 

  Виховна робота. 

   Протягом року проведені наступні місячники, в рамках яких 

проведені відповідні тематичні заходи: 
-  Місячник безпеки життєдіяльності; 

- Місячник екологічного виховання; 

- Місячник правових знань; 

- Місячник національного виховання; 

- Місячник громадянського виховання; 

- Місячник морального виховання; 

- Місячник по благоустрою закріплених територій. 

      Цікавими завжди бувають заходи, що плануються і проводяться 

під час  тематичних тижнів: 
- Олімпійський тиждень; 

- Тиждень екології; 

- Тиждень безпечного використання газу у побуті; 

- Тижні безпеки здоров’я. 

Постійно в нашому закладі відзначаються Міжнародні  свята з 

нагоди: 



- День Землі (22 травня); 

- День толерантності (16 листопада); 

- День енергозбереження (11 листопада); 

- День без автомобілів (22 вересня); 

- День Європи ( кожна третя субота травня). 

- День здоров’я . 

- День Чорнобильської трагедії» (26 квітня) 

Завжди актуальними в школі є акції: 

- «День без куріння»; 

- «Стоп насильству!» 

- «Зелений затишок» 

- «Батарейки, здавайтесь!»; 

- «Макулатура»; 

-  «Старим речам – нове життя»; 

- «Збережемо ялинку». 

- «Годівничка».; 

- «Довкілля»; 

     Під час навчального року проводились для учнів та батьків виховні 

години, лекції, прес-конференції, тренінги, творчі ігри,  

консультування, конкурси, зокрема:  

- Консультування батьків 1-х класів на тему: «Адаптація першокласників 

та їх здоров’я»; 

- Бесіди «Хвороби цивілізації. Рецепті здоров’я»; 

- Творча гра «Як допомогти дитині адаптуватися до школи та зберегти 

здоров’я»; 

- Лекції для учнів 8-11 класів «Діти та молодь проти наркоманії», 

«Молодь, віра, мораль»; 

- Конкурс плакатів «Молодь за здоровий спосіб життя»; 

-  

4. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

По школі в 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

цілому             

Початковий 6% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 

рівень             

Середній 62% 64% 60% 57% 51% 54% 53% 54% 54% 58% 58% 59% 

рівень             

Достатній 27% 28% 33% 36% 44% 38% 39% 38% 40% 35% 35% 37% 

рівень             

Високий 5% 6% 6% 5% 4% 7% 8% 7% 5% 6% 5% 2% 

рівень             

Якісний 32% 34% 39% 41 % 48% 48% 45% 45% 45% 41% 40% 39% 

показник              



 

 

 

 

 

По школі І 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ступеня             

Початковий 5% 2% 3% 2% 0 0 2% 0 0 1% 4% 0 

рівень             

Середній 45% 52% 41% 37% 29% 43% 45% 47% 44% 57% 52% 48% 

рівень             

Достатній 40% 36% 47% 50% 65% 49% 40% 43% 46% 33% 36% 47% 

рівень             

Високий 10% 10% 9% 11% 5% 8% 13% 13% 10% 9% 8% 5% 

рівень             

Якісний 50% 46% 56% 61% 71% 57% 61% 53% 56% 42% 44% 52% 

показник             

 

 

 

 

По школі ПІ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ступеня             

Початковий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

рівень             

Середній 67% 52% 53% 76% 62% 55% 42% 54% 50 40% 56% 60% 

рівень             

Достатній 28% 35% 36% 24% 38% 35% 33% 32% 41 54% 40% 40% 

рівень             

Високий 5% 13% 11% 4% 0 9% 25% 14% 9 6% 4% 0 

рівень             

Якісний 33% 48% 47% 28% 28% 45% 58% 46% 50% 60% 44% 40% 

показник             

По школі II 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ступеня             

Початковий 7% 1% 0 1% 1% 2% 2% 2% 1 1% 2% 3% 

рівень             

Середній 70% 74% 71% 67% 60% 59% 58% 58% 60 61% 61% 65% 

рівень             

Достатній 20% 23% 25% 29% 35% 33% 36% 36% 36 34% 33% 31% 

рівень             

Високий 3% 2% 4% 3% 4% 6% 4% 4% 3 4% 4% 1% 

рівень             

Якісний 23% 25% 29% 32% 39% 39% 40% 40% 39 38% 37% 32% 

показник             



З В І Т Н І С Т Ь  

щодо навчання учнів за підсумками 2019/2020 навчального року. 
Серед класів: 

Найнижчі і показники мають: 

 

Найвищі показники мають: 
Початкова школа Старша школа 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

4-Б кл – 60% 

(кл.кер.Карпец

ь Г.П. 

4-Б клас – 55% 

(Балєва А.Л.) 

3-Б кл – 56% 

(Демчишина 

А.І.) 

3-А кл – 65% 

(кл.кер.Гончар 

І.В.) 

9-Б кл – 67%   

(кл кер 

Твердохлєбова 

Т.В.) 

10 кл.- 54% 

(Кормишова 

І.Б.) 

 

5-Б клас – 59% 

(Величко О.М.) 

6-Б кл – 50% 

(кл.кер. Величко 

О.М.) 

4-А кл – 

63%(кл.кер 

.Гончар І. В.) 

  3-Б кл. – 64% 

(кл.кер. 

Карпець Г.П.) 

10 кл – 67%   

(Кл кер. Величко 

О.М.) 

 

11 кл- 78% 

(Величко О.М.) 

 10-Б кл  - 50% 

(кл.кер. 

Корніяшик Л.І.) 

 

Наступність початкої школи 

Клас, вчитель 2012-2013 н.р. 

Якісний  

показник 

Клас,вчитель 2013-2014 н.р. 

Якісний 

показник 

Примітка 

4-А ,  

Гончар І.В. 

65% 5-А, 

Симоненко В.С. 

32% Завищене 

оцінювання 

4-Б, 

Карпець Г.П. 

72% 5-Б, 

Твердохлєбова Т.В. 

72% Відповідність 

оцінювання 

Клас, вчитель 2014-2015 н.р. 

Якісний  

показник 

Клас,вчитель 2015-2016 н.р. 

Якісний 

показник 

Примітка 

4-А ,  

Аненко Л.Г. 

61% 5-А, 

Ковпак А.В. 

40% Завищене 

оцінювання 

4-Б, 

Ткачук Н.В. 

50% 5-Б,  

Крот П.В. 

69% Відповідність 

оцінювання 

Клас, вчитель 2015-2016 н.р. 

Якісний  

показник 

Клас,вчитель 2016-2017 н.р. 

Якісний 

показник 

Примітка 

4-А, 

 Слюсаренко 

Т.Г. 

33% 5-А, Бойко З.І. 19% Завищене 

оцінювання 

4-Б,  

Демчишина 

А.І. 

50% 5-Б ,Гусарченко  

О.А. 

47% Відповідність 

оцінювання 

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

3-А клас – 33% 

(кл.кер. 

Слюсаренко Т.Г. 

4-А клас – 33% 

(кл.кер. 

Слюсаренко Т.Г. 

 2-А клас – 18% 

(кл.кер. Слюсаренко 
Т.Г.) 

- 

 

4-А клас – 25% 

(кл.кер.Слюсаренко 
Т.Г.) 

6-А кл – 22% 

(кл.кер. Нерода І.О.) 

 

7-А кл – 14% 

(кл.кер. Нерода І.О.) 

 

5-А кл – 19 % 

Кл.кер. Бойко З.І. 

 6-А кл -  26% 

Кл.кер. Ковпак А.В. 

6-А клас – 18%   

( кл.кер. Бойко З.І.) 

7-А клас – 12%   

( кл.кер. Бойко З.І.) 

 

8-А клас – 10% 

(кл.кер. Бойко З.І.) 

7-А клас – 21% 

(кл.кер. Кирильчук 

В.П.) 

 

8-А клас  

 (кл. кер. Демешко 

С.Г.) 

 8-А кл. 15% 

Кл.кер. Нерода І.О. 

8-А клас23% 

 ( кл.кер. Татаренко 

В.М.) 

9-А клас – 26% 

(кл.кер. Нерода І.О. 

9-А клас16% 

 ( кл.кер. Татаренко 

В.М.) 

9-Б клас – 23% 

(кл.кер. Крот П.В.) 

10-А  клас – 25% 

(кл.кер. Татаренко 

В.М.) 



Клас, вчитель 2016-2017 н.р. 

Якісний  

показник 

Клас, вчитель 2017-2018 н.р. 

Якісний  

показник 

Примітка 

4-А клас 

Гончар І.В. 

63% 5-А клас 

Кирильчук В.П. 

50% - 13% 

4-Б клас 

Карпець Г.П. 

60% 5-Б клас 

Лєбєдєва О.В. 

48% - 12% 

Клас, вчитель 2017-2018 н.р. 

Якісний  

показник 

Клас, вчитель 2018-2019 

 н.р. 

Якісний  

показник 

Примітка 

4-А клас 

Попова Т.М.  

37% 5-А клас 

Хомякова Ю.О. 

37% Відповідність 

оцінювання 

4-Б клас 

Балєва А.Л. 

55% 5-Б клас 

Величко О.М. 

59% Відповідність 

оцінювання 

Клас, вчитель 2018-2019 н.р. 

Якісний  

показник 

Клас, вчитель 2019-2020 

 н.р. 

Якісний  

показник 

Примітка 

4-А клас – 

Аненко Л.Г. 

50% 5-А клас – Крот 

О.Ю. 

33% Завищене 

оцінювання  

(низька адаптація) 

4-Б клас – 

Ткачук Н.В. 

40% 5-Б клас – 

Кормишова І.Б. 

48% Відповідність 

оцінювання 

 

 

 

 Динаміка показників  ДПА  в  11 класі 

 

Українська мова у формі ЗНО  

 

2011-2012 

н.р. 

2012-2013 

н.р. 
2013-2014 

н.р. 

2014-2015  

н.р. 

2015-2016 

н.р. 

2016-2017 

н.р. 

2017-2018 

н.р. 

2018-2019 

н.р. 

2019-2020 

16/62% 

 

 

87% 92% ЗНО – 

36% 

ЗНО-38% ЗНО – 

60% 

Здірко 

В.М. 

Гусарчен

ко О.А. 

ЗНО 56% ЗНО 61% 

Річна- 

61% 

(Гусарчен

ко О.А.) 

ЗНО  

54% 

Річна 

-62% 

(Здірко 

В.М.) 

 

Математика 

2011-2012 2012-2013 

н.р 

2013-2014 

н.р. 

2014-2015  

н.р. 

2015-2016 

н.р. 

2016-2017 

н.р. 

2017-2018 

Н.р. 

2018-2019 

н.р. 

2019-2020 

- 

 

 

- - 73% ЗНО-20% ЗНО-67% 

(Корніяш

ии Л.І. 

Величко 

О.М.) 

ЗНО-83% 

(Величко 

О.М.) 

ЗНО 44% 

Річна- 

100% 

(Корніяш

мк Л.І.) 

ЗНО 25% 

Річна – 

100% 

Корніяши

к Л.В. 

 

 



Історія України 

2011-2012 2012-2013 

н.р 

2013-2014 

н.р. 

2014-2015  

н.р. 

2015-2016 

н.р. 

2016-2017 

н.р. 

2017-2018 

н.р. 

2018-2019 

н.р. 

2019-2020 

18/69% 

 

 

- 100% 100% ЗНО-50% ЗНО – 

20% 

(Нерода 

І.О.) 

ЗНО- 50% 

(НеродаІ.

О.) 

ЗНО-75% 

Річна 69% 

(Нерода 

І.О.Посто

ян В.Е.  

ЗНО 39% 

Річна – 

52% 

(Постоян 

В.Е.) 

Фізика Хімія 

 

2017-2018 

н.р. 

2018-2019 

н.р. 

   2019-2020 

н.р. 

   

ЗНО -0 % 

1 чол 

(Кормиш

ова І.Б.) 

ЗНО-100

% 

(1 учень) 

 

   ЗНО- 0% 

Річна 

100% 

(Орлова 

П.Т.) 

   

Річна – 

100% 

(Кормиш

ова І.Б.) 

 

Англійська мова 

2017-2018 

н.р. 

2018-2019 

н.р. 

2019-2020 

н.р. 

      

100% 

(1 чол) 

 

ЗНО-100

% 

ЗНО- 50% 

Річна – 

100% 

(Крот 

П.В.) 

      

Річна – 

100% 

(Крот 

П.В.) 

Географія 

2016-2017 

н.р. 

2017-2018 

н.р. 

2018-2019 

н.р. 

2019-2020 

н.р. 

     

57% 60% ЗНО- 67% 

 

ЗНО – 

30% 

Річна – 

50% 

(Татаренк

о В.М.) 

     

Річна – 

78% 

(Татаренк

о В.М.) 

Біологія 

2017-2018 

н.р. 

2018-2019 

н.р. 

2019-2020 

н.р. 

      

0% ЗНО- 25% 

 

ЗНО- 0% 

Річна 50% 

(Максиме

нко К.І..) 

      

РІЧНА – 

75% 

(Максиме

нко К.І.) 

 

 

 



 

 

 

Результати державної підсумкової атестації в 9х класах 

 
 Предмет Рівень 

навчальних 

досягнень 

Навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

% чол % чол % чол % чол % чол % чол 

1. Українська 

мова 

Якісний 

показник 

76 25 73 32 60 23 67 36 63 29 58 54 

 

 

 

 

Високий 21 7 30 13 19 8 15 6 9 4 6 3 

 

 

 

 

Достатній 55 18 43 19 41 17 49 19 54 25 52 28 

 

 

 

 

Середній 24 8 23 10 35 13 36 14 37 17 42 23 

 

 

 

 

Початковий - - 4 2 7 3 - - - - - - 

2 Географія Якісний 

показник 

48 16   60 23 - - 59 27 67 36 

 

 

 

 

Високий 18 6   24 10 - - 13 6 6 3 

 

 

 

 

Достатній 30 10   32 13 - - 46 21 61 33 

 

 

 

 

Середній 52 17   37 15 - - 41 19 33 18 

 

 

 

 

Початковий - -   7 3 - - - - - - 

3. Англійська 

мова 

Якісний 

показник 

36 12 56 24   62 24   - - 

 

 

 

 

Високий 12 4 21 9   13 5   - - 

 

 

 

 

Достатній 24 8 34 15   49 19   - - 

 

 

 

 

Середній 64 21 41 18   58 15   - - 

 

 

 

 

Початковий - - 4 2   - -   - - 

4. Математика Якісний 

показник 

52 17 41 28 52 21 67 36 52 24 52 28 

 

 

 

 

Високий 12 4 8 4 15 6 13 5 13 6 8 4 

 

 

 

 

Достатній 40 13 33 14 37 15 54 21 39 18 44 24 

 

 

 

 

Середній 22 48 55 24 41 17 33 13 48 22 48 26 

 

 

 

 

Початковий - - 4 2 7 3 - - - - --  



5. Біологія Якісний 

показник 

57 19           

 

 

 

 

Високий 27 9           

 

 

 

 

Достатній 30 10           

 

 

 

 

Середній 43 14           

 

 

 

 

Початковий             

 

ДПА в 4-х класах. 

   У 4-х класах ДПА складали  з предметів: українська мова та читання, 

математика  під керівництвом вчителів Аненко Л.Г., Ткачук Н.В. 

 
 Предмет Рівень Навчальний рік 

  навчальних 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  досягнень % чол % чол % чол % чол % чол 

1. Українська 

мова та 

читання 

Якісний 

показник 

64 24 80 28 67 29 57 27 54 23 

  Високий 32 12 37 13 30 13 14 7 11 5 

  Достатній 32 12 43 15 37 16 43 20 43 18 

  Середній 17 6 20 7 33 14 43 20 34 14 

  Початковий 19 7 - - - - - - 12 5 

2. Математика Якісний 

показник 

61 22 80 28 64 28 72 33 60 27 

  Високий 33 12 49 17 41 18 33 15 27 12 

  Достатній 28 10 31 11 23 10 39 18 33 15 

  Середній 22 8 20 7 25 11 28 13 24 11 

  Початковий 17 6 - - 11 5 - - 16 7 

 

Працевлаштування 11-х класів 

 
Навчальний 

рік 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всього 31% 48% 50% 64% 78% 70% 78%   

Бюджет 12% 39% 50% 71% 82% 60% 71%   

Контракт 19% 9% 0% 29% 18% 10% 7%   

Вступ до середніх , спеціальних І-ІІ рівнів акредитації закладів    

50% 61% 43% 50% 36% 22% 22%   

В основному всі на 

бюджет. Невелика 

кількість на контракт - 

29% 

8% (2 

чол) - 

працевл

аштован

і 

9 % (2 

чол- не 

працевл

аштован

о) 

 100% 

бюджет 

100% 

бюджет 

100% 

бюджет 

  

Працеалаштовано     5%    

 

 

 



Зовнішнє незалежне оцінювання 2019-2020 н.р. 

 

 

Українська мова 
№ 
з/п 

Навчальний 
рік 

Склали 
ДПА у 

формі 

ЗНО  

Початковий 
рівень 

Середній рівень Достатній рівень  Високий рівень Якісний 
показник 

Профіль 
навчальног

о закладу річна ДПА % річна Д
П

А 

% річна Д
П

А 

% річна Д
П

А 

% Д
П

А 

% мі
сц

е 

1. 2015-2016 13 - - - - 8 62 7 2 15 6 3 23 5 38 VI Українська 

філологія 

2. 2016-2017 20 - - - - 4 20  11 55  1 5  60  Українська 

філологія 

3 2017-2018 9 - - - 4 4 44 3 3 34 2 2 22 5 56  математичн

ий 

4. 2018-2019 

 

23 - 1 4 9 8 35 12 11 48 2 3 13 14 61  Українська 

мова  і 

література 

5. 2019-2020 26 - - - 9 12 46 17 12 46 - 2 8 14 54  Українська 

мова  і 

література 

 

 

Математика 
№ 

з/п 

Навчальний 

рік 

Склали 

ДПА у 

формі 

ЗНО  

Початковий 

рівень 

Середній рівень Достатній рівень  Високий рівень Якісний 

показник 

Профіль 

навчальног

о закладу річна ДПА % річна Д

П

А 

% річна Д

П

А 

% річна Д

П

А 

% Д

П

А 

% мі

сц

е 

1. 2015-2016 5 - - - 1 4 80 3 1 20 1 - - 1 20  Українська 

філологія 

2. 2006-2017  

6 

- - - - 2 33 - 3 50 - 1 17 4 67

% 

 Українська 

філологія 

3 2017-2018 6 - - - 1 1 17 3 3 50 2 2 33 5 83  математичн

ий 

4. 2018-2019 

 

9 - - - - 5 56 7 4 44 2 0 0 4 44  Українська 

мова  і 

література 

5. 2019-2020 4 - - - 0 3 75 4 1 25 - - - 1 25  Українська 

мова  і 
література 

 

 

Історія України 
№ 

з/п 

Навчальний 

рік 

Склали 

ДПА у 

формі 
ЗНО  

Початковий 

рівень 

Середній рівень Достатній рівень  Високий рівень Якісний 

показник 

Профіль 

навчальног

о закладу річна ДПА % річна Д

П

А 

% річна Д

П

А 

% річна Д

П

А 

% Д

П

А 

% мі

сц

е 

1. 2015-2016 8 - - - 3 4 50 1 3 38 4 1 12 4 50  Українська 

філологія 

2. 2006-2017 15 - 1 7 - 11 73 - 3 20 - - - 3 20 - Українська 

філологія 

3 2017-2018 4 - - - 2 2 50 2 2 50 - - - 2 50 - математичн
ий 

4. 2018-2019 16 - - - 5 4 25 9 11 69 2 1 6 12 15  Українська 
мова  і 

література 

5. 2019-2020 23 - - - 11 14 61 12 8 35 0 1 4 7 39  Українська 

мова  і 

література 

  

 

 

 

 



Географія 
№ 
з/п 

Навчальний 
рік 

Склали 
ДПА у 

формі 

ЗНО  

Початковий 
рівень 

Середній рівень Достатній рівень  Високий рівень Якісний 
показник 

Профіль 
навчальног

о закладу річна ДПА % річна Д
П

А 

% річна Д
П

А 

% річна Д
П

А 

% Д
П

А 

% мі
сц

е 

1. 2016-2017 9 - - -  4 45  3 33  2 22 5 57  Українська 

філологія 

2 2017-2018 5 - - - 2 2 40 3 3 60 - - - 3 60  математичн

ий 

3 2018-2019 9 - - - 2 3 33 7 2 23 0 4 44 6 67  Українська 

мова  і 

література 

4. 2019-2020 20 0 1 5 10 13 65 9 5 25 1 1 5 6 30  Українська 

мова  і 

література 

Біологія 
№ 

з/п 

Навчальний 

рік 

Склали 

ДПА у 

формі 

ЗНО  

Початковий 

рівень 

Середній рівень Достатній рівень  Високий рівень Якісний 

показник 

Профіль 

навчальног

о закладу річна ДПА % річна Д

П

А 

% річна Д

П

А 

% річна Д

П

А 

% Д

П

А 

% мі

сц

е 

1 2017-2018 1 - - - 1 1 100 - - - - - - - - - математичн

ий 

2. 2018-2019 8 - - - 2 6 75 5 2 25 1 0 0 2 25  Українська 

мова  і 

література 

3. 2019-2020 2 - - - 1 2 100 1 0 0 - - - - - - Українська 

мова  і 
література 

Англійська мова 
№ 

з/п 

Навчальний 

рік 

Склали 

ДПА у 

формі 
ЗНО  

Початковий 

рівень 

Середній рівень Достатній рівень  Високий рівень Якісний 

показник 

Профіль 

навчальног

о закладу річна ДПА % річна Д

П

А 

% річна Д

П

А 

% річна Д

П

А 

% Д

П

А 

% мі

сц

е 

1 2017-2018 1 - - - - - - 1 1 100 - -1 - 1 10

0 

- математичн

ий 

2. 2018-2019 3 - - - - - - - 3 100 3 0 - 3 10

0 

 Українська 

мова  і 
література 

3. 2019-2020 2 - -- - - 1 50 2 1 50 -- - - 1 50  Українська 
мова  і 

література 

 

ФІЗИКА 
№ 

з/п 

Навчальний 

рік 

Склали 

ДПА у 
формі 

ЗНО  

Початковий 

рівень 

Середній рівень Достатній рівень  Високий рівень Якісний 

показник 

Профіль 

навчальног
о закладу річна ДПА % річна Д

П
А 

% річна Д

П
А 

% річна Д

П
А 

% Д

П
А 

% мі

сц
е 

1 2017-2018 1 - - - 1 1 100 - - - - - - - - - математичн
ий 

2 2018-2019 1 - - - - - - 1 1 100 - - - 1 10
0 

 Українська 
мова  і 

література 

 

ХІМІЯ 
№ 
з/п 

Навчальний 
рік 

Склали 
ДПА у 

формі 

ЗНО  

Початковий 
рівень 

Середній рівень Достатній рівень  Високий рівень Якісний 
показник 

Профіль 
навчальног

о закладу річна ДПА % річна Д
П

А 

% річна Д
П

А 

% річна Д
П

А 

% Д
П

А 

% мі
сц

е 

1 2019-2020 1 - - - 0 1 100 - - - 10 - - 0 0 - Українська 

мова  і 

література 

 



26 (100%) учнів  здали українську мову; 

4  (15%) учнів обрали  математику, 23 ( 88%)  учнів обрали  історію 

України, географію – 20 (77%), 2 (8%) учнів обрали біологію, 2 (8%) учнів 

обрали англійську мову, хімію обрав  1 учень (4%).  

 

 

Нагородження 

Кількість відмінників - 8 
 

Клас Відзнаки 

2014-2015 

н.р. 

Відзнаки 

2015-2016 н.р. 

Відзнаки 

2015-2016 

н.р. 

Відзнаки 

2016-2017 

н.р. 

Відзнаки 

2017-2018 

н.р. 

Відзнаки 

2018-2019 

н.р. 

Відзнаки 

2019-2020 

н.р. 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

9 3 7% 1 3% 1 3% 1 3% 1 2% 2 4% 0 0 

11 1 

(срібло) 

9% 3 

(срібло) 

23% 1 

(золото) 

5% 1 

(золото) 

5% - - - - - - 

 

Роки К-сть 

учасників 

К-сть переможців 

та призерів  в 

районних 

олімпіадах 

К-сть переможців в 

обласних  олімпіадах 

2013 -2014 41 26 (63%) - 

2014-2015 35 18 (51%) 1 (3%) 

2015-2016 37 22 (59%) 1 (3%) 

2016-2017 41 23(56%) - 

2017-2018 28 18 (64%) 1 (4%) 

2018-2019 40 19(48%) 1 (3%) 

2019-2020 42 15 (35%) 1 (2%) 
 

Переможці ДВ МАН 
 

Навчальний 

рік 

Прізвище, ім’я учня Місце  

2006-2007 Карпець Олександр (вчитель Татаренко 

В.М.) 

ІІ 

2012-2013 Рихальська Тетяна (вчитель Твердохлєбова 

Т.В.) 

ІІ 

2013-2014 Мізяк Євген (вчитель Твердохлєбова Т.В.) ІІІ 

2015-2016 Соколовська Юлія (вчитель Гусарченко 

О.А.) 

ІІ 

2016-2017 Нековаль Дар’я (вчитель Татаренко В.М.) І 

2017-2018 Пляшко Максим (вчитель Кормишова І.Б.) Брав участь у 

захисті 

2018-2019 - - 

2019-2020 - - 

 

   У 2019-2020 році  не брали участь у роботі МАН. 



 

Здоров'я 

    Дітей з різними видами захворюваннями, що стоять на диспансерному 

обліку - 138 дітей, що становить 37% від загальної кількості учнів. Були 

проведені медичні обстежені і діти розділені на групи для занять фізичною 

культурою. До основної групи відносяться 313 дитини , що становить 61%. До 

підготовчої групи віднесено 167 учнів, що становить 33%,  до спецмедгрупи – 

29 дітей - 6% , звільнених від занять фізкультури - 4 учнів – 1 %. 

 

№ 

з/п 

2017-2018 н.р. 

 Види захворювань 

2018-2019 н.р. 

 Види захворювань 

2019-2020 н.р. 

 Види захворювань 

1 Опоно - руховий апарат -  62 ч. 

(13%) Опоно - руховий апарат -  68 ч. (14%) Опоно - руховий апарат -  26 ч. (5%) 

2 Захворювання зору - 47 ч. (10 %) Захворювання зору – 41 ч. (8 %) Захворювання зору – 38 ч. (7,5 %) 

3 Шлунково - кишкові - 16 ч. (3%) Шлунково - кишкові , ДЖВП 49 ч. (9%) Шлунково - кишкові , ДЖВП 18 ч. 

(3,5%) 

4 Серцево - судинна система – 30 ч. 

(6%) Серцево - судинна система – 30 ч. (6%) Серцево - судинна система – 4,2 ч. (6%) 

5 Нервові захворювання- 17 ч. (4%) Нервові захворювання- 17 ч. (4%) Нервові захворювання- 11 ч. (2%) 

6 Нирки та сечова система - 20 ч. 

(5%) 

Нирки та сечова система - 22 ч. (4%) Нирки та сечова система – 6 ч. (1,1%) 

7 Ендокринні захворювання – 7 ч. 

(1%) 

Ендокринні захворювання – 7 ч. (1%) Ендокринні захворювання – 5 ч. (1%) 

8 Хірургічні патології –  6 (1%) Хірургічні патології –  6 (1%) Хірургічні патології –  5 (1%) 

9 Дихальна система – 4 ч.( 0,6%) Дихальна система – 4 ч.( 0,7%) Дихальна система – 6 ч.( 1,1%) 

10 Хвороби слухового апарату - 2 ч 

(0,4%) 

Хвороби слухового апарату - 2 ч (0,4%) Хвороби слухового апарату - 1 ч 

(0,2%) 

   Протягом навчального року забезпечується медико – педагогічний 

контроль, в рамках якого  проводилися відповідні спостереження учнів  на 

уроках фізкультури, де було зʼясовано наступне: 

- реакція серцево – суддиної системи на навантаження відповідає нормі; 

- рдійснюється контроль за поставою та правильним диханням учнів з 

боку вчителя; 

- є достатня кількість розвивальних коригуючих вправ. 

 

 

Харчування  

  Охоплено гарячим харчуванням (330 учнів) – 66% ,  буфетною продукцією 

охоплено (320 учнів) – 64 % від загальної  кількості  – 502 учнів.  

  За бюджетні кошти  (15 грн) безкоштовно  харчувалося  160 учнів. З них: 

- 1 дитина (3-А кл) з малозабезпечених сімей; 

- 8 учнів під опікою; 

- 24 дитини з сімей  учасників АТО ; 

- 5 учнів з обмеженими фізичними можливостями; 

- 122 учня 1-2 класів. 

  Буфетною продукцією  учні харчуються за батьківські кошти. 

    



Виховна робота 

Протягом 2019-2020 н.р. вся виховна робота була направлена   на виконання 

Закону України  «Про освіту», статей Конституції України,  основних 

орієнтирів виховання учнів, Конвенції національно – патріотичного виховання 

дітей і молоді, Конвенції ООН  про права дитини                    та 

запровадження  шкільного проекту «Формування національної свідомості та 

розвитку громадянськості   учнів через створення  інноваційних   

педагогічних систем». 

      Класні керівники 1-11 класів  створили та запроваджували власні 

виховні проекти, застосовуючи інноваційні методи  виховання, проектні 

технології, тренінгові заняття, ділові ігри, майстер- класи ,  години психолога. 

Виховні  години проводились згідно  режиму роботи школи,  щовівторка. 

Велика увага приділялась національно – патріотичному  вихованню, 

проводились тематичні виховні заходи: «Наша мова солов’їна», «Моя 

родина», «Люди, які прославили мій край»,, «Символи нашої держави»,  «Мій 

рідний край- моя Широківщина» та інші. 

     Протягом  навчального року учні 1-11 класів залучались до проведення 

цікавих загальношкільних  виховних заходів: 

- перший урок на тему: «Ми – діти Європи» та «Україна, якою 

пишаюсь»»; 

- участь у районному святі «Посвята у першокласники»; 

- олімпійський тиждень; 

- день здоровʼя; 

- місячник безпеки життєдіяльності; 

- Всеукраїнський  тиждень з протидії булінгу; 

- участь у міських змаганнях «Інгульчани 2019 «; 

- уроки мужності до Дня партизанської слави та пам’яті жертв 

Бабиного Яру; 

- поїздки на циркову виставу у м.Кривий Ріг; 

- конкурс малюнків, віршів, листів «Збройні сили України – на варті 

миру»; 

- уроки безпеки у 1-8 класах за участю працівників РЕСу; 

- день самоврядування; 

- шкільне свято до Дня працівника освіти; 

- участь у районному конкурсі «Міс Широчанка»; 

- місячник екологічної освіти; 

- день козацтва; 

- участь учнів 7-х класів у Всеукраїнському конкурсі «Ми 

козацького роду» (вч.Демиденко Н.Л.); 

- екологічна акція «Чисте селище» з вересня місяця; 

відео зустріч по скайпу учнів 11 класу з Дніпропетровською 

митною академією за участю центру зайнятості; 

- тематичні виховні години до Дня визволення України від 

фашистських загарбників; 

- районний конкурс малюнків «Різдвяні свята»; 

- конкурс лідерів 5-7 класів і 8-11 класів; 



- свято барвінчат 2-4 класів; 

- місячник правових знань; екскурсія учнів 7-Б класу у м.Кривий Ріг 

на ЗПП «Чисте місто» (вч.Демиденко Н.Л.); 

- участь у районному конкурсі «Собори наших душ»; 

- участь у Всесвітній акції «16 днів проти насильства»; 

- місячник національного виховання; 

- святкові вогники до Дня збройних сил України» ; 

- екскурсія у міграційну службу учнів 8-Б кл (вчитель Постоян 

В.Е.); 

- Всеукраїнський тиждень права; 

- лекція Широківського бюро правової допомоги «Права і обов’язки 

громадян в Україні». Лектор: юрист Дорошенко О.В.; 

- брейн – ринг з правознавства серед 10-х класів за участю 

інспектора ювенальної превенції Монахової Ю.С.; 

- тиждень благодійності і милосердя; 

- участь у районному святі Миколая учні 1-4 класів; 

- акції 11 класу «Випускники – шкільній бібліотеці»; «Випускники 

– дітям ГПД»; 

- проведення новорічних ранків у 1-2 класах, 3-4 класах, 5-7 і 8-11 

класах; 

- свято на районний конкурс «Пригоди гнома» (вчитель Аненко 

Л.Г.); 

- місячник громадянського виховання; 

- єдиний урок патріотизму «Соборність у серцях» для учнів 1-11 

класів; 

- лекція Широківського бюро правової допомоги і Широківського 

районного сектору з питань пробації на тему «Обов’язки  учнів. 

Булінг в учнівському середовищі». Лектори: юрист Дорошенко 

О.В., ст. інспектор Даценко В.О. 

- день відкритих дверей у Дніпропетровському університеті 

внутрішніх справ для учнів 10-х класів (вчитель тарасенко В.М.); 

- місячник естетичного виховання; 

- квест «Тест Білборда та кохання в інтернеті» (вчителі 

інформатики); 

- декада сталого розвитку; 

- день відкритих дверей у Широківському відділ поліції для учнів 

11 класу (вч.Твердохлєбова Т.В.); 

- майстер – клас до 8-березня з учнями 6-б класу за участю майстрів 

селища під керівництвом директора районного музею Свиридової 

І.А.; 

- місячник родинного виховання; 

- шкільне свято до 8-Березня, вогники по класах; 

- тематичні виховні години до Дня народження Т.Г.Шевченка; 

- конкурс плакатів «Молодь обирає здоровʼя». 

         Адміністрацією школи та класними керівниками особлива увага  

приділялась  обдарованим учням. В цьому навчальному році районною 



премією «Обдаровані діти – надія України» отримали: учениця 6-а класу 

Ємельова А. в номінації «Комп’ютерна анімація» (вч. Немич О.О.);  учень 3-б 

класу  Ільчишин Д. в номінації «Перші кроки» ( вч. Карпець Г.П.);  і учень 

10-А класу  Красуля Б. у номінації «Кращий спортсмен» від ДЮСШ. 

       У школі діє учнівське самоврядування під керівництвом Президента 

школи, учениці 11 класу Ведмідської Д. Всі учні 2-11 класів були обєднані в 

групи: 2-4 класи – «Барвінчата», 5-7 класи – дитяча організація «Веселка», 8-11 

класи  молодіжна організація «Промінь». Добре спрацював  шкільний 

парламент – лідери класів. Всі учні залучалися до проведення шкільних і 

районних заходів. Протягом року велись змагання між класами і конкурс 

«Кращий клас року». Було розроблено Кодекс академічної доброчесності 

учнів школи. 

       Протягом року у школі функціонувало 8 шкільних гуртків та 4 гуртки 

від РЦДТ. Крім цього учні відвідували ДЮСШ, музичну школу, спортивні 

школи м.Кривого Рогу,  школу мистецтв. Всього охоплено гуртковою 

роботою 318 учнів, що становить 63%. 

     Учні школи, вихованці центру дитячої творчості, протягом року брали 

участь і стали переможцями  обласних конкурсів, виставок; 

- Міжнародна виставка «Чарівний бісер. Японія». Нагороджені 

дипломами такі учні: Іванюшина А. (7-А кл); Мошник Ю. (6-А кл), 

Грушко В. (3-Б кл).; 

- Обласна виставка «Знай і люби свій край» - Парамонова Д, (7-Б кл) 

ІІІ м. за роботу «Пасхальне диво»; 

- Обласна виставка художньо – технічного профілю «Речовий 

дизайн»: нагороджені дипломами-  Закітна Т. (10-А кл), Драч У. 

(4-Б кл); Іванюшина А. (7-А кл), Таранцова А. (6-Б кл); 

Парамонова Д. (7-Б кл).; 

- Обласна виставка учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання- нагороджені грамотами: Дрибас С. (5-А 

кл), Даниленко Д. (4-А кл); Ільчишин Д. (4-Б кл); Склезь А. (6-Б 

кл). 

    Протягом навчального року учня досягли певних здобутків і у спорті; 

- Першість громади з настільного тенісу серед учнів – І м. 

(Первеньонок К. (11 кл), Чабаненко Д. (7-Б кл), Андрусішин О. 

(4-Б кл), Черноволосова І. (11 кл),  Романова В. (5-Б кл); 

- Обласні зональні змагання з настільного тенісу серед учнів – ІІІ м.; 

- Районні змагання з футболу «Шкіряний мʼяч» 2009 р.н. – ІІІ м; 

- Районні змагання з футболу «Шкіряний мʼяч» 2008 р.н. – ІІ м; 

- Районні змагання з футболу «Шкіряний мʼяч» 2007 р.н. – ІІ м; 

- Районні змагання з футболу «Шкіряний мʼяч» 2006 р.н. – ІІ м; 

- «Інгульчанка» - 9 місце; 

- Обласні фінальні змагання зі спортивного туризму – 8 місце; 

- Районні змагання з шахів – І, ІІ місця; 

- Обласні змагання з шахів- ІІІ м.; 

- Районні змагання «Cool Games» 2009-2010 р.н. – І м; 

- Районні змагання «Cool Games» 2006-2008 р.н. – ІІ м; 



- Обласні фінальні змагання «Cool Games» 2009-2010 р.н. – ІІ м; 

- Районні змагання «Cool Games» 2002-2005 р.н. – І м; 

- Обласні зональні змагання «Cool Games» 2002-2005 р.н. – І м; 

- Першість громади з футзалу (5 кл) – І м.; 

- Першість району з футзалу (5 кл) – І м.; 

- Обласні зональні змагання з футзалу (5 кл) – ІІІ м; 

- Обласні фінальні  змагання «Cool Games» 2002-2005 р.н. – ІІ м; 

- Районні змагання зі стрітболу юнаки 2002 р.н. – І м. 

- Районні змагання зі стрітболу дівчата 2002 р.н. – І м. 

- Районні змагання зі стрітболу юнаки 2005 р.н. – І м. 

- Районні змагання зі стрітболу дівчата 2005 р.н. – ІІ м. 

- Обласні зональні  змагання зі стрітболу юнаки 2002 р.н. – 4 м. 

- Обласні зональні  змагання зі стрітболу дівчата  2002 р.н. – ІІ  м. 

- Обласні зональні  змагання зі стрітболу юнаки 2005 р.н. – ІІІ м. 

- Районні змагання з волейболу юнаки  2003 р.н.- 4 місце; 

- Районні змагання з волейболу дівчата  2003 р.н.- І місце; 

- Обласні зональні змагання з волейболу дівчата  2003 р.н.- ІІІ 

місце; 

- Районні змагання з волейболу юнаки  2006 р.н.- І місце; 

- Районні змагання з волейболу дівчата 2006 р.н.- І місце; 

- Обласні зональні змагання з волейболу дівчата  2006 р.н.- ІІІ 

місце; 

- Обласні зональні змагання з волейболу хлопці  2006 р.н.- ІІ місце. 

 

 

 
5.ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ ШКОЛИ. 

Районні, ОТГ 
  2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р.  2019-2020 н.р. 

 всьог

о 

І м ІІ м ІІІ м приз

ові 

всьог

о 

І м ІІ м ІІІ м приз

ові 

всьог

о 

І м ІІ м ІІІ м приз

ові 

Спорти

вні 

змаган

ня 

13 6 6 1 13 23 8 13 2 23 23 15 7 1 23 

Творчі 

конкур

си 

7 2 3 2 7 3 1 2 0 3 10 1 1 1 3  

 

 

Обласні, зональні 
 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 

 Всь

ого 

І м ІІ м ІІІ м Резу

льта

т 

Всь

ого 

І м ІІ м ІІІ м Резу

льта

т 

Всь

ого 

І м ІІ м ІІІ м Результа

т 

Спортивні 

змагання 

5 - 1 4 5 8 - 6 - 6-ІІ 

м 

 

11 1 4 6 11 

Творчі 

конкурси 

6 3 2 1 6 3 - 2 - 2-ІІ 

м. 

1-уч

асть 

108 29 27 23 79 

 



 

6.Зміцнення матеріально – технічної бази школи за 2019-2020 н.р. 
 

№  

з/п 

Заходи Бюджетні 

кошти 

Батьківські 

кошти (класні і 

шкільний 

фонди) 

Спонсорські 

кошти 

Депутатські 

кошти  

1.  Придбання медикаментів та 

Дезактину 

1000 1428   

2.  Дошка  шкільна (3 шт)    8 500 (Зубрій 

Д.О.) 

3.  Обслуговуваня  компʼютерної 

техніки (ремонт, заправка тощо) 

 750   

4.  Комплект дидатктичних 

матеріалів для 1 –х класів 

24 900    

5.  Металопластикові 

енергозберігаючі вікна (2 шт) 

   8 000 (Зубрій 

Д.О.) 

6.  Світлодіодні панелі (14 шт)    2 730 (Зубрій 

Д.О.). 

7.  Стіл учительський ( 1 шт) , тумби 

( 3 шт) 

   5000 (Зубрій 

Д.О.) 

8.  Ігровий набір LEGO 821, 50    

9.  Багатофунціональний пристрій 

(3 шт) 

17 910    

10.  Ноутбук (2 шт) 32 198    

11.  Навчальний комʼютерний 

комплекс з мультимедійними 

засобами 

260 824,80    

12.  Стенди (3 шт)    966  (Зубрій 

Д.О.) 

13.  Посуд для шкільної їдальні 17 519,33    

14.  Комплекс доступу до Інтернету, 

(мережа обладнання) 

36 391    

15.  Ремонт  класної кімнати ГПД  4000   

16.  Господарські товари  6834 2 000 (оренда 

їдальні) 

 

17.  Фоторамки  1500   

18.  Банери  1700   

19.  Передплата  (Безпека 

Придніпровʼя) 

 400   

20.  Дозатори, крани  1388   

21.  Мотокоса з комплектуючими 2992,25    

22.  Фарба 12 336    

 ВСЬОГО:  406 892,88 18 000 2000 25 196 

  

452 088,88 
 

 

 

 

 

 



1.2. Запорізька філія І-ІІ ступенів 

 
         У 2019/2020 навчальному році методична робота в закладі 

здійснювалася  з метою реалізації основних положень розпорядчих 

документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і 

науки України, підвищення ефективності організації навчально-виховного 

процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя. 

      Згідно з річним планом роботи закладу  у 2019/2020 навчальному році  

педагогічний колектив  Запорізької філії   долучився до роботи   над 

науково- методичним  проектом опорної  школи «Інтеграція змісту 

випереджаючої освіти  в навчально – виховний процес  як стратегічний 

напрям соціалізації громадянської особистості» 

     Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною 

проблемою. Методична робота філії  здійснювалась згідно плану роботи 

опорної  школи через колективну, групову, індивідуальну, дистанційну  

форми роботи. 

 З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного 

рівня, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи  було 

скоординовано роботу   до залучення працівників філії в роботу шкільних 

методичних об'єднань опорної школи 

- класних керівників ( Єфремова Л.В.); 

- початкових класів (Попова Т.М.); 

- вчителів природничого та суспільного циклу (Татаренко В.М.) ; 

- вчителів естетичного циклу (Ковпак A.B.); 

- вчителів фізико - математичного циклу ( Корніяшик Л.І.) ; 

- вчителів гуманітарного циклу (Крот П.В.); 

           Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних 

працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли 

впровадженню їх у навчально-виховний процес.  

. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні 

питання (запровадження Концепції Нової української школи, рекомендації 

МОН, обласної конференції, серпневої міської конференції, рекомендації 

методкабінету щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019/2020 

н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, 

предметних тижнів), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального 

року методичними об’єднаннями  були проведені предметні тижні, матеріали 

яких оформлено у звітах і розміщені на сайті закладу.  

           Протягом року проводилися методичні наради з метою 

ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами 

викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками 

методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник 



методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність 

методоб’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на 

наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з 

обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через 

публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду у вигляді професійного 

портфоліо вчителя-предметника тощо.  

 

Дистанційне навчання 

    Для організації навчання учнів педагогами школи було створено класи, 

гуртки  у вайбері . До кожної групи (класу) було приєднано завідувачку філії, 

що дало змогу вести постійний контроль за проведенням дистанційного 

навчання. За рекомендаціями адміністрації школи дистанційні уроки 

проводяться згідно розкладу уроків, занять гуртків та відповідно до режиму 

роботи школи . Окрім  занять у вайбері (групові телефонні пояснення, 

розсилання письмових завдань, пояснення за допомогою  відео презентацій 

чи  відео уроків,  експрес тестування), окремі вчителі школи здійснюють 

дистанційне навчання через Google DUO, де створили класи/групи учнів і 

безпосередньо через відео зв'язок проводили уроки в режимі конференції. Для 

учнів, які не мають доступу до мережі Інтернет, класоводи та вчителі - 

предметники проводять консультації по телефону, рекомендують учням 

перегляд уроків по телебаченню, пересилають докладні  пояснення, завдання 

для самостійного опрацювання в паперовому вигляді . Більшість вчителів 

школи контроль знань здійснюють асинхронно, шляхом надсилання поштою 

(в паперовому  вигляді) або електронною поштою контрольних робіт; тестів; 

практичних, лабораторних робіт; робіт з розвитку зв’язного мовлення тощо). 

   Всі роботи, що задаються учням, мають чіткі критерії оцінювання 

навчальних досягнень (діти можуть самостійно визначити скільки балів 

можуть отримати за виконані завдання), роботи дозовані і посильні для 

самостійного виконання учнями. Вчителі - предметники, класні керівники 

постійно підтримують зв'язок з батьками , тому що вони є першими 

помічниками дитини в умовах дистанційного навчання, проводять з ними 

он-лайн консультації, дають чіткі інструкції щодо виконання завдань, робіт, 

вивчення окремих тем.   

   З метою посилення мотивації навчання, розвитку креативності, критичного 

мислення  протягом дистанційного навчання вчителі школи неодноразово 

оголошували онлайн акції, конкурси тощо, участь в яких зараховують при 

оцінюванні знань і умінь учнів, зараховують як виконання проектів з 

трудового навчання , образотворчого мистецтва, правознавства, української 

літератури,  практичних робіт з географії, природознавства, біології, історії 

України 

 

 

 

 

 



Атестація педагогічних працівників 

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і 

залишається підвищення професійного рівня педагогів.  

 У 2019/2020 навчальному році у школі  працювало 13 педагогічнх 

працівника:  2 вчителя мають  звання «Старший вчитель», 4 вчителя мають 

вищу кваліфікаційну категорію, 4 - першу кваліфікаційну категорію, 2 - другу 

кваліфікаційну категорію, 1 – має 9 т.р..  

 Атестація педагогічних працівників  Запорізької філії  у 2019/2020 

навчальному році проводилась згідно  «Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 

930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та 

спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи 

атестаційної комісії Широківскої опорної школи..  

Завідувачем філією  та атестаційною комісією  опорної школи 

своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану 

атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, 

узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. 

Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних 

працівників, що атестуються. Було перевірено строки проходження курсів 

підвищення кваліфікації, у жовтні закріплено за вчителями відповідальних від 

адміністрації для вивчення системи і узагальнення досвіду роботи. Складено 

графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів. 

В Запорізькій філії атестувалась бібліотекар школи Будьонна Г.Л. 

Методичні матеріали Будьонної Г.Л., узагальнено на засіданні атестаційної 

комісії  та  атестовано на відповідність займаній посаді. 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 
      Протягом 2019/2020 навчального року на базі КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» пройшли 

навчання 3 педагогічних працівника філії.  

Із них: 

Назва , 

організатора 

Дата 

проведення 

ПІБ 

учасника 

Місце роботи, 

посада 
Тема курсів Результат 

№ 

посвідчення, 

сертифікату 

КЗВО 
ДАНО 

13.01.2020 – 
24.01.2020 

Будьонна 
Г.Л 

Запорізька 
філія КЗ 

«Широківська 
ОШЗСО» 

 
 

Підвищення 
кваліфікації 

шкільних 
бібліотекарів 

Свідоцтво  
СПК № ДН  

416 
82253/453 



КЗВО 
ДАНО 

22.06.20 
Мерончук 

З.А. 

Запорізька 
філія КЗ 

«Широківська 
ОШЗСО 

 

Підвищення 
кваліфікації 

вчителів 
математики 

  

КЗВО 
ДАНО 

22.06.20 
Миценко  

Ф.М. 

Запорізька 
філія КЗ 

«Широківська 
ОШЗСО 

 

Підвищення 
кваліфікації 

вчителів історії 
  

 

 

  Для формування методологічної та теоретичної компетентності , 

поглиблення соціально-гуманітарних  і психолого-педагогічних знань 

протягом 2019-2020 навчального року   педагогічні працівники закладу 

успішно пройшли онлайн-курси  на платформах онлайн-освіти EdEra та 

Prometheus,  «Всеосвіта»  та   EdCamp     Ukraine. 

 

Назва , 

організатора 

Дата 

проведен

ня 

ПІБ 

учасник

а 

Місце роботи, 

посада 

Тема курсів Результат  № посвідчення, 

сертифікату 

Prometheus 
Онлайн-курси  

Січень 
2020 р. 

Миценко 
В.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська ОШ 
ЗСО» 
 

«Безпечність 
харчових 
продуктів: 
сучасне 
законодавство, 
сумлінний 
виробник, 
відповідальний 
споживач» 

Сертифікат Сертифікат від 11.01.2020 
р. 

МОН України, 
НУШ, Edera 
Онлайн-курси 

Лютий 
2020 р. 

Миценко 
В.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська ОШ 
ЗСО» 
 

«Онлайн-курс для 
вчителів 
початкової 
школи» 

60 годин Сертифікат від 23.02.2020 
р. 

«Всеосвіта»  
Всеукраїнський 
онлайн-семінар 
(дистанційно   
4 год) 

31/12/19 Лукаш І.В. 
 

Запорізька філія 
Вчитель географії,біології 
та природознавства 

«Підвищення 
кваліфікації: 
виклики та реалії 
сьогодення» 

Сертифікат DR№607747 

«Всеосвіта» за 
видом вебінар 
(дистанційно 2 
год) 

17/03/20 Лукаш І.В. 
 

Запорізька філія 

Вчитель географії,біології 
та природознавства 

«Екологічність у 
контексті 
дбайливого 
ставлення до 
здоров'я» 

Сертифікат VN№599053 

Онлайн-EdCa
mp 2020 
(дистанційно 20 

год) 

13-17/ 
04/20 

Лукаш І.В. 
 

Запорізька філія 
Вчитель географії,біології 
та природознавства 

«Антикризовий 
національний 
онлайн-EdCamp 
2020: школа зараз 
і у «світі після» 

Сертифікат №oEU2020/180 



“Open 
School» 
Дистанційне 
навчання на 
вебінарі 
(2 год) 

10/04/20 Лукаш І.В. 
 

Запорізька філія 
Вчитель географії,біології 
та природознавства 

« Соціальні 
інновації – пошук 
рішень для 
комплексних 
викликів» 

Сертифікат ID-1-410-20-0236 

«Всеосвіта» за 
видом вебінар 
(дистанційно 4  
год) 

04/05/20 Лукаш І.В. 
 

Запорізька філія 
Вчитель географії,біології 
та природознавства 

«Підвищення 
рівня цифрової 
грамотності 
педагогічних 
працівників. 
Можливості 
платформи " 
 

Сертифікат GY884808 

Онлайн-толока 
EdCamp 
Ukraine: для 
розуму і серця!  
(дистанційно 4  
год) 

01.06.20 Лукаш І.В. 
 

Запорізька філія 
Вчитель географії,біології 
та природознавства 

Зустріч #1 – 
«Підсумки 
навчального року 
і завдання на 
літо». 

Сертифікат оТ12020/472 

EdEra (студія 
онлайн-освіти» 

29.03. 
2020р. 

Алексеєнк
о А.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. укр мови і л-ри 

«Недискримінаці
йний підхід у 
навчанні» 

Сертифікат Номер 
сертифікату-561d2d9
802b645cbac1ccf7941
309 
ff2 
 
 

EdEra (студія 
онлайн-освіти» 

29.03. 
2020р. 

Алексеєнк
о А.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. укр мови і л-ри 

«З учнями про 
освіту та кар*єру» 

Сертифікат Номер Сертифікату- 
ed9ac17401014cf2ab2
6e3c96093982d 

Prometheus(пла
тформа 
онлайн-курсів) 

19.03. 
2020р. 

Алексеєнк
о А.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. укр мови і л-ри 

«Осмислені й 
переосмислені» 
(укр.літ) 

Сертифікат номер сертифікату- 
f5ab3d1f231c4ef4b1

0e8054c63feb2d 
 

Prometheus(пла
тформа 
онлайн-курсів) 

19.03. 
2020р. 

Алексеєнк
о А.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. укр мови і л-ри 

«Наука про 
навчання: що має 
знати кожен 
вчитель?» 

Сертифікат номер сертифікату- 

187ec5aa40204bb5959

dc95cd5a3773b 

 

Prometheus(пла
тформа 
онлайн-курсів) 

19.03. 
2020р. 

Алексеєнк
о А.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. укр мови і л-ри 

«Психологія 
стресу та способи 
боротьби з ним» 

Сертифікат номер сертифікату 

6ae0fb8b2c2f4250a67

36730ac174ad9 



Prometheus(пла
тформа 
онлайн-курсів) 

25.03. 
2020р. 

Алексеєнк
о А.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. укр мови і л-ри 

«Навчаймось 
вчитись» 

Сертифікат номер сертифікату- 
59834a2284524c6ea

08c0be3b4b138c4 

ВУМ( Д/п) 25.03. 
2020р. 

Алексеєнк
о А.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. укр мови і л-ри 

«Креативне 
мислення» 

Сертифікат 021644 

Prometheus(пла
тформа 
онлайн-курсів) 

03.03. 
2020р. 

Алексеєнк
о А.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. укр мови і л-ри 

«Критичне 
мислення для 
освітян» 

Сертифікат номер сертифікату- 

de796c48f4b64b80b
87544cb3214d354 

Prometheus(пла
тформа 
онлайн-курсів) 

12.04. 
2020р. 

Алексеєнк
о А.М. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. укр мови і л-ри 

«Дизайн 
мислення в 
школі» 

Сертифікат номер сертифікату- 
44952efcb5374892a2b
6784043b6859a 

Курси 
«Всеосвіта 

24,04,2020 Мерончук 
З.А. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. математики 

«Технології 
ефективного 
запамятовув
ання і 
розвитку 
високої 
концентрації 
в освітному 
просторі» 

Сертифікат  

Рrometheus 
 

26.03.2020 Білоусенк
о Т.О. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. хімії та 
інформатики 

«Наука про 
навчання: 
Що має 
знати кожен 
вчитель?» 

Сертифікат  

Платформа 
Prometheus 

02.04. 
2020р. 

Дишко 
Л.І. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. поч.класів 

«Критичне 
мислення 
освітян» 

Сертифікат 70151457fe634876b1496d
40eadc4ef3 



Платформа 
Prometheus 

01.05. 
2020р. 

Дишко 
Л.І. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. поч.класів 

«Протидія та 
попередження 
булінгу в закладах 
освіти». 

Сертифікат b80e62ffa8aa4a35af1b38e
6a94ec9cd 

Платформа 
Prometheus 

26.03. 
2020р. 

Дишко 
Л.І. 

Запорізька філія 
КЗ «Широківська 
ОШЗСО» 
вч. поч.класів 

«Наука про 
навчання:що має 
знати кожен 
вчитель?» 

Сертифікат aOd3521b758e4ff66d1262
17a653d147 

 

ПЕРЕЛІК 
методичних наробок педагогів закладу,   розміщених  у фахових 

виданнях, на освітніх сайтах 

у 2019/2020 навчальному році 

Вид друкованої продукції 
Автор 

Заклад, 
посада 

Назва 
Рік видання 
  

Окремі збірки, 
книги, посібники 

Публікації (в якому 
виданні) 

  О/п «Всеосвіта»  АлексеєнкоА.М. 
 Запорізька філія 
вч. укр.мови і 
літератури 

Контрольна робота з 
укр.літ «Історичне 
минуле нашого народу» 
5 кл. 

Свідоцтво 
 13.02.2020р. 
  

 Сайт infourok.ru Алексеєнко А.М. 
 Запорізька філія 
вч. укр.мови і 
літератури 

Розробка уроку на тему: 
«Останній листок 
О.Генрі»(зар.літ) 

Свідоцтво 
12.03.2020р. 
 

 О/п «Всеосвіта» Алексеєнко А.М. 
 Запорізька філія 
вч. укр.мови і 
літератури 

Стаття до Всесвітнього 
дня читання вголос 
(World read alound day) 
«Творчість Ліни 
Костенко» 

Свідоцтво 
13.02.2020р. 

 О/п «Всеосвіта» Алексеєнко А.М. 
Запорізька філія 
вч. укр.мови і 
літератури 

Стаття до Всесвітнього 
дня читання вголос 
(World read alound day) 
«Творчість Василя 
Симоненка» 

Свідоцтво 
13.02.2020р. 

 О/п «Всеосвіта» Алексеєнко А.М. 
 Запорізька філія 
вч. укр.мови і 
літератури 

Літературний диктант за 
творчістю Ч.Діккенса 
«Різдвяна пісня в прозі» 
(зар.літ) 

Свідоцтво 
14.02.2020р. 

 О/п «Всеосвіта» Алексеєнко А.М. 
 Запорізька філія 
вч. укр.мови і 
літератури 

Літературний диктант за 
Соціально- побутовою 
казкого Б.Лепкого 
«Мишка»(укр.літ) 

Свідоцтво 
14.02.2020р. 

 О/п «Всеосвіта» Алексеєнко А.М. 
 Запорізька філія 
вч. укр.мови і 
літератури 

Літературний диктант за 
Казкою О.Уальда 
«Хлопчик зірка»(зар.літ) 

Свідоцтво  
14.02.2020р. 

 О/п «Всеосвіта» Алексеєнко А.М. 
Запорізька філія 
вч. укр.мови і 
літератури 

Літературний диктант за 
Історичною повістю 
І.Франка «Захар Беркут» 
(укр.літ) 

Свідоцтво  
14.02.2020р. 

 О/п «Всеосвіта» Алексеєнко А.М. 
Запорізька філія 
вч. укр.мови і 
літератури 

Літературний цитатний 
диктант за трагедією 
В.Шекспіра «Ромео і 
Джульєтта»(зар.літ) 
 

Свідоцтво  
14.02.2020р. 

 О/п «На урок» Алексеєнко А.М. Запорізька філія Літературний диктант за Сертифікат 



вч. укр.мови і 
літератури 

Трагікомедією 
І.Карпенка- Карого «Сто 
тисяч»(укр.літ) 

2020р. 

 

Робота з обдарованою молоддю 
Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є 

досягнення учнів. Протягом навчального року в школі проводилася робота із 

залучення учнів до  участі у різних етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін, турнірів, змагань конкурсів. 

Учні школи постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, турнірах, 

олімпіадах, конференціях районного,  обласного та Всеукраїнського рівнів. 
 

Аналіз участі учнів у районних предметних олімпіадах з базових дисциплін 
Запорізької філії в 2019-20 н.р. 

 
Предмет Клас П.І.П. 

переможця 

районного 

туру  

 

Зайняте 

місце 

П.І.П. вчителя, 

який викладає 

предмет 

Біологія 8 Перов 

Дмитро 

І Лукаш І.В. 

Хімія 8 Перов 

Дмитро 

ІІІ Білоусенко Т.В. 

Математика 8 Перов 

Дмитро 

І Мерончук З.А. 

Укр. мова 8 Перов 

Дмитро 

ІІ Миценко В.М. 

Трудове 

навчання 

9 Міхно Євген ІІІ Миценко Ф.М. 

 

 
Аналіз участі учнів в обласних  предметних олімпіадах з базових 
дисциплін Запорізької філії в 2019-20 н.р. 
 
Предмет Клас П.І.П. 

переможця 

обласного 

туру  

 

Зайняте 

місце 

П.І.П. вчителя, 

який викладає 

предмет 

Біологія 8 Перов 

Дмитро 

І Лукаш І.В. 

 

Протягом року учні школи стали активними учасниками районних, 
обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів:  
      

1. Районний  фестиваль спортивно-технічного моделювання «Techno 
Models-2020» 1м. (вч. Миценко Ф.М.) 



2.  Всеукраїнський конкурс «Фінансова  грамотність» Ім( вч. Алексеєнко 
А.М.) 

3. Освітня акція «Урок безпеки»(вч. Лукаш І.В.) 
4. Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи Диплом I  та ІІІ ст. 

вч. Лукаш І.В.) 
5. Районний тур Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П. 

Яцика ІІ м. (вч. Миценко В.М.) 
6. Всеукраїнський конкурс «Захисники України» Диплом I  та ІІ 

ст.,сертифікат 

( вч. Алексеєнко А.М.) 

7. Всеукраїнський  літературний конкурс «Золоте перо» 

2019-2020(вч.Лінік С.М.) 

8. Районний конкурс «Собори наших душ»(література) І м. (вч.Лінік С.М.) 
9. Всеукраїнський Різдвяний конкурс «Зимові свята в традиціях нашого 

народу» Диплом I  та ІІ ст. ( вч. Алексеєнко А.М.) 
10. Районний фестиваль «Новорічна феєрія» (вчительський колектив філії) 
11. Всеукраїнський  конкурс«Основи кібербезпеки»  Сертифікат учасника  

(вч.Білоусенко  Т.О.) 
12. Обласний конкурс малюнків «Зоологічна галерея» ІІІ м.(вч.Дишко Л.І.) 
13. Обласний конкурс «Розповім про подвиг» І м.( вч. Миценко В.М.) 
14. Всеукраїнський конкурс «Слово до слова», о/п «На  урок» ( вч. 

Алексеєнко А.М.) 
    16. Дистанційний конкурс «Стоп коронавірус»,платформа «Інфоурок» ( 
вч. Алексеєнко А.М.) 
17. Всеукраїнський конкурс «Українське народознавство», о/п «Всеосвіта 
( вч. Алексеєнко А.М.) 
18.Конкурс «Обдаровані діти-надія України-20» номінація «Учень року» 
 
Традиційними стала участь учнів у Всеукраїнських в онлайн-олімпіадах на 

освітніх сайтах  «На Урок», «Всеосвіта», «Інфоурок».  

 

     Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є 

проведення предметних тижнів,  як комплексу навчально-виховних заходів, 

спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з 

предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять 

цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, 

удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.     

 

 

 

 

 

 



1.3.Новокурська філія І-ІІ ступенів 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу МОН 

України від 28.01.2005 р. № 55 "Про запровадження звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів", 

з метою відкритої і демократичної державно-громадської системи управління 

освітою, звітую про підсумки роботи закладу у 2019-2020 н.р., щоб за 

результатами звіту громадськість оцінила мою діяльність. 

У поточному навчальному році в школі функціонувало 7 класів, 

навчанням в яких було охоплено станом на 05.09.2019 р. 51 учень. Із 7 класів 

закладу 4 класи початкової  школи, 3 класи середньої школи (5-9 класи) з яких 

7 та 9 класи були немовними , в 7 класі – 4 учні, в 9 – 3. Їх навчання та 

виховання здійснює 12 вчителів. 

У 2019-2020 навчальному році система методичної роботи у закладі 

спрямована на  забезпечення росту професійної компетентності педагогів у 

ході їхньої роботи за темами самоосвіти з метою орієнтації на розвиток 

здібностей та можливостей кожного здобувача освіти, на розкриття їх 

особистісного, інтелектуального, спортивного, творчого потенціалу, 

формування ключових компетентностей; формування освітньої системи на 

засадах педагогіки партнерства, створення атмосфери турботи й підтримки 

учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла 

інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби.  

       На кінець 2019-2020 навчального року кваліфікаційний склад 

педагогічного колективу   такий: вища кваліфікаційна категорія, 

«учитель-методист» - 1; вища кваліфікаційна категорія «Старший учитель» - 3; 

І категорія - 3; ІІ категорія - 2; спеціаліст - 2; молодший спеціаліст - 1. 

 Методична робота з педагогічними працівниками реалізувалась як через 

традиційні (колективні, групові та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її 

організації. У 2019-2020 н.р. було проведено методичний порадник для 

учителів  

суспільно-гуманітарних дисциплін "Рекомендації та вимоги типових освітніх 

програм закладів загальної середньої освіти", семінар-практикум для учителів 

української мови та літератури, зарубіжної літератури “Висловлювати думку 

усно і письмово – спільне уміння всіх компетентностей Нової української 

школи”, творчі звіти учителів, які атестуються; семінар-практикум для 

вчителів початкових класів "Організація співпраці батьків, вчителів та 

адміністрації школи на засадах педагогіки партнерства". 

У закладі працюють 3 методичних об’єднання вчителів. Кожне методичне 

об’єднання працює за власною темою, яка підпорядкована загальношкільній 

темі.  

Щороку своїми здобутками та результатами роботи члени методичних 

об’єднань діляться з колегами під час проведення предметно-методичних 

тижневиків. 

За звітний період 4 педагоги пройшли  курси підвищення кваліфікації 

при ДОІППО  за уніфікованою індивідуальною програмою навчання із 

використанням дистанційних технологій у період карантину. 

       Учителі початкових класів беруть активну участь у всеукраїнській  



Програмі підготовки вчителів НУШ. 

Вчитель зарубіжної літератури Угрюмова Н.І. взяла участь  у міському 

турі  конкурсу  «Учитель року - 2020» 

Досвідом своєї роботи на сторінках наші вчителі діляться на WEB – 

сторінках різних періодичних онлайн – виданнях. 

       В центрі уваги педагогічного колективу закладу - виявлення і розвиток 

індивідуальних здібностей кожного учня, створення сприятливих умов для 

самореалізації особистості учня. У жовтні 2019 року проведено І (шкільний) 

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів.  

 

2019-2020 навчальний рік став другим  роком впровадження Нової 

української школи у навчальних закладах міста. Метою НУШ є навчання через 

діяльність, створення школи, в якій приємно буде вчитися. До 1 першого класу 

нашого закладу пішли цього року 9 першокласників. 

Для нього за кошти бюджету придбано 1 ноутбук, 1 

багатофункціональний пристрій,7 парт в комплекті зі стільцями. Кожен 

першокласник мав змогу користуватися конструктором «Лего» на уроках, а 

також було закуплено набори дидактичних матеріалів – настільних 

розвивальних ігор, колекцій, музичних інструментів, глобусів, карт, гербаріїв. 

У кожному класі є мікроскоп, ляльковий театр, муляжі тварин та рослин, 

набори для усного рахунку.  

Наші первачки опановують навчання через ігрову діяльність. Ефективної 

індивідуалізації освітнього процесу досягаємо через організацію простору 

класної кімнати у вигляді навчальних осередків, які відображають освітні 

потреби та інтереси дітей. Це 

- Осередок читання і письма 

- Осередок природознавства 

- Мистецький осередок 

- Осередок математики 

Наші вчителі впроваджують діяльнісний підхід у 1-х класах. Ротаційні 

моделі «Щоденні 5» (читання і письмо) і «Щоденні 3» (математика) – це 

набори щоденних видів діяльності, виконуючи які, діти навчаються бути 

самостійними під час читання, письма й вивчення математики, а учитель має 

можливість працювати з учнями індивідуально та у малих групах.  

Кожен тиждень у НУШ має свою тему, так само окрему підтему має і 

кожен день тижня.  

Свою професійну концепцію, авторську майстерність у проведенні уроків 

та позакласних заходів, що активізовує навчально - пізнавальну діяльність, 

демонструють вчителі української мови та літератури у Шевченківські дні, в 

цьому році це було у вигляді флешмобу «Читаємо вірші Т.Г. Шевченка» 

Виховуючи патріотів школи, педагоги намагаються  залучити  до активної 

діяльності якнайбільше учнів. 

Під час предметно-методичних тижнів вчителями проведено показові 

уроки, які сприяли виробленню і закріпленню навичок аналізу, синтезу, 

класифікації, систематизації знань учнів; розвитку усного й писемного 

мовлення, формуванню навичок правильного й образного висловлювання 



думки, навичок проводити копіткі дослідження; мотивації дбати про 

багатство, чистоту і красу мови,формуванню інтересу учнів до 

художнього слова та уявлення про загальнолюдські цінності. 

Застосовано учителями також інноваційну технологію скрайбінга, за 

допомогою якої було привернуто увагу здобувачів освіти до додаткової 

інформації. 

Проведені заходи активізували пізнавальну діяльність, розвивали логічне 

мислення, уміння висловлювати та відстоювати власну думку, аргументувати 

її; сприяли підвищенню інтересу учнів до вивчення географії, біології; 

розширили світогляд, створювали умови для самовираження особистості 

учнів, стимулювали прагнення до самовдосконалення; виховували любов до 

природи. 

Із впровадженням карантину та дистанційного навчання - сучасних 

викликів для вчителів закладу та перевірки школи на сучасність - змінилися  

форми та методи роботи з учнями. 

Учителі надавали підтримку учням, створювали простір для їхнього 

самооцінювання й самоосвіти. Спільно учасники освітнього процесу обирали 

форму проведення дистанційних занять – https://miyklas.com.ua та  

https://learningapps.org  спілкування у додатку Viber, використовували блоги, 

створені для кожного класу, користувалися соціальною мережею Фейсбук, , 

спілкуються з учнями за допомогою мобільного зв’язку.  

Для учнів вирішальним став розвиток компетентностей: уміння 

вчитися, працювати з інформацією, оцінювати свій індивідуальний поступ, 

брати відповідальність за результати власного навчання. Адже дистанційне 

навчання – для тих хто ХОЧЕ і хто МОЖЕ навчатися дистанційно! 

  Впродовж року класними керівниками здійснювалася систематична 

робота, спрямована на виховання свідомого та дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища, формування в учнів стійких установок на 

раціональне природокористування. Виконанню поставлених цілей сприяли 

бесіди та годин спілкування про охорону довкілля, щотижневе прибирання 

території закладу учнями 5-9 -х класів. Ці заходи  дозволяють кожному учневі 

відчути себе господарем свого закладу та підтримувати охайний вигляд усієї 

території.   

 

З метою проведення педагогічної просвіти батьків впродовж року 

проводилися батьківські декадники. Рекомендованими для обговорення на 

батьківських зборах були такі теми: «Усе про НУШ.» (1 кл.), «Вікові кризи 

дитини.» (2-4 кл.), «Профілактика булінгу в дитячому середовищі.» 

«Подолання труднощів в навчанні та адаптації учнів 5-х.Батьківські декадники 

в період з 18.11 по 29.11 та 17.02 по 28.02 були проведені в форматі зустрічей 

батьків з учителями «Віч-на-віч». 

З метою формування в учнів ціннісного ставлення до культури і 

мистецтва, виховання естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, був проведений  

новорічний захід на рівні району, де посіли призове місце 

У 2019-2020 н.р. у закладі діяло 3 гуртки. Заняттями у шкільних гуртках 

https://miyklas.com.ua/
https://learningapps.org/


охоплено 35  учнів (70 %) 

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони 

дитинства, проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки 

життєдіяльності та охорони життя і здоров’я учасників освітнього  процесу за 

2019- 2020 навчальний рік. 

Основним завданням в роботі закладу є поліпшення умов праці і 

навчання, зміцнення матеріально-технічної бази закладу та кабінетів, 

організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

     Особлива увага приділялась стану пожежної безпеки, електробезпеки, 

виробничої санітарії та гігієни праці. 

   З метою удосконалення роботи щодо створення здорових і безпечних 

умов праці учасників освітнього процесу у 2019 році фахівцем з ОП були 

проведені навчання і перевірка знань учителів закладу з питань охорони праці, 

у вересні-жовтні проведені навчання з вчителями фізичної культури та 

інформатики з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

Упродовж 2019-2020 року постійно розглядалися питання, що  

стосуються питань охорони праці та запобігання дитячого травматизму на 

учительських  нарадах, нарадах при завідувачу філії, нарадах при заступнику 

завідувача з навчально-виховної роботи. 

Відповідно до нормативних вимог з учнями проводилися відповідні 

інструктажі, індивідуальні бесіди (згідно «Циклу обов’язкових інструктажів» 

та вимог часу), реєстрація яких відбувається у відповідних журналах. 

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого 

травматизму серед учнів класними керівниками проводився комплекс бесід: 

- правила дорожнього руху ; 

- правила протипожежної безпеки; 

- запобігання  отруєнь різного походження; 

- правила безпеки при користуванні газом; 

- правила безпеки з вибухонебезпечними предметами; 

- правила безпеки  на воді  та льоду; 

- правила безпеки користування  електроприладами, при поводженні з 

джерелами електроструму; 

За звітний період у закладі зареєстровано 1 нещасний випадок. З них: 

виробничий травматизм – відсутній; дитячий травматизм – 1,який стався під 

час перерв, при пересуванні по  території   закладу, це учениця 7 класу. 

 
 

Оцінюючи роботу за  2019 – 2020 навчальний рік, можна констатувати, що 

вона проведена комплексно, якісно і всебічно охопила навчально-виховний 

процес. Ця робота буде продовжуватися і в наступному році. Всю роботу у 

майбутньому навчальному році проводити на  засадах виховання патріотів, 

відданих громадян України, гармонійного поєднання завдань виховання і 

самовиховання, формування духовного світу з впровадження національних і 

загальнолюдських цінностей у всі сфери життя школи, класу. 



Моніторинг результативності науково-методичної роботи 

педагогічного колективу 

Новокурської філії І-ІІ ст. КЗ «Широківська ОШ ЗСО» 

 

Показники результативності 2015-2016\

кількість\ 

2016-2017\

кількість 

2017-201

8\кількіс

ть 

2018-201

9\кількіс

ть 

2019-2

020кіль

кість 

Атестовано по плану 14/5 12/3 12/2 - 12/1 

Підвищено категорію за 

результатами атестації 

14/2 12/3 12/2 - - 

Отримали звання за 

результатами атестації 

- 12/1 - - - 

Підтвердили звання за 

результатами атестації 

14/1 12/2 12/1 - - 

Брали участь в конкурсі 

«Учитель року», 

«Кл.керівник року» 

 

14/1 

 

12/2 

12/3 

 

12/1 

 

12/1 

 

12\1 

Участь в обласних 

конференціях, семінарах 

  12/1 12\1  

Участь у вебінарах  12/4 12/8 12/8 12/10 

Публікації методичних 

наробок 

  12/4 12/5 12/7 

Курсова перепідготовка 14/5 12/2 12/2 12/2 12/3 

Проведено районних 

семінарів у школі 

   1 1 

Моніторинг результативності науково-методичної роботи 

педагогічного колективу 

Новокурської філії І-ІІ ст. КЗ «Широківська ОШ ЗСО» 

 

Показники результативності 2015-2016\

кількість\ 

2016-2017\

кількість 

2017-201

8\кількіс

ть 

2018-201

9\кількіс

ть 

2019-2

020кіль

кість 

Атестовано по плану 14/5 12/3 12/2 - 12/1 

Підвищено категорію за 

результатами атестації 

14/2 12/3 12/2 - - 

Отримали звання за 

результатами атестації 

- 12/1 - - - 

Підтвердили звання за 

результатами атестації 

14/1 12/2 12/1 - - 

Брали участь в конкурсі 

«Учитель року», 

«Кл.керівник року» 

 

14/1 

 

12/2 

12/3 

 

12/1 

 

12/1 

 

12\1 

Участь в обласних 

конференціях, семінарах 

  12/1 12\1  

Участь у вебінарах  12/4 12/8 12/8 12/10 



Публікації методичних 

наробок 

  12/4 12/5 12/7 

Курсова перепідготовка 14/5 12/2 12/2 12/2 12/3 

Проведено районних 

семінарів у школі 

   1 1 

 

Моніторинг рівня навчальних досягнень 

 учнів 4 класу ДПА 

 Новокурської філії І-ІІ ст. КЗ «Широківська ОШ ЗСО» 

Роки  Навчальний 

предмет 

Початков

ий рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Якісний 

показни

к 

2015-20

16 

Укр..мова 

Читання  

Математика  

 1 

1 

1 

3 

4 

2 

1 

 

2 

4/80 

4/80 

4/80 

 

2016-20

17 

Укр..мова 

Читання  

Математика  

 3 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

4 

1/20 

2/40 

     4/80 

 

2017-20

18 

Укр..мова 

Математика  

 3 

3 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

4/72 

4/72 

 

 

2018-20

19 

Укр..мова 

Математика  

 1 

3 

 

5 

2 

 

 

 

5/85 

2/40 

 

 

2019-20

20 

Укр..мова 

Математика  

- - - - - 

 

 

 

Моніторинг рівня навчальних досягнень 

 учнів 9 класу ДПА 

 Новокурської філії І-ІІ ст. КЗ «Широківська ОШ ЗСО» 

Роки  Навчальний 

предмет 

К-ст

ь 

учні

в 

Початков

ий рівень 

Середній 

рівень 

Достатні

й рівень 

Високи

й 

рівень 

Якісний 

показни

к 

2015

-201

6 

Укр..мова 

Математика  

Географія  

4 

4 

4 

- 

- 

- 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

 3/75 

2/50 

2/50 

2016

-201

7 

Укр..мова 

Зарубіжна  

Математика 

5 

5 

5 

 

1 

 

1 

4 

2 

4 

- 

3 

 2/80 

- 

3/60 



 

2017

-208 

Укр..мова 

Математика  

Історія  

7 

7 

7 

 3 

2 

2 

4 

5 

5 

 4/52 

5/65 

5/65 

2018

-201

9 

Укр..мова 

Математика  

Біологія  

6 

6 

6 

 1 

1 

1 

3 

5 

1 

2 

 

4 

5/70 

5/70 

5/70 

2019

-202

0 

Укр..мова 

Математика  

 - - - - - 

 

Про результативність ЗНО  

здобувачів освіти 11 класу 

Новокурської філії І-ІІ ст. КЗ «Широківська ОШ ЗСО» 

 

Рік  Предмет  К-с

ть 

учн

ів 

всь

ого 

К- сть 

учнів, 

які 

здавали 

Початко

вий 

рівень 

Середні

й рівень 

Доста

тній 

рівень 

Висок

ий 

рівень 

7-12 б. 

2015-

2016 

 

Математика 

Укр. мова 

Історія Укр 

4 

4 

4 

3 

4 

1 

2 

1 

- 

2 

1 

1 

1 

2 

 1/25 

2/50 

- 

2016-

2017 

 

 

Укр.мова 

Географія  

Історія 

Біологія  

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

 

- 

- 

- 

1 

3 

- 

1 

2 

1 

2 

2 

 

- 

- 

- 

1/25 

2/50 

2/50 

 

2017-

2018 

 

Укр.мова 

Історія 

Математика 

Нім. Мова 

Географія 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

- 

- 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

- 

- 

- 

 

1/50 

 

 

 

2018-

2019 

 

Математика 

Укр.мова 

Історія 

Географія 

32 

3 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

- 

1 

 

 

- 

1 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1/100 

1/50 

- 

 

 

 



 

Моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів освіти 

Новокурської філії І-ІІ ст. КЗ «Широківська ОШ ЗСО» 

Навчальний 

рік 

К-сть 

учнів 

Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Якісний 

показник 

2015-2016 63 - 29/52% 27/46% 1/2% 28/48% 

2016-2017 60 - 36/66% 18/32% 1/2% 33/52% 

2017-2018 56 - 30/56% 21/44% - 21/44% 

2018-2019 55 - 31/66% 16/31% 2/3% 18/35% 

2019-2020 47 - 22/69% 9/31% - 9/31% 

 

Моніторинг результативності з обдарованими дітьми 

 Новокурської філії І-ІІ ст. КЗ «Широківська ОШ ЗСО» 

Види 

діяльності 

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

Технічне 

моделювання 

 Призери 

районних 

конкурсів 

Призери 

районних 

конкурсів 

Призери 

районних 

конкурсів 

Призери 

районних 

конкурсів 

Інтелектуальна 

діяльність 

  Обласний 

конкурс 

МАН 

  

Образотворче 

мистецтво 

Перше 

місце в 

районі 

Перше 

місце в 

районі 

 Три 

призові 

місця 

 

Олімпіади з 

навчальних 

предметів 

  Перше 

місце з 

історії 

  

 

 

 

Підбиваючи підсумки роботи педагогічного колективу в цілому маємо такі 

питання, на які варто звернути увагу: 

- пропуски уроків учнями старшої школи без поважних причин; 

- рівень охоплення гарячим харчуванням учнів школи; 

- дистанційне навчання показало, що  учні школи опинилися  в різних 

умовах доступу до навчання, що є група учнів , які мають доступ до 



Інтернету, але їм складно навчатися в таких умовах. Вони не 

дотримуються розкладу занять, розкладу і вимог щодо виконання 

завдань, забувають виходити на зв'язок, недотримуються робочого часу 

вчителя тощо. 

 

Недоліки: 
- НЕВИСОКИЙ  якісний показник з навчальної діяльності; 

- Підвищення рівня підготовки учнів до участі в обласних олімпіадах; 

- Недостатній рівень підготовки до уроків учнів 5-11 класів; 

- Підготовка до ЗНО з окремих предметів (хімія, англійська мова, 

біологія, математика). 

- Наявні випадки травматизму під час освітнього процесу. 

 

 

7. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ШКОЛИ В НОВОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ. 

 

1. Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально – матеріальну 

базу школи, залучивши як бюджетні  так і позабюджетні кошти. 

2. Активізувати застосування сучасних форм і методів правової  та 

превентивної освіти, формуванню злорового способу життя, фізичного 

розвитку і культури, спрямовані на формування  сталовї відповідної  

поведінки, імунітету до  негативних впливів  соціального оточення. 

3. Сприяти формуванню  духовно – моральних взаємин між всіма 

учасниками  освітнього процесу, толерантного ставлення  до 

представників  народів, культури і традиці, до однолітків, батьків, 

інших людей, вихованню пошани та любові культурного спадку свого 

народу та мистецтва. 

4. Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання ЗНО. 

5. Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого тавматизму. 

6. Створити умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом 

залучення їх до інтелектуальних конкурсів, предметних  олімпіад 

різних рівнів, змагань, роботи МАН. 

7. Проводити системний моніторинг усіх напрямків освітнього процесу 

школи. 

8. Підтримка  безпечного і здорового  освітнього середовища, протидія 

та запобігання  булінгу в учнівському середовищі. 

9. Класним керіникам творчо підходит до планування своєї роботи, 

оьговорювати теоретичні питання стосовно проблем сучасного 

виховання на засіданнях, продовжувати здійснювати індивідуальний 

підхід до учнів, відповідально тавитися до  вивчення умов життя учнів,  

урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до 

позакласної роботи школи. 

10. Сприяння становленню у розвитку  органів учнівського 

самоврядування, забезпечення єдиного принципого підходу до 

виховання й соціалізації учнів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

ІІ.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВИКОНАННЯ ст.53 КОНСТИТУЦІЇ  УКРАЇНИ, 

ЗАКОНІВ УКРАЇНИ,  “ПРО ОСВІТУ”, “ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ 

ОСВІТУ”. 

 

№ 

п/п 

З а х о д и Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Організувати постійний контроль за здобуттям 

повної загальної освіти та вести роз’яснювальну 

роботу серед населення щодо обов’язковості 

здобуття дітьми та підлітками повної загальної  

середньої  освіти. 

Протягом 

року 

Адміністрація 

школи, 

педколектив. 

2. Здійснювати контроль виконання Законів України 

«Про освіту», «При загальну середню освіту», 

«Про мови». 

Протягом 

року 

Адміністрація 

школи 

3. Своєчасно ознайомлювати педколектив з 

нормативними документами   МОН України, що 

стосуються виконання законодавства. 

Постійно Директор школи 

4. Співпраця  зі службами ОТГ  щодо роботи  з 

підлітками (ЦССМ, служба у справах дітей, відділ 

сім’ї та молоді, Широківський відділом поліції 

Криворізького  відділу поліції ГУ НП в 

Дніпропетровській області, , КЗ «Широківський  

ЦПМД». 

вересень Єфремова Л.В. 

5. Узгодження діяльності адміністративних органів  

школи з діяльністю батьківської громади закладу 

освіти. 

 

Вересень Єфремова Л.В. 

6. Забезпечити включення родини і громадськості  в 

педагогічний процес, аналіз оцінки результатів, 

прогнозування його розвитку: 

- організація роботи педагогічного всеобучу 

(за окремим планом); 

- організація тематичних батьківських зборів  

( окремий план); 

- надання соціально – матеріальної допомоги  

родинам, що її потребують; 

- зустрічі батьків з учителями – 

предметниками, адміністрацією школи 

проведення  відкритих уроків для батьків; 

- залучення батьків учнів до участі у проведені 

класних, шкільних заходів, до спільної 

діяльності школи і родини з учнями, що 

потребують  посиленої педагогічної уваги. 

- забезпечення психолого - педагогічної 

допомоги батькам учнів у навчанні та 

 

 

 

Вересень 

 

Протягом 

року 

 

Жовтень 

 

 

Протягом 

року 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

Єфремова Л.В. 

 

Єфремова Л.В. 

 

 

Єфремова Л.В. 

 

 

Здірко В.М. 

 

 

 

Єфремова Л.В. 

Психолог 

 



вихованні дітей у родині. 

- проведення дня відкритих дверей у 

профільних классах.; 

 

- розробка системи  заходів для залучення 

батьків до освітнього процесу. 

- Здійснювати заходи щодо створення : 

        - сприятливих  умов для відвідування   

          учнями школи; 

         -рівних умов для здобуття шкільної  

          освіти. 

 

 

Грудень ІІІ 

тиждень 

 

 

 

 

Класні керівники 

7.  Підготовка та проведення педагогічно – доцільної 

комплектації та набору учнів до школи: 

- контроль за збереженням контингенту учнів 

порівняно з минулим роком; 

- збір документів, які підтвердять перехід 

учнів до інших навчальних закладів; 

     -   провести набір учнів до 1-х, 10-х класів; 

 

- комплектування класів, розподіл  прибулих 

учнів, поділ на групи; 

- перевірка списків учнів усіх класів; 

-  

- аналіз охоплення  навчанням дітей від 6 до 

18 років  у мікрорайоні школи; 

- здійснення комплектування факультативних 

груп, гуртків, секцій, шкільних об’єднань; 

- забезпечення навчання дітей у спеціальних 

закладах і вдома, які за станом здоров’я не 

можуть навчатися у школі; 

- організація індивідуального навчання; 

- проведення інструктажу з батьками щодо 

організації індивідуального навчання; 

- облік дітей на дому п’ятирічного віку, що не 

відвідують дитячі заклади; 

- створення умов для функціонування і 

організації ГПД; 

-   організація роботи консультаційного  

пункту для батьків першокласників; 

-  

- організація роботи  гуртка для дітей 5 – 

річного віку «Пізнайко»; 

-  

- проведення батьківських зборів з батьками 

майбутніх першокласників з питань:  

        - підготовка дітей до навчального року ; 

 

 

постійно 

 

постійно 

 

травень-

червень  

Вересень 

 

Вересень 

 

Вересень  

 

Вересень  

 

Постійно 

 

 

Вересень  

Вересень  

 

Вересень  

 

Вересень  

 

Серпень – 

вересень 

 

Протягом 

року 

 

травень 

Директор школи 

 

Адміністрація 

школи 

Секретар 

 

Директор 

 

 

 

Кл.керівники, 

секретар 

ЗДНВР 

 

ЗДВР,ЗДНВР 

 

ЗДНВР, кл.керів. 

 

 

ЗДНВР 

 

 

Здірко В.М.. 

 

Здірко В.М. 

 

Вчителі - 

початківці  1-х 

класів 

Вчителі – 

початківці 4-х 

класів 

Вчителі – 

початківці 4-х 

класів 



        -ознайомлення з нормативними 

документами; 

         - діагностика  здібностей.  

8. Вивчити особливості  навколишнього середовища 

школи: 

- вивчення умов сімейного виховання учнів, 

соціально – професійного складу батьків; 

- вивчення  соціально – культурного характеру 

мікрорайону, у т.ч.: 

наявність і характер неформальних об’єднань 

молоді в мікрорайоні; 

          наявність криміногенних осередків; 

-  аналіз результатів взаємної діяльності  

школи  з родиною і громадськістю. 

 

 

Вересень  

 

 

І півріччя 

 

 

Протягом 

року 

 

 

Єфремова Л.В. 

Класні керівники 

 

 

 

 

Батьківський 

комітет 

9. Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку до 

навчального закладу на підставі списків. Скласти 

список дітей, які не приступили до  занять  1 

вересня. 

До 05.09. Вчителі, 

закріплені за 

вулицями 

9. Облік працевлаштування випускників 9-х, 11-х 

класів. 

Вересень Здірко В.М, 

класні керівники 

9-х, 11 класів. 

10. Організація роботи з профілактики 

безпритульності і правопорушень серед 

неповнолітніх. 

Протягом 

року 

Єфремова Л.В. 

11. Уточнення банку даних дітей різних категорій ( на 

основі соціальних паспортів класу). 

До 10.09. Єфремова Л.В. 

12. Забезпечити можливості задоволення потреби 

учнів у творчій діяльності через: 

- організацію роботи МАН; ШАН: написання 

робіт, проведення досліджень; 

- презентація робіт членів МАНу; 

- шкільний етап конкурсу – захисту науково – 

дослідницьких робіт членів МАНу; 

- проведення свят, конкурсів, виставок, 

фестивалів (за окремим планом); 

 

Протягом 

року 

 

 

Єфремова Л.В. 

 

 

 

 

Педагог - 

організатор 

13. Привести у відповідність  з діючими вимогами: 

- книгу руху учнів; 

- алфавітну книгу; 

- класні журнали; 

- особові справи; 

- книгу наказів вибувших та прибувших у 

школу. 

- систематично здійснювати контроль  за 

веденням шкільної документації  

 

 

Протягом 

року 

 

 

Адміністрація 

школи 

 

 

Класні керівники 

14. Взяти під контроль навчання та поведінку слабо Протягом ЗДВР  



встигаючих учнів та підлітків, що схильні до 

правопорушень. 

року  Класні   

керівники   

15. Організація контролю за відвідуванням учнями 

навчальних занять .  Проведення рейду «Урок». 

Протягом 

року 

Класні 

керівники, ЗДВР 

16. Аналіз пропусків занять учнями, які більше двох 

тижнів не відвідують школу. Контроль за учнями, 

які схильні  до пропусків занять без поважних 

причин. 

Протягом 

року 

Єфремова Л.В., 

класні керівники 

17. Рейди в сім’ї,  співбесіди з батьками, з’ясування 

проблем сімейного виховання. 

Протягом 

року 

Єфремова Л.В., 

класні керівники, 

психолог 

18. Організація роботи шкільної бібліотеки: 

- аналіз читацьких інтересів учнів.  

- створення умов відкритості фондів і 

повідомлення читачів про твори українських 

письменників; 

- впровадження спільно з учителями системи 

виховних заходів, що сприяють розвитку 

особистості  учня; 

- оформляти тематичні виставки у шкільній 

бібліотеці. 

Протягом 

року 

за окремим 

планом 

Желізняк Н.Г. 

19. Аналіз стану виконання Закону України “Про 

забезпечення функціонування української мови як 

державної”, “Програми розвитку української 

мови”: 

- провести конкурс читців «Мово моя українська»; 

 

- організація роботи із  забезпечення учнів 

підручниками; 

- продовжити роботу з оформлення наочності 

навчальних кабінетів, стендів, куточків та ін. 

державною мовою; 

- організувати позакласну роботу з української 

мови: тиждень української мови, випуск 

предметної газети, участь  в конкурсах, олімпіадах; 

- передбачити в позакласній роботі заходи  з 

відродження національних свят, обрядів, звичаїв. 

 

 

 

Листопад 

 

Серпень  

 

постійно 

 

вересень 

 

 

 

 

 

згідно з 

планом 

 

Здірко В.М. 

 

вчителі укр.мови 

та літ-ри; 

бібліотекар 

Желізняк Н.Г. 

секретар школи 

 

ЗДНВР, ЗДВР 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники, 

вчителі - 

предметники 

20. Організація профорієнтаційної роботи з учнями. Квітень ЗДВР, 

психолог 

21. Організація індивідуальної роботи з учнями, що 

потребують підвищеної уваги. 

Лютий ЗДНВР 

22. Організація роботи логопедичного пункту. Постійно Ковальова Н.Д. 

23. Організувати навчання трудового колективу та За окремим Викладач 



учнів школи з ЦО. планом «Захисту 

України» , 

ЗДНВР 

24. Підготовка документів на претендентів на районну 

премію “Обдаровані діти – надія України”. 

 

До 01.05. Педагог - 

організатор 

25. Організація роботи шкільного психолога. За окремим 

планом 

Єфремова Л.В., 

психолог  

26 Організувати гаряче харчування  учнів 1-11 класів і 

роботу буфету. Встановити режим  харчування та 

обслуговування учнів і працівників школи  у 

шкільній їдальні. 

До 01.09. Єфремова Л.В. 

27. Підготовка та здача  статистичного  звіту (форма 

№77 РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного 

віку, ЗНЗ, інформацію про охоплення дітей і 

підлітків шкільного віку навчанням, про облік  за 

роками народження. 

До 10.09. Здірко В.М. 

 



ІІІ.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ЗМІЦНЕННЯ  ЗДОРОВ’Я . 

   ОХОРОНА ПРАЦІ, ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, САНІТАРНО - 

ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ. 

 
№ 

П/

П  
Заходи Термін 

виконанн

я 

Відповідальний 

1. Забезпечувати  заклад законодавчими актами  

та нормативно – технічною документацією. постійно Адміністрація  

2. Забезпечити заходи щодо збереження й зміцнення 

здоров’я, соціального захисту учнів, педагогів і 

працівників школи : 

 Проведення оглядів стану здоров’я: 

- учнів; 

- працівників; 

- аналіз санітарних книжок. 

 Оновлення списків учнів пільгового 

контингенту; 

 Забезпечення навчальних кабінетів та мед 

кабінету медикаментами для проведення 

першої долі карської допомоги учням школи; 

 Забезпечення санітарно - епідеміологічного 

режиму. 

 Створення здорових і безпечних умов праці 

для проведення освітнього  процесу. 

 Контроль за гранично – допустимим 

навантаженням при організації навчально – 

виховного процесу. 

 Введення  додаткових канікул для учнів 1-х 

класів 

 

 

 

Вересень-

жовтень 

Червень - 

липень 

Серпень 

Серпень 

 

Постійно 

 

Постійно  

 

Постійно 

 

 

Серпень  

 

лютий 

 

 

 

Медсестра, класні 

керівники  

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

вчителі, класні 

керівники 

адміністрація 

школи  

 

 

ЗДНВР, ЗДВР 

3. Коригування системи заходів щодо профілактики 

наркоманії, СНІДу, венеричних захворювань серед 

учнів, впливу алкоголю та тютюну на здоров’я , 

створення документації навчальної  відеотеки.   

 

Вересень  Педагог – 

організатор , 

психолог 

4 Проведення освітньо– профілактичної діяльності  

на базі тренінгового кабінету з учнями, батьками, 

колегами з метою реалізації німецького проекту 

«Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримки 

інституцій» в рамках «Тренінгові кабінети». 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

вчителі – 

тренери, 

психолог  

5. Забезпечення соціального захисту дітей, що 

потребують соціально-матеріальної підтримки та 

дітей які перебувають під опікою  

- постійний психолого-педагогічний  супровід; 

- складання інформаційних  паспортів сімей;  

- організація  пільгового харчування  

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

Єфремова Л.В. 

 

 



- вивчення умов  проживання дітей пільгової 

категорії; 

- організація літнього відпочинку, 

оздоровлення дітей; 

- забезпечення дітей сиріт - формою та 

взуттям; 

- забезпечення  своєчасного проведення 

профілактичних щеплень. 

Вересень 

 

Травень   

 

Вересень  

 

Протягом 

року 

Психолог  

 

Класні керівники 

 

Єфремова Л.В. 

кл.керівники 

медсестра  

6. Проведення профілактичних заходів з метою 

оздоровлення учнів та запобігання захворюванням : 

- проводити ранкову гімнастику перед  першим 

уроком. 

- дні здоров’я , шкільна спортивна Спартакіада; 

  

- організація харчування дітей ; 

 

- проведення заходів щодо           профілактики 

нещасних випадків на території школи; 

- робота з профілактики інфекційних 

захворювань, харчових отруєнь, грипу; 

- раціональна організація відпочинку на 

перервах; 

- розсадження учнів у класі з урахуванням 

зросту, зору, слуху, стану здоров’я.; 

- випуск  санітарних  бюлетенів ; 

- підготовка  плану літнього оздоровлення, 

вивчення прогнозів проведення канікул  

учнями, намірів батьків щодо оздоровлень; 

- організація  роботи ДОЗу ; 

 

- організація  роботи спец мед груп; 

- проведення бесід з учнями класів про 

здоровий спосіб життя; 

- оновлення наглядної агітації з фізичної 

культури та здорового способу життя. 

 

 

 

постійно 

 

Протягом 

року 

Вересень 

 

Протягом 

року 

системати

чно 

Протягом 

року 

 

Вересень 

 

Протягом 

року 

Квітень 

 

Червень 

 

Вересень 

протягом 

року 

протягом 

року 

Класні керівники, 

вчителі -

предметники 

 

Бойко З.І., Бойко 

О.І 

Єфремова Л.В.  

Кулєшова О.Г. 

Здірко В.М. 

 

Єфремова Л.В. 

Учителі і класні 

керівники. 

 

класні керівники 

 

педагог -  

організатор, 

медсестра 

 

Класні керівники 

Єфремова Л.В. 

Бойко З.І 

Класні керівники 

Бойко О.І., 

педагог - 

організатор. 

7. Забезпечити формування  навичок здорового і 

безпечного способу життя дітей і підлітків: 

- проведення бесід  з метою  профілактики 

нещасних  випадків  у канікули; 

- проведення тематичних вечорів, круглих 

столів, тренінгів на теми: 

   - «Шкідливі звички та їх профілактика» (5-6 

кл) ; 

- «Їжа, яка тебе вбиває» (7-8 кл); 

- «Життя без шкідливих звичок» (10-11 кл); 

- проведення інструктажів  з техніки безпеки ; 

- оновити списки учнів, які стоять на обліку в 

ювенальній превенції Широківського 

 

Жовтень - 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз у 

місяць 

Постійно  

 

 

Єфремова Л.В., 

класні керівники, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Єфремова Л.В. 



відділення  поліції Криворізького відділу 

поліції ГУНП  Дніпропетровської області. 

- слідкувати за зовнішнім виглядом дітей, 

вимагати охайності від кожного учня; 

- проведення з учнями бесід з попередження 

травматизму, виконання правил дорожнього 

руху, поведінки з вибухонебезпечними 

речовинами, правил поведінки на воді, льоду, 

від час виникнення пожежі. 

- Брати участь у районних акціях «Молодь 

проти СНІДу», «Молодь за здоровий спосіб 

життя» і т.д. 

- проведення тематичних класних годин із 

запрошенням працівників ДАІ, пожежної 

частини, лікарні, міліції. 

 

вересень 

постійно 

 

 

системати

чно 

протягом 

року 

 

 

постійно  

Класні керівники, 

вчителі   

предметними 

Єфремова Л.В. 

Класні керівники 

класні керівники 

 

ЗДНВР 

 

 

 

Класні керівники 

8 Організація  участі учнів у традиційному 

місячнику, тижні (за окремим планом) 

- дорожнього руху ; 

- з пожежної безпеки; 

- проведення місячника  безпеки 

життєдіяльності; 

- вивчення курсу «Основи безпеки 

життєдіяльності»; 

- «Безпечне використання газу у побуті» 

- Тиждень з охорони праці. 

 

 

Вересень 

березень 

вересень  

 

вересень  

 

жовтень 

квітень  

 

 

Єфремова Л.В. 

 

 

 

Вчителі Основ 

здоров´я  

Вчителі Основ 

здоров´я 

9. Забезпечення  можливості  учнів у фізичній 

активності і фізичному розвитку через здійснення 

корекційно- оздоровчої роботи: 

- проведення спортивних змагань; 

- проведення фізкульт хвилинок на уроках; 

- оптимального рухового режиму на                                                            

перервах; 

- організація ранкової розминки о 8.25. 

-  

- прогулянки на свіжому повітрі ; 

- організація роботи спортивних секцій. 

За 

окремим 

планом 

 

Постійно  

 

 

 

Протягом 

навчально

го року 

 

Бойко З.І., Бойко 

О.І. 

Вчителі - 

предметники 

Класні керівники, 

Класоводи 

 

Вчителі – 

предметники 

 

Бойко О.І. 

10

. 

Вивчити житлово - матеріальні умови та морально - 

психологічний клімат: 

- сімей учнів пільгового контингенту школи; 

- сімей учнів девіантної поведінки; 

- сімей учнів кожного класу з оформленням 

відповідних актів;. 

протягом 

року 

Єфремова 

Л.В.,класні 

керівники 

11

. 

Скласти індивідуальні плани роботи з учнями 

девіантної поведінки. 

вересень Класні керівники  

12

. 

Організація роботи комісії  по  соціальному 

страхуванню. 

постійно Величко О.М. 

Демчишина А.І. 

13

. 

З метою попередження дитячого травматизму 

провести роботу з учнями та їх батьками: 

Протягом 

року 

Здірко В.М., 

класні керівники 



- вивчити правила дорожнього руху; 

- провести бесіди  з попередження випадків 

утоплення школярів; 

- вивчення правил поводження з джерелами 

електроструму та правил безпеки при користуванні 

газом; 

- запобігання дитячого травматизму  від вибухово - 

небезпечних предметів, протирадіаційної безпеки; 

- профілактика побутового травматизму; 

- проведення бесіди «Як поводитися в 

екстремальних ситуаціях»; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Організація проведення лекцій для батьків на 

загальношкільних батьківських  зборах із 

залученням фахівців  лікарні: 

     - гігієнічні правила  запобігання інфекційним 

захворюванням; 

    - комп’ютер і здоров’я дитини; 

    - основи особистої безпеки і профілактика 

травматизму. 

-   здорове харчування. 

 

 

 

 

Вересень 

 

 

Січень  

 

Медсестра,  

класні керівники 

15

. 

Перед проведенням екскурсій, походів , 

різноманітних заходів проводити інструктаж з 

попередження травматизму дітей. 

Постійно класні керівники 

16 Забезпечити контроль за якістю їжі. Постійно Єфремова Л.В. 

Медсестра  

17

. 

Розробити заходи та затвердити графік контролю за 

дотриманням  ТБ та охорони праці в школі та 

перевірки  ведення відповідної документації. 

Вересень 

Січень  

Червень  

 

Тимофеєва В.О. 

Здірко В.М. 

Грицай Н.В. 

 

19 Забезпечити систематичне проведення  санітарно - 

освітньої роботи серед учнів та батьків на  класних 

годинах, зборах, співбесідах, спланувати в планах 

виховної роботи за напрямами: 

- гігієна та режим школяра; 

- профілактика паразитарної  захворюваності; 

- профілактика шлунково - кишкових захворювань. 

Гриби - це небезпечно; 

-  професійні захворювання органів зору. Обережно 

- кліщі. 

- профілактика грипу та ГРЗ; Протигрипозні 

щеплення. 

- профілактика серцево - судинних захворювань; 

- профілактика захворювань опорно- рухової 

системи; 

- профілактика захворювань  нервової системи; 

- організація робочого місця; 

- туберкульоз – смертельно – небезпечна хвороба; 

Протягом 

року 

Єфремова Л.В., 

класні керівники. 

 



- значення проби манту, профілактичні щепленняю 

20 Перевірка рівня реальної готовності діяти за 

сигналом «Пожежа», проведення евакуації зі школи  

учасників НВП. 

За 

окремим 

планом 

Адміністрація, 

педколектив. 

21 Здійснювати аналіз стану травматизму  серед 

учасників навчально – виховного процесу. 

щоквартал

ьно 

Здірко В.М. 

22 Організувати навчання працівників з ТБ, охорони 

праці  та безпеки життєдіяльності та провести залік. 

Протягом 

року 

Тимофеєва В.О. 

23  Підготовка навчальних приміщень і кабінетів до 

навчального року. Проведення моніторингу стану 

утримання приміщень школи, меблів, обладнання.  

Вивчення стану ТБ у школі.  

  Забезпечення готовності школи, усіх навчальних 

кабінетів, інших приміщень до прийому дітей 

відповідно до санітарних норм. 

Серпень 

 

 

до 01.09 

Тимофеєва В.О. 

зав.кабінетами. 

 

Директор,завгосп 

24 Проведення планових та позапланових інструктажів 

з працівниками  школи з ТБ та ОП: 

- бесіди серед працівників школи щодо запобігання 

побутового травматизму в житлових і підсобних 

приміщеннях, присадибних ділянках, у місцях 

відпочинку. 

Серпень 

 

 

щомісяця 

Тимофеєва В.О. 

 

 

Здірко В.М.. 

Грицай Н.В. 

25 Оформлення  куточків безпеки  в класних кімнатах  Серпень 

 

Тимофеєва В.О. 

Зав.кабінетами 

26 Забезпечення режиму дотримання санітарно – 

гігієнічних норм, ТБ в організаціях роботи школи: 

- організація проведення захисного заземлення 

електромережі; 

- провести планові заміри опору ізоляції; 

- затвердити акти – дозволи на роботу 

майстерні, спортивного залу, майданчика; 

- виконувати приписи з пожежної безпеки, 

охорони праці, Держпродспоживслужби; 

- закріпити навчальні кабінети за класом для 

підтримання санітарного стану приміщень; 

- організувати у кожному класі санітарний 

пост, пости чергування; 

- поновити наочну агітацію з ОП та ОБЖ. 

- Забезпечити наявність інструкцій з ОП в 

приміщеннях, де це передбачено 

нормативами. 

 

 

 

Серпень 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Грицай Н.В. 

 

Тимофеєва В.О. 

Здірко В.М. 

Грицай Н.В. 

 

 

 

Класні керівники 

27 Створити систему взаємодії школи з 

позашкільними закладами, громадськими 

організаціями ВНЗами: 

- організація співробітництва з різними 

Вересень  Єфремова Л.В. 

Здірко В.М. 



організаціями і відомствами; 

- організація допомоги позашкільним закладам 

в організованому наборі учнів у творчі 

об’єднання; 

- залучення працівників позашкільних  і 

громадських організацій до керівництва 

гуртками і секціями. 

28 Розглядати питання охорони праці та безпеки 

життєдіяльності на нарадах. 

Протягом 

року 

Тимофеєва В.О. 

29                                       Організація проведення вологого прибирання, 

провітрювання й дезінфекція приміщення.  

Вересень 

 

Єфремова Л.В. 

медсестра 

30 Контроль за станом температурного та світлового  

режиму школи. 

Листопад  

Січень 

лютий 

Класні керівники, 

медсестра 

31 Контроль санітарно-гігієнічного режиму в 

навчальних приміщення. 

1 раз на 

місяць 

 

Єфремова Л.В. 

Грицай Н.В. 

 

32 Організація чергування в класах і по школі. Вересень 

 

Єфремова Л.В. 

 

33 Відновити роботу наркопосту.  (за 

окремим 

планом). 

Педагог - 

організатор 

34  Організувати зустріч з працівниками  

Широківського відділу поліції Криворізького 

відділу поліції ГКНП в Дніпропетровській області,  

ЦССДСМ, ССД,  КЗ «Широківський ЦПМД»  на 

загальношкільних батьківських зборах. 

Грудень. Єфремова.Л.В. 

35 Здійснювати моніторинг обізнаності дітей щодо 

негативних чинників, що впливають на  здоров’я 

(тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія). 

Щороку Психолог 

34    Інформувати педагогічних працівників, батьків про 

стан захворюваності дітей і підлітків із метою 

аналізу динаміки змін їхнього здоров’я. 

серпень Адміністрація 

школи 

36 Вдосконалити та забезпечити реалізацію проекту 

«Здоров´язберігаючі технології в навчально – 

виховному  процесі», залучивши всіх учасників в 

освітнього процесу до різних видів 

здоров´язберігаючої діяльності. 

Протягом 

року  

Адміністрація 

школи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ                                                             

 
№ 

з/п 

 

ЗАХОДИ 

 

ТЕРМІН 

ВИКОНАН

НЯ 

 

ВІДПОВІДАЛЬН

ИЙ 

1. Укомплектувати школу педагогічними кадрами.  

Скласти тарифікацію учителів на поточний  

навчальний рік, погодити педагогічне навантаження з 

профкомом школи. 

Серпень Здірко В.М. 

2. Вивчити та проаналізувати навчальні програми, 

методичні листи,нормативні документи, 

забезпеченість підручниками. 

Серпень  Тимофеєва В.О. 

Керівники МО 

3. Організація освітнього процесу: 

- оформлення  та затвердження розкладу уроків,  

статистичні звіти;  

- розклад занять факультативів,курсів за вибором 

додаткових занять, спецмедгрупи; 

- навчання дітей за індивідуальною формою; 

- графіки тематичного оцінювання, контрольних 

лабораторних, практичних робіт, навчальних 

екскурсій; 

- оптимальна організація навчального дня і тижня 

з урахуванням санітарно - гігієнічних норм і 

особливостей вікового розвитку дітей; 

- оформлення класних журналів, журналів 

індивідуального навчання, факультативів, 

гуртків, ГПД згідно інструкцій;  

- планування  виховної роботи класних 

керівників. 

Вересень Здірко В.М. 

Єфремова Л.В. 

4. Провести перевірку стану та готовності матеріально - 

технічної бази кабінетів школи до нового навчального 

року. Оформити акти та інші документи про 

готовність школи, майстерні, спортивного 

майданчика.  

Серпень Грицай Н.В. 

5. Коригування правил внутрішнього  трудового 

розпорядку школи. 

Серпень  Тимофеєва В.О. 

6. Регламентація відповідно до нормативних документів: 

- режим роботи школи; 

- структура навчального року. 

Серпень Тимофеєва В.О. 

7.  Підготовка шкільної документації відповідно  до 

Переліку необхідних документів на навчальний рік 

(Інструктажі, Положення про кабінети, перспективні 

плани розвитку кабінетів). 

Серпень  Здірко В.М. 

Коваленко Н.В. 

8. Зарахування учнів до 1 - х і 10 - х класів та розподіл 

класів на навчальні групи. 

Травень - 

Серпень 

Здірко В.М. 

 

9. Підготовка до Дня знань. Серпень Єфремова Л.В. 

10. Проведення інструктажу з питань організованого 

початку нового навчального року. Організаційно – 

Серпень 

Січень  

 

Тимофеєва В.О. 



педагогічні заходи , спрямовані на організаційний 

початок ІІ семестру. 

Здірко В.М. 

11. Контроль за станом навчальних кабінетів (за окремим 

планом). 

Протягом 

року 

Тимофеєва В.О. 

Єфремова Л.В. 

 Контроль за дотримання єдиних вимог до учнів. Протягом 

року 

Здірко В.М. 

Єфремова Л.В. 

12. Затвердження 

 тарифікації; 

 навчального плану; 

 річного плану роботи; 

 плани заходів щодо реалізації районних освітніх 

програм; 

 графік чергування по школі учнів та вчителів; 

 призначення класних керівників; 

 графіку предметних тижнів, олімпіад. 

Вересень  Тимофеєва В.О. 

Здірко В.М. 

 

13. Здійснення класно – узагальнюючого контролю. Протягом 

року за 

окремим 

планом 

Здірко В.М. 

14. Аналіз забезпечення учнів підручниками. Вересень  Здірко В.М. 

Желізняк Н.Г. 

15. Впровадження допрофільної і профільної підготовки у 

школі, комплектування профільних класів. 

вересень Здірко В.М. 

 Підготовка роботи щодо формування профільних 

класів, відповідно до потреб і запитів учнів. 

Березень- 

травень 

Тимофеєва В.О. 

Класні 

керівники 9-х 

класів, психолог 

16. Погодження та коригування  календарно - 

тематичного планування: 

- план роботи факультативів, гуртків; 

- план роботи класних керівників; 

- план роботи бібліотеки; 

- план роботи  психолога; 

- викладання предметів; 

 - план фізкультурно - оздоровчої роботи; 

- батьківського комітету . 

Вересень  Тимофеєва В.О. 

Здірко В.М. 

Єфремова Л.В. 

17. Організувати підготовку учнів до участі у І, ІІ, ІІІ 

етапі   предметних олімпіад . 

Жовтень, 

листопад, 

грудень, 

січень  

Вчителі - 

предметники 

18. Статистичний моніторинг. Протягом 

року 

ЗДНВР 

19. Підготовка особових справ учнів, педагогічних 

працівників, класних журналів. 

Вересень  Класні 

керівники 

20. Сприяти роботі  ШАН та залучати учнів, молодь до 

участі в роботі секцій МАНу. 

Постійно  Вчителі - 

предметники 

21. Організація роботи предметних гуртків і секцій. Вересень  Єфремова Л.В.. 

22. Звіт керівника  школи перед колективом школи та 

громадськістю. 

червень Тимофеєва В.О. 



23. Організувати роботу з обдарованими учнями  За 

окремим 

планом 

Педагог - 

організатор 

24. Уточнення основних об’єктів контролю на 

навчальний рік.  

 

Серпень Адміністрація 

25. Співбесіда з учителями стосовно предметів, де здібні 

учні знижують свою успішність, творчий потенціал. 

Грудень  Тимофеєва В.О. 

26. Моніторинг якості знань. Вивчення рівня навчальних 

досягнень учнів із предметів.  

Січень, 

травень 

Адміністрація, 

вчителі - 

предметники 

27. Планування та організація роботи з педагогами щодо 

підтримки учнів, які мають початковий рівень знань. 

Грудень ЗДНВР,  вчителі 

- предметники 

28. Підготовка проекту плану роботи школи на новий 

навчальний рік, навчального плану.                                                     

Травень  Адміністрація 

школи, 

керівники МО 

29. Вивчення потреб учнів у проведенні факультативних і 

додаткових занять. 

Квітень  Здірко В.М. 

30. Розробки заходів щодо підготовки до ДПА, 

незалежного зовнішнього оцінювання. 

Березень  Здірко В.М, 

31. Аналіз участі учнів у роботі МАН, ІІ та ІІІ турах 

предметних олімпіад. 

Квітень  Здірко В.М. 

32. Організація літнього оздоровлення. Травень  Єфремова Л.В. 

Здірко В.М. 

33. Провести творчі звіти факультативів, курсів за 

вибором, гуртків. 

Березень  Здірко В.М. 

Єфремова Л.В. 

34. Організаційні заходи по підготовці святкування 

Останнього  дзвоника та урочистостей з нагоди 

вручення документів про освіту . 

 

Травень, 

червень  

Єфремова Л.В. 

35 Нагородження учнів:  

- похвальним листом «За високі досягнення у 

навчанні»: -  2-4 класи; 

                   - 5-8, 10-11 класи 

 

- похвальною грамотою «За особливі досягнення  у 

вивченні  окремих предметів» - 9,11 класи; 

- подяками та дипломами за участь у конкурсах, 

змаганнях. 

 

 

 

Травень 

Вересень  

Адміністрація 

37. Забезпечення спрямованості змісту освіти на  

досягнення учнями заданого рівня навченості: 

 реалізація принципів співробітництва 

продуктивного навчання; 

 залучення учнів до проведення і проектування 

уроків, позакласних заходах; 

 вивчення потреб щодо залучення 

факультативних занять, робота по залученню 

учнів до МАН , олімпіад. 

Постійно  Здірко В.М. 



38. Моніторинг якості освіти і контроль реалізації 

основних задач освітньої діяльності: 

 розробити проект положення про систему  

забезпечення  якості освіти закладу; 

 удосконалити систему проведення 

внутрішнього моніторингу якості навчальних 

досягнень; 

 проведення діагностики рівня навчальних 

досягнень у всіх класах з усіх предметів 

--- стартової; 

 

--- підсумкової. 

 

 проведення  корекційно  - аналітичних заходів 

щодо результатів вхідного, поточного й 

підсумкового діагностування рівня навчальних 

досягнень; 

 перевірка навичок читання  письма, 

обчислювальних навичок учнів початкових 

класів; 

 модернізувати моніторинг професійної 

майстерності  педагогічних кадрів: 

--- вивчення педагогічної діяльності вчителів, що 

атестуються; 

--- визначення рівня педагогічної майстерності; 

--- визначення рівня динаміки професійного рівня 

вчителів; 

--- аналіз самоосвітньої діяльності. 

 Активізувати психологічний моніторинг для 

рішення основних задач роботи школи: 

--- проведення діагностичних процедур для 

вивчення особливостей і характеру адаптації дітей 

1 - х класів; 

--- вивчення рівня і специфіки шкільної 

тривожності учнів 5 - х класів у період адаптації ; 

-вивчення інтелектуального розвитку й 

особливостей мотиваційної сфери учнів 10  класу; 

- вивчення професійної спрямованості і провідних 

інтересів учнів 9 -х класів. 

- облік працевлаштування  учнів 9, 11- х класів; 

 

 

- здійснити в межах психолого – педогоічного 

супроводу діагностику здібностей та інтересів 

учнів 8-9 класів зметою забезпечення до 

профільної підготовки та профільного навчання. 

- вивчення об’єктивності атестації учнів за 

навчальний рік. 

- Проводити заходи, орієнтовані на підвищення 

психолого – педагогічного рівня педагогічних 
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Травень  
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ІV 
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Грудень ІІ 
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тиждень 
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року 
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рада 

Адміністрація 
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Адміністрація 

 

Адміністрація 

Адміністрація 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

ЗДНВР 

 

 

ЗДНВР 

 

 

 

Адміністрація  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

Психолог 

 



працівників, зокрема щодо роботи з 

обдарованими дітьми. 

 

 

 Проведення конкретних заходів за результатами 

діагностики: 

--- психологічно - розвиваюча робота з 

першокласниками, що відчувають труднощі на 

етапі первинної адаптації; 

---  розвиток соціальної компетентності  в учнів 5 - 

х класів з високим рівнем тривожності; 

--- проведення тренінгів з формування мотивів 

самоосвітньої діяльності у старшокласників. 

 

 

 Оптимізувати моніторинг оздоровчої функції 

школи: 

--- визначення  рівня фізичного розвитку учнів; 

--- медогляд; 

--- вивчення соматичного здоров’я учнів; 

--- вивчення впливу шкільного середовища на стан  

учнів. 

- збереження здоров’я, учнів у режимі навчального 

дня. 

--- Вивчення рівня сформованості мотивації учнів 

8-10 класів до здорового способу життя 

Протягом 

року 

 

 

 

 

лютий 

Листопад -  

березень 

Березень - 

травень 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

Вересень 

Протягом 

рок 

 

Психолог 

 

Тимофеєва В.О., 

Здірко В.М. 

класні керівники 

психолог, класні 

керівники, 

вчителі - 

предметники 

Психолог 

ЗДВНР 

Психолог 

ЗДНВР 

Психолог 

ЗДВНР  

Психолог 

ЗДВНР 

Бойко О.І. 

Бойко З.І. 

 

Медсестра  

медсестра  

Класні 

керівники 

Психолог 

39. Контроль освітньої діяльності: 

 Здійснювати контроль виконання законів 

України «Про освіту», «Про загальну  середню 

освіту», «Про мови»: 

--- оцінювання рівня демократизації і гуманізації 

освітнього процесу, компетентнісного підходу; 

- рівень відповідності викладання змісту 

навчальних програм, новим державним стандартам 

освіти. 

 Здійснювати контроль функціонування виховної 

системи: 

--- вивчення використання державної символіки у 

виховній роботі з учнями; 

--- вивчення стану виховання в учнів естетичних 

смаків, етики поведінки, свідомої дисципліни; 

--- здійснення контролю за станом роботи з 

фізичної культури та пропаганди здорового 

способу життя; 

--- здійснення  контролю за діяльністю шкільної 

бібліотеки щодо сприяння   гуманізації  і 

гуманітаризації навчально -виховного процесу та 

духовного становлення  школярів.   

 

Постійно  

 

 

ЗДНВР 

ЗДВР 

40 Визначення змісту діяльності органів керування 

відповідно до формування їх функцій: 

 

 

 

Райво 



 Обрання та затвердження   складу ради школи; 

 З метою забезпечення педагогічно - доцільної 

взаємодії родини й громадськості та реалізації 

завдань школи, спланувати та провести 

засідання батьківського активу школи; 

 Забезпечення взаємодії педпрацівників з 

профспілковим комітетом на основі угоди: 

--- збори трудового колективу; 

--- плану спільної діяльності, поновлення угоди. 

 Провести засідання заступників директора та 

розподілити функціональні обов’язки суб’єктів 

керування; 

 Проведення адміністративних нарад при 

директорові та заступниках директора; 

 Надати педагогічну допомогу організаціям  

учнівського самоврядування.  

Згідно 

плану 

Рада школи 

 

 

Директор  

Голова  ПК 

 

Директор  

 

Адміністрація  

41 Організація роботи з допризовної підготовки  

юнаків та викладання курсу «Основи медичних 

знань». Допризовна підготовка юнаків і військово - 

патріотичного виховання у школі організовується 

проводиться на підставі: 

1. Закон України «Про оборону України». 

2. Закон України «Про Збройні Сили України». 

3. Закон України «Про правовий статус та вшанування 

пам’яті борців за незалежність України 

у XX столітті». 

4. Закон України «Про увічнення перемоги над 

нацизмом в Другій світовій війні 1939–1945». 

5. Закон України «Про доступ до архівів репресивних 

органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 — 

1991 років». 

6. Закон України «Про присвоєння юридичним особам 

та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій». 

7. Закон України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої 

символіки». 

8. Постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 

№ 373-VIII «Про вшанування героїв АТО 

та вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді». 

9. Національна стратегія сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 — 

2020 роки, затверджена Указом Президента України 

від 26.02.2016 № 68/2016. 

10. Стратегія національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016 — 2020 роки, затверджена 

Указом Президента України від 13.10.2015 
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№ 580/2015. 

11. Указ Президента України від 26.11.2016 

№ 523/2016 «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами 

Голодомору 1932 — 1933 років в Україні — геноциду 

Українського народу». 

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

23.09.2015 № 998 «Про заходи з увічнення пам’яті 

захисників України на період до 2020 року». 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 

30.11.2000 № 1770 «Про затвердження положень про 

допризовну підготовку і про підготовку призовників 

з військово-технічних спеціальностей». 

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 № 1018 ″ Про схвалення Концепції 

Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2016 — 2020 роки «. 

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26.10.2016 № 777 «Про затвердження плану заходів 

з відзначення 100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників 

на період до 2021 року». 

16. Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 

військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 03.07.2012 за № 1094/21406. 

 

41.1. Провести нараду щодо військово - патріотичного 

виховання учнів в школі. 

41.2. Розробити та видати накази щодо організації та 

здійснення допризовної підготовки і військово - 

патріотичного виховання учнів. 

41.3. Здійснювати контроль: 

- за якістю проведення занять з допризовної 

підготовки та основ медичних знань; 

- за виконанням статутних вимог на уроках 

фізкультури і допризовної підготовки; 

за якістю засвоєння програми допризовної підготовки 

учнів. 

4.4. Підготувати навчально - матеріальну базу, 

екіпіровку учнів до навчально - польових зборів, 

змагань 

4.5. Виконання рекомендацій учителями Захисту 

Вітчизни та Основ медичних знань, отриманих під час 

викладання предмету. 

4.6. Підготувати і провести День Цивільної Оборони 

(за окремим планом). 

4.7. Спланувати і організувати методичні заняття з 

командирами взводів і відділень. 
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Єфремова Л.В. 

 

Здірко В.М. 

Єфремова Л.В. 

Тарасенко В.М. 

 

Здірко В.М. 

 

 

 

 

 

 

Тарасенко  В.М. 

 

Адміністрація 

Батьківський 

комітет 

 

 

Здірко В.М. 

 



 

4.8. На нараді при директорові обговорити заходи з 

підготовки та проведення навчально - польових зборів 

та стрільб з юнаками. 

4.9. Провести з учнями урок - лекцію «Конституція 

України та Закон України «Про загальний військовий 

обов’язок і військову службу». 

4.10. Організувати і провести диспути, бесіди з 

питань: 

- «Державно і військова символіка України  «Герб і 

Прапор України».; 

- «Створення  позитивного іміджу військової служби 

в Збройних силах України». 

- «Етика та поведінка військовослужбовців»; 

- «Юридична відповідальність  за злочини та 

правопорушення»; 

- «Правовий та моральний аспекти «права війни» на 

сучасному етапі»; 

- «ЗУ «Про загальний військовий обов’язок та 

військову службу»; 

- «Про альтернативну (невійськову) службу». 

4.11. Провести тиждень, присвячений річниці 

визволення України від німецько - фашистських 

загарбників, заходи з нагоди визволення району(за 

окремим планом) 

4.12. Провести бесіди , зустріч з представниками 

влади,  ветеранами ВВВ та праці, конференції, 

присвячені річниці Незалежності України, історії 

району.   

4.13. Проводити екскурсії до меморіалу слави, 

історичного музею, екскурсії по району, селищу. 

4.14.Відповідно до Указу Президента  України «Про 

відродження історико - культурних та господарських 

традицій Українського козацтва», «Про відзначення 

Дня Українського козацтва»  провести такі заходи: 

- Тематичні виховні заходи «Козацької слави повік 

не забудемо», змагання «Сокіл» («Джура»); 

- бесіди на теми: «Запорізьке військо  і структура 

озброєння », «Бойові традиції козаків»; 

  

4.15.Провести уроки  мужності: «У житті завжди є 

місце  подвигу»,  «Будемо гідні слави героїв». 

4.16. Провести змагання до Дня Збройних Сил 

України, до Дня захисника України, до Дня Перемоги  

з: 

- стрільби з малокаліберної гвинтівки; 

- підіймання гирі; 

- метання гранати; 

- подолання смуги перешкод; 

- виконання нормативів з ЦО; 
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Татаренко В.М. 

Тарасенко В.М. 
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Здірко В.М. 

Тарасенко В.М. 

 

 

 

Тарасенко В.М. 
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керівники 

 

Єфремова Л.В. 

 

Єфремова Л.В., 

класні керівники 
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Тарасенко В.М. 

 

Класні 

керівники 

бібліотекар 

. 

Нерода І.О. 

 

 

 

Єфремова Л.В. 

Тарасенко В.М. 

Бойко О.І. 

Бойко З.І. 

Класні 

керівники 

Тарасенко В.М. 

 

Бойко О.І. 

Тарасенко В.М. 

 

 

Бойко О.І. 

Грицай Н.В. 

 

Тарасенко В.М. 

 



- кросу на 3000 м; 

- підтягування на перекладені; 

- бігу на 100 м; 

- стрибків у довжину; 

- комплексу силової підготовки; 

- човникового бігу 10Х10 м. 

4.17. Забезпечити ведення обліку 

військовозобовʼязаних працівників. 

4.18. Організувати ремонт і оснащення обладнанням 

та наочними посібниками спортивного залу, 

спортивних майданчиків. 

 

 

 

 

 

 

 

Здірко В.М. 

42 Використання інформаційних та комунікаційних 

 технологій в школі за окремою програмою. 

Завданнями використання ІКТ є: 

- формування інтелектуальної еліти; 

- розвиток творчих здібностей дітей; 

- розвиток інформатизації освітнього процесу в 

школі; 

- оснащення сучасними комп’ютерами та 

програмами для вивчення шкільних предметів; 

- кадрове, методичне та матеріальне 

забезпечення. 

42.1. Поновлення  електронної програми «Курс: 

Школа». 

42.2. Організувати додаткові заняття з інформатики 

для учнів та вчителів, індивідуальних консультацій. 

42.3. Поповнити кабінет інформатики посібниками, 

програмами, іншим дидактичним та роздатковим 

матеріалом. 

42.4. Забезпечити ліцензійними програмами   наявну к 

комп’ютерну техніку. 

42.5. Поновити  санітарні паспорти кабінетів 

інформатики. 

42.6. Скласти  план - графік роботи комп’ютерних 

кабінетів відповідно до комп’ютерного забезпечення. 

42.7. Використання комп’ютерної підтримки 

навчальних предметів. 

42.9. Створення системи програм для тестування 

учнів: 

- мультимедійні технології на уроках; 

- інформаційні  технології інформатики. 

42.9. Аналіз динаміки  успішності учнів. 

42.10. Використання системи Internet. 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

протягом 

року 

 

 

Постійно 

 

Серпень 

 

Серпень 

Постійно 

 

лютий  

 

Квітень 

Постійно 

Постійно 

 

Здірко В.М. 

Вчитель 

інформатики 

. 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

інформатики 

 

Вчитель 

інформатики 

 

Вчитель 

інформатики 

вчителі – 

предметники 

вч.інформатики 

вч. інформатики 

 

 

Вчителі 

предметники 

 

Вч. інформатики  

вчителі –  

предметники 

Вчителі школи 

 

 



42.11. Забезпечення функціонування  шкільного сайту 

та його поповнення інформацією про діяльність 

школи. 

 

42.12. Психологічний моніторинг , профілізація 

навчання: 

- тестова діагностика учнів з групи ризику; 

- діагностика профільного навчання. 

 -42.13. Забезпечення по можливості комп’ютерною 

технікою навчальні кабінети вчителям- предметникам. 

постійно 

 

 

 

Жовтень  

 

березень 

 

Вересень –  

жовтень 

Вч. інформатики  

Максименко 

А.А.. 

Желізняк Н.Г. 

 

 

Єфремова Л.В. 

 

Адміністрація 

43 Управлінська діяльність: 

- матеріали до семінарів, педагогічних рад, нарад 

при заступниках; 

- контроль за освітнім процесом; 

- ведення ділової документації.; 

- проаналізувати  використання навчальних 

програм; 

- проаналізувати виконання розділів річного 

плану за рік. 

Згідно 

термінів 

навчально

го плану 

 

 

 

 

червень 

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація  

школи 

44 Методична діяльність: 

- атестація педагогічних кадрів; 

- статистика; 

- участь у національній виставці – презентації 

«Інноватика в сучасній освіті». 

Згідно 

окремого 

плану 

Жовтень  

Здірко В.М.. 

 

 

Тимофеєва В.О. 

 

 

45 Оформлення документів про освіту. Травень Здірко В.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. НАУКОВО - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

V.1. Організаційна робота 
№ 

з/п 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 

ТЕРМІН 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

1. Організація роботи методичних об’єднань: 

o класних керівників – Єфремова Л.В. , 

ЗДВР; 

o вчителів початкових класів – Попова 

Т.М.., вчитель початкових класів; 

o вчителів природничого та суспільного 

циклу – Татаренко В.М., вчитель 

географії: 

o вчителів фізико – математичного циклу 

– Корніяшик Л.І. , вчитель математики; 

o вчителів естетичного циклу – Ковпак 

А.В. – вчитель музики; 

o вчителів гуманітарного циклу – Крот 

П.В., вчитель англійської мови. 

o творчої групи – Гончар І.В. 

o методичної ради- Демчишина А.І. 

  

 

 

Серпень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Тимофеєва В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ознайомити педколектив: 

 з листами МОіН « Про вивчення предметів у 
поточному році» 

 з переліком навчальної програм, посібників, 
що рекомендовані у поточному навчальному 

році. 

 з інструкціями щодо  ведення ділової  

документації 

 з напрямками методичної  роботи школи у 
поточному році. 

 З проблематикою тематичного контролю 
викладання предметів. 

 

 

Серпень - вересень 

 

 

 

ЗДНВР Здірко В.М. 

3. Створення нормативної бази навчально - виховного 

процесу. 

Серпень Адміністрація школи, 

керівники МО 

4.  Забезпечити   варіативність  здобуття учнями базової, 

повної загальної освіти, профільного навчання та їх 

інформаційно - методичне забезпечення. 

 

 

Серпень  

 

Адміністрація  

5. Скласти і   затвердити плани роботи методичних 

об’єднань та спланувати активні Форми науково - 

творчої діяльності вчителів. 

Серпень -вересень Тимофеєва В.О. 

Керівники 

методичних 

об’єднань.  

6. Подальша реалізація  інноваційних проектів школи: 

 «Екологічна освіта» 

 «Пізнайко» 

 «Історія рідного краю» 

 «Здоров’язберігаючі технології в освітньому 
закладі»  

 «Профільне навчання» 

 «Обдаровані діти» 

 Експериментальна діяльність школи по 
випереджаючій освіті. 

Постійно  

 

Тимофеєва В.О. 

Керівники проектів, 

педагогічний 

колектив 



 Участь у Міжнародних проектах: «Чесна гра», 
«Тренінгові кабінети», «Маршрут безпеки» 

8. Взяти участь у предметних конкурсах : «Левеня» 

(фізика); Патріот (українська мова), «Кенгуру»  

(математика),  Геліантус» (географія), «Грінвіч» 

(англійська мова), «Бобер» (інформатика), 

Протягом року Вчителі - 

предметники 

9. Оновлення матеріалів методичного кабінету. Січень - лютий методична рада, 

адміністрація 

 

 

10.  Формування відеотеки і бази мультимедійних 

навчальних програм. 

 

Постійно  

 

Вчителі -   

предметники, вчитель 

інформатики 

11. Обговорення творчою групою пропозицій учителів, 

батьків, учнів щодо перспектив роботи школи, 

визначення  змісту позаурочної діяльності, учнів. 

Планування розробки основ, напрямків роботи школи 

Березень Тимофеєва В.О., 

Єфремова Л.В.,  

Гончар І.В.  

 керівники МО 

12. Проведення індивідуальної роботи з керівниками 

М/О із метою надання науково - методичної 

допомоги з розвитку інноваційних процесів  у , 

плануванні окремих аспектів діяльності МО вчителів. 

викладання предметів  

Постійно. 

 

Адміністрація. 

13. Спланувати основні організаційні форми роботи 

педколективу (засідання  педрад, нарад при 

директору, нарад при заступникам). 

до 01.09. Директор  

14 Використання різноманітних форм та методів  

бібліотечно - бібліографічного обслуговування щодо 

всебічного вивчення і подолання педагогічним 

проблем учителів. 

постійно Керівники МО , 

бібліотекар 

15. Введення   в практику обговорення передових і нових 

технологій освіти в ході проведення тематичних 

нарад, педрад. 

Постійно. Тимофеєва В.О. 

Керівники 

методичних 

об’єднань, методична 

рада, творча група 

16. Сформувати профорієнтаційну роботу на вибір 

випускниками школи педагогічних професій. 

Постійцно Класні керівники, 

ЗДВР 

17 Провести  індивідуальні співбесіди та консультації з 

вчителями - предметами щодо: 

- їх подальшого залучення  до інноваційної діяльності 

в рамках експерименту; 

- складання тематичних та поурочних планів; 

- індивідуальної роботи з учнями, зав’язків з 

батьківською громадою. 

- про організацію повторення, викладання програм за 

І-ІІ семестр, ведення документації з виховної роботи. 

протягом року Тимофеєва В.О., 

Здірко В.М. 

 Єфремова Л.В. 

18. Створити умови для інноваційної діяльності вчителів. протягом року Адміністрація школи, 

методична рада 

19. Організувати вільний доступ педагогічних 

працівників до мережі Інтернет, до роботи із сайтами 

районного відділу освіти, обласного департаменту 

освіти, ДАНО та Міністерства освіти і науки України. 

Протягом року Адміністрація школи 

 

 

 

 



 

V.2. Робота з педкадрами. 
№ 

з/п 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 

 

ТЕРМІН 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

1. Спланувати контрольно - аналітичну діяльність 

школи в навчальному році з урахуванням проблем та 

недоліків в управлінні та організації освітнього 

процесу.  

Серпень Адміністрація 

2. Оптимізувати кадрове забезпечення діяльності 

школи: 

 проведення педагогічно - доцільної 

розстановки кадрів: учителів-  предметників, 

класних  керівників, керівників гуртків, 

секцій, зав. кабінетами, майстернею, 

пришкільною ділянкою. 

 здійснення комплектації школи кадрами на 
наступний  навчальний рік. 

 підготовка проекту наказу про навчальне 
навантаження (тарифікацію) вчителів. 

Внесення  необхідних змін до навчального 

навантаження (на ІІ півріччя). 

 За підсумками роботи за навчальний рік  та під 

час щорічної атестації  стимулювати 

ефективність роботи вчителева через 

представлення їх до почесних звань, 

нагороджень обласними та  районними 

грамотами, розміщення фото на стенді. 

 

 

Серпень  

 

  

 

 

 

Травень  

 

 

Вересень , 

січень 

 

 

 Адміністрація  

 

 

 

 

 

Тимофеєва В.О. 

 

 

ЗДНВР 

 

3. Співбесіди з вчителями щодо визначення готовності 

до роботи в новому навчальному                                                                                      

році (знання вимог стандарту освіти, навальні 

програми, наявність навчально – методичного 

забезпечення предмета) 

Серпень Здірко В.М. 

4. Організація професійної підтримки і поточного  

науково – практичного консультування . 

Протягом року Адміністрація школи, 

методична рада 

5. Підготовка графіка чергових відпусток. 

 

Грудень Тимофеєва В.О. 

6. Організація роботи шляхом наставництва  з молодим 

вчителем. Закріплення наставників за вчителями: 
- оформлення шкільної документації; 

- тиждень наставництва; 

-  відвідування і обговорення  уроків молодих 

учителів; 

- вивчити  досвід вчителів і рекомендувати його 

впровадження вчителями школи; 

- моделювання уроків з аналізом педагогічних 

ситуацій. 

Протягом року  

 
вересень 

листопад 

травень 

 

лютий 

 

березень 

лютий 

ЗДНВР, наставники 

7. Узагальнення передового педагогічного досвіду. 

Оформити досвід кращих вчителів школи для участі 

у виставці. 

Жовтень 

Січень 

Лютий  

ЗДНВР 

Керівники  М/О 

Методична рада 

 

8. Організувати цілеспрямовану роботу з підвищення 

рівня мотивації дослідницької діяльності педагогів. 

 

 

Протягом року Адміністрація  



9. Методичний супровід, системне надання 

консультацій вчителям, які започатковують розробку 

і подальше впровадження власних проектів, розробок  

по експериментальній діяльності. 

Щомісяця  Тимофеєва В.О. 

10 Забезпечити участь учнів у роботі  секції МАН . Протягом року Вчителі - 

предметники 

11. Продовжити роботу з кадровим резервом на керівні 

посади по школі: 

 Скоригувати резерв по школі, керуючись 
критеріями: професійна підготовка; 

                     вік та стаж роботи; 

                     психологічна сумісність. 

 залучити резерв до підготовки та проведення , 

педрад, нарад, відвідування та аналіз уроків ( 

не менше чотирьох); 

 тематичних перевірок предметів (1 на рік); 

 проведення індивідуальних бесід та 
консультацій. 

 перевірити ведення класних журналів 1 на 
семестр); 

 складання аналітичних документів (1). 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофеєва В.О. 

12 Організація   роботи  бібліотеки, психологічної 

служби, логопедичного кабінету: 

 розподіл діяльності  

 складання графіків їх роботи. 

 підсумок діяльності. 

Вересень, січень. 

 

 

 

травень 

Адміністрація  

 

 

Желізняк Н.Г.,  

Психолог, 

логопед 

13 Мікродослідження вчителів «Якість професійної 

діяльності», «Підвищення кваліфікації педагогів» 

жовтень керівники МО,  

Здірко В.М. 

14 Упровадити в роботу методичної ради інноваційні 

форми й методи роботи з педагогічним колективом. 

Протягом року Голова методичної 

ради Демчишина А.І. 

 

V.3.  Теоретико - наукові основи підвищення кваліфікації. 
№ 

з/п 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 

 

ТЕРМІН 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

1. Організація курсової  перепідготовки й підвищення 

кваліфікації вчителів за окремим графіком 

Електронна реєстрація. 

вересень ЗДНВР 

2. Робота атестаційної комісії. За окремим планом Тимофеєва В.О. 

3. Організація атестаційних заходів (згідно з 

перспективним планом і завданням вчителів): 

- нормативно – правова база; 

- планування роботи в атестаційних період; 

- діяльність атестаційної комісії; 

- підвищення фахової підготовки; 

- реалізація самоосвітньої діяльності вчителя; 

- педагогічна діагностика. 

За окремим планом  Тимофеєва В.О. 

4. Сприяти систематичній роботі щодо застосування 

новітніх педагогічних технологій, створення умов для 

розвитку педагогічної ініціативи: 

 педагогічні читання; 

 організація роботи  психолого - педагогічного 

семінару (за окремим планом); 

 проведення проблемних семінарів- 

Протягом 

навчального року 

 

 

За графіком 

За графіком 

 

ЗДНВР 

Керівники М/О 

Творча група 

Методична  рада 

 

 

 



практикумів 

 участь у районних конкурсах «Вчитель року», 
«Класний керівник року»; 

 робота педагогічної ради; 

 засідання шкільних методичних об’єднань (за 
окремим планом); 

 педагогічні  консиліуми; 

 проведення  методичного та предметних 
тижнів ; 

 організація індивідуальної форми роботи 

підвищення професійної майстерності вчителя; 

 планування самоосвіти (створення порт фоліо 
за окремими розділами). 

 Вивчення документів і матеріалів що 
становлять професійний інтерес; 

 Рефлексія й аналіз особистої діяльності; 

 Накопичення інформації з педагогіки і 
психології, методики, предметного змісту; 

 Створення власної бази кращих сценаріїв 
уроків, цікавих предметів і знахідок на уроці; 

 Розробка власних засобів наочності; 

 Самостійні дослідження. 

 проведення психологічних тренінгів; 

 «круглі столи». 
 

 

За графіком 

 

 

За окремим планом  

 

 

За окремим планом  

 

Протягом  року 

 

 

Протягом  року 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

За окремим планом  

 

ЗДНВР 

 

 

Тимофеєва В.О. 

ЗДНВР 

 

Керівники М/О 

 

 

 

ЗДНВР 

 

 

 

вчителі - предметники 

5. Самооцінка  й експертна оцінка результатів 

самоосвітньої і науково - методичної роботи  

педагогічного колективу. 

 

Протягом року ЗДНВР 

Керівники методичної 

ради 

8. Залучення вчителів школи для друку власних наробок  

у періодичній пресі. 

 

Протягом року 

 

 

ЗДНВР 

 

9.  Участь у анотованому каталозі   робіт педагогічних 

працівників Дніпропетровщини. 

Жовтень Керівники М/О 

 

10. Аналітична діяльність вчителів та самоаналіз 

викладання предметів , вирішення проблем, які 

виникають в практичній діяльності, моніторинг якості 

знань з предмету, який викладають. 

 

постійно  Вчителі школи 

11 Співпраця зі шкільним психологом щодо вікових 

особливостей дітей 

постійно  Вчителі школи 

13 Мікро дослідження учнів 11 класів «Учитель очима 

дітей». 

жовтень психолог 

14 Поновити матеріали постійних стендів. вересень - жовтень керівники МО, голова 

методичної ради 

15 Надання допомоги вчителям, які беруть  участь  у 

Всеукраїнському конкурсі «Класний керівник року» , 

«Вчитель року» щодо оформлення матеріалів, 

узагальнення досвіду роботи. 

Жовтень  ЗДВР, директор, 

голова методичної 

ради, керівники МО. 

 

 

 



V.4. Практичні основи реалізації науково- методичного проекту школи  

«Інтеграція змісту випереджаючої освіти   

в навчально – виховний процес  як стратегічний напрям соціалізації 

громадянської особистості» 
№ 

з/п 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 

 

ТЕРМІН 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

1. Організація роботи методичної ради (за окремим 

планом) по вивченню та узагальненню передового 

педагогічного досвіду. 

протягом року Голова методичної 

ради 

2. Узагальнення роботи творчої групи обласного 

науково - методичного проекту 2015-2020 «Освітні 

стратегії  соціалізації  особистості громадянського 

суспільства» 

Протягом року 

За окремим планом 

Керівник творчої 

групи 

3.   Координація вчителів з індивідуальної методичної 

тематики. 

 

Протягом року ЗДНВР 

Голова методичної 

ради 

4. Участь і у Національній виставці – презентації  

«Інноватика в сучасній освіті». 

Жовтень  

Березень 

Тимофеєва В.О. 

5. Випуск науково - методичних статей, статей, 

повідомлень з питань випереджальної освіти та 

особистої компетенції. 

Протягом року  Керівники шкільних 

М/О 

5. Підведення підсумків стану й ефективності науково - 

методичної роботи над реалізації проблеми  школи 

(співбесіди). 

Наслідками роботи  мають стати такі показники: 

- сприятливий педагогічний клімат  у колективі; 

- підвищення педагогічної майстерності, 

творчого потенціалу педагогів; 

- використання набутого досвіду більшістю 

педагогів школи; 

- удосконалення змісту, форм і методів 

внутрішньо – шкільної методичної роботи; 

- високий рівень навальних досягнень, 

вихованості і розвитку учнів. 

 

Травень  Демчишина А.І. 

Гончар І.В. 

ЗДНВР 

 

6. Поновити папки методичних об’єднань необхідної 

документації, книжкового обліку. 

Серпень Керівники МО. 

7 Визначення   ефективності діяльності шкільних  

методичних об’єднань  

Червень  ЗДНВР 

8. Організувати навчання з педагогічними працівниками 

щодо інтеграції у навчально – виховний процес 

принципів сталого розвитку. 

За окремим планом Адмністрація, 

керівник творчої 

групи 

9. Скласти план роботи з учнями та вчителями, 

розробити заходи, спрямовані на підвищення рівня 

навчальних досягнень учнів до закінчення 

навчального року і на майбутнє. 

Грудень Керівники МО. 

 

 

 

 

11. Аналіз виконання  програми експериментально – 

дослідницької роботи  «Інтеграція змісту 

випереджаючої освіти   

в навчально – виховний процес  як стратегічний 

напрям соціалізації громадянської особистості» 

та звіт за рік. 

 

Червень  Творча група по 

експерименту. 



13. Підготовка до друку авторських матеріалів. Грудень члени методичної 

ради. 

14. Аналіз роботи МО щодо науково - дослідної роботи 

учнів і підготовки науково - дослідних робіт. 

Лютий Методична рада. 

15. Індивідуальний тематичний контроль шляхом 

відвідування уроків з метою визначення 

компетентності вчителів щодо можливостей 

реалізації нового проекту. 

 

Протягом року Адміністрація школи, 

методична рада 

16 Фронтальне відвідування уроків адміністрацією 

школи, методичним активом із наступним оглядовим 

аналізом з метою визначення рівня практичної 

соціалізації науково-методичного проекту школи, 

району, області. 

Постійно  Адміністрація школи, 

методична рада 

17 Взаємовідвідування уроків з метою запозичення 

кращого досвіду по реалізації нового проекту, 

накопичення передового педагогічного досвіду.  

Протягом року Вчителі – 

предметники , 

методична 

18 Провести показові уроки з наступним обговоренням , 

розробка тематики психолого- педагогічних семінарів 

з проблеми інтеграції принципів сталого розвитку в 

освітньому процесі. 

 

За окремим планом Творча група 

19 Творчі звіти вчителів- методистів та старших вчителів 

за результатами роботи над проблемою школи. 

березень  Методичні 

об’єднання  

20 Оформити довідково- інформаційний куточок з 

проблеми, над якою працює школа 

листопад Творча група 

21 Створення тематичних папок «На допомогу вчителю» 

з питань, що стосуються проблеми 

грудень Методична рада 

22 Взяти участь в обласних   науково – методичних 

семінарах, конференціях з питань сталого розвитку. 

Протягом року Адміністрація школи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V.5.  Методичні заходи. 
№ 

з/п 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 

 

ТЕРМІН 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

1. Участь у виставках: 

- виставка навчально – методичних 

матеріалів обласного науково – 

методичного семінару «Практика 

випереджаючої освіти для сталого 

розвитку»; 

- взяти участь у Всеукраїнській виставці 

«Інноватика в сучасній освіті» 

 

вересень 

 

 

 

 

Жовтень, березень 

 

 

Тимофеєва В.О. 

 

 

 

 

Тимофеєва В.О. 

 

2. Фестиваль педагогічної творчості «Упровадження 

інноваційних технологій в освітній процес». 

Відкриті  уроки та позакласні заходи. 

Листопад  Вчителі, що 

атестуються. 

3. Шкільний етап Всеукраїнських конкурсів 

«Вчитель року», «Класний керівник року»». 

Жовтень 

 

 

 

Здірко В.М. 

 

 

 

4. Панорама педагогічних досягнень школи (творчі 

звіти керівників ШМО по роботі над  науково – 

методичним проектом) 

Квітень Здірко В.М.,  

Єфремова Л.В. 

Керівники МО 

5. Шкільні предметні тижні: 

 інформатики; 

 природничих наук 

За окремим планом 

лютий 

 

лютий 

листопад 

грудень 

січень - лютий 

Керівники методичного 

об’єднання  

6. Провести презентацію  кращого досвіду роботи 

по запровадженню «наскрізного» навчання в 

школі; 

 

березень 

 

Єфремова Л.В. 

7. Презентація творчих ідей до плану роботи на 

новий навчальний рік 

 

Травень  Керівники шкільного 

М/О 

8. Проведення шкільних олімпіад 

 

 

Жовтень  М/О вчителів 

9. Взаємовідвідування уроків  учителів - методистів,  

старших учителів та вчителів вищої категорії, 

молодими та малодосвідченими вчителями. 

 

Протягом року Вчителі предметники 

10. Забезпечення роботи шкільного сайту та 

висвітлення основних шкільних заходів . 

 

Протягом року Вчитель інформатики, 

бібліотекар 

 

11. Творчий портрет учителя – майстра. Березень  Вчителі, які 

атестуються, керівники 

МО. 

12. Проведення ділових ігор, тренінгів з метою 

розкриття творчого потенціалу вчителів, 

формування мотивації самоосвітньої діяльності, 

самореалізації особистості. 

Протягом року на 

нарадах, педрадах, 

ППС. 

Адміністрація  

 

 



 
 

 

 

 

 



 
VІ. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 

з/п 

 

ЗАХОДИ 

 

ТЕРМІН 

ВИКОНАННЯ 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

1. Провести перевірку якості ремонтних робіт та 

підготовки до роботи у новому навчальному році: 

кабінети, рекреації, інші приміщення. 

Серпень Тимофеєва В.О. 

Грицай Н.В. 

1. Забезпечити збереження та розвиток 

матеріально – технічної бази школи: 

- підготовка навчальних приміщень до 

початку навчального року; 

- призначення відповідальним за 

матеріальну базу навчальних кабінетів; 

- організація  інвентаризації матеріальної 

бази; паспортизація навчальних кабінетів; 

- розробка заходів щодо підготовки школи 

до роботи в зимовий період; 

- огляд кабінетів, атестація; 

 

- ремонт комп’ютерної техніки, заправка 

картриджів. 

 

 

- провести списання матеріальних 

цінностей і витрачених матеріалів. 

 

 

Червень 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Травень 

 

Серпень 

 

Липень – 

вересень 

 

 

Згідно графіка 

 

 

Грицай Н.В. 

 

 

Тимофеєва В.О. 

 

Грицай Н.В. 

 

Грицай Н.В. 

 

Адміністрація 

школи 

Тимофеєва В.О., 

Грицай Н.В.,  

Вчитель  

інформатики 

Грицай Н.В. 

2 Перезарядка вогнегасників Липень  Грицай Н.В. 

3 Підготовка до підписання пакету документів 

щодо готовності школи до нового навчального 

року 

Серпень  Тимофеєва В.О. 

4 Організація чергування класів та вчителів по 

школі, шкільній їдальні 

Вересень  Єфремова Л.В. 

5 Проведення чистих четвергів.  Благоустрій 

закріпленої території. Організація догляду за 

зеленими насадженнями в літній період, 

підготовка до зимового періоду. Генеральне 

прибирання приміщення школи. 

Протягом 

року 

Грицай Н.В., 

Єфремова Л.В. 

6 Контроль за  станом  використання 

електроенергії, води, тепла. Дотримання лімітів 

по енергоносіям. 

Постійно  Тимофеєва В.О. 

Грицай Н.В. 

7 Поновлення  стендів в школі, оформлення 

рекреацій. 

 

Протягом 

року 

Тимофеєва В.О. 

Єфремова Л.В. 

8 Профілактичний огляд технічного стану будівлі, 

мереж спортивного, технічного електричного  та 

протипожежного обладнання, складання 

відповідних актів. 

 

Постійно  Грицай Н.В. 



9 Залучення й раціональне використання 

позабюджетних коштів. 

Постійно  Адміністрація 

10 Провести ревізію опалювальної системи, систем 

водопостачання та каналізації, електромережі на 

предмет якісної підготовки до роботи в осінньо - 

зимовий період та оформити відповідні акти. 

 

Серпень   Грицай Н.В. 

11 Розробка пропозицій до кошторису на новий рік. 

 

Жовтень  Тимофеєва В.О. 

12 Звіт про фінансово  -  господарську діяльність Вересень Тимофеєва В.О. 

Грицай Н.В. 

13 Перевірка збереження, поповнення та 

використання бібліотечного фонду: 

- комплектування бібліотечного фонду,  

навчально – методичною, художньою 

літературою, і навчальними посібниками; 

- забезпечення школярів підручниками.; 

- передплата періодичних видань; 

- стан збереження підручників. 

Протягом 

року 

Желізняк Н.Г. 

14 Розподіл обслуговуючої території  між  

техпрацівниками  школи. 

Вересень Грицай Н.В. 

 

15. Здати акти  на гідравлічне випробовування  

системи опалення представникам  , які 

здійснюють теплопостачання навчального 

закладу. 

Серпень Грицай Н.В. 

16. Придбання миючих засобів, інвентарю,  

спецодягу. 

Протягом 

року 

Грицай Н.В. 

17 Заготівля піску, тирси для посипання тротуарів. Жовтень  Перепелиця В.А. 

18. Ревізія справності електровимикачів у кабінетах, 

коридорах, заміна електроламп. 

Щомісяця  Грицай Н.В. 

19. Проведення ремонту віконних рам, дверей, 

скління. 

Липень  Грицай Н.Ю. 

20. Проведення огляду стану та збереження майна 

школи інвентарю, обладнання в кабінетах. 

Систематично Здірко В.М. 

Єфремова Л.В. 

Грицай Н.В. 

21. Охорона й раціональне використання землі, 

якою користується школа: 

- використання шкільної території відповідно до 

завдань і потреб школи; 

- упорядкування квітників; 

- завезення ґрунту, підсипного матеріалу. 

Постійно Грицай Н.В. 

22. Обклеювання та утеплення віконних рам у 

класах, коридорах, місцях загального 

користування. 

Жовтень  Грицай Н.В., 

зав.кабінетами 

24. Поточний ремонт. Ремонт класних приміщень, 

меблів школи. 

 

Червень - 

серпень 

Грицай Н.В. 

Перепелиця В.А. 

25. Проведення рейдів з перевірки участі Щомісяця Адміністрація  



працівників і учнів у заходах з  

енергозбереження. 

26. Облаштування кабінетів 1-х класів згідно вимог 

НУШ (меблі, наочність, ТЗН) 

Серпень-

вересень  

Грицай Н.В. 

 

27 Складання актів  на проведенні ремонтні роботи 

та господарчі затрати за позабюджетні та 

благодійні кошти. 

Постійно   

Адміністрація 

школи, 

зав.кабінетами, 

Грицай Н.В. 

28 Заміна пошкоджених дерев´яних вікон  на 

металопластикові (класні кімнати, коридори). 

Протягом 

року 

Грицай Н.В. 

29 Здійснення санітарної очистки  зелених 

насаджень на подвір’ї та прилеглій території  

школи. 

Вересень  Тимофеєва  В.О. 

Грицай Н.В. 

30. Підсипання  під’їзних шляхів та пішохідної 

доріжки  до школи. 

Жовтень  Тимофеєва  В.О. 

Грицай Н.В. 

31. Заміна лінолеуму  в навчальних кабінетах та 

коридорі  

Червень - 

серпень 

Тимофеєва  В.О. 

Грицай Н.В. 

32. Заміна технічного обладнання на харчоблоці 

згідно освітньої субвенції. 

 

Червень – 

серпень 

Тимофеєва  В.О. 

Грицай Н.В. 

33. Придбання обладнання для кабінету біології 

згідно освітньої субвенції. 

Червень-

серпень 

Грицай Н.В. 

Тимофеєва В.О. 

 



 

 

IV.3. Графік контролю 

Широківської опорної  школи  загальної  середньої  освіти з виховної роботи  

(виховна робота) 

на 2020 - 2021 н.р. 
№ 

з/п 

Зміст контролю Термін 

контролю 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні  

І семестр 

С Е Р П Е Н Ь 
1. Організація  та  підготовка  до  проведення  першого  уроку 

та  Свята  першого дзвоника.    

до 30.08.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДВР, завідувачі філій, 

класні керівники 

2. Стан благоустрою  території  школи до 30.08.2020 Нарада при 

заступниках 

ЗДВР, завідувачі філій, 

класні керівники 

В Е Р Е С Е Н Ь 
1. Тематичний контроль «Стан планування навчально-

виховної роботи на І семестр 2020 -2021 н.р.»      

до 10.09.2020 Нарада при 

заступниках 

ЗДВР, завідувачі філій, 

класні керівники 

2. Організація  чергування  в  школі. до 05.09.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДВР, завідувачі філій, 

класні керівники 

3 Закріплення  території школи  за  кожним  класом до 05.09.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДВР, завідувачі філій, 

класні керівники 

4. Складання  списків  пільгової  категорії до 10.09.2020 Нарада при 

заступниках 

Класні керівники 

5. Організація  роботи  батьківського  активу до 10.09.2020 Нарада при 

заступниках 

Класні керівники 

6. Організація  роботи  шкільного  музею, ГПД,  гурткової  

роботи. 

до 15.09.2020 Нарада при 

заступниках 

 ЗДВР, завідувачі  філій 

7. Організація  проведення  виховних  годин до 05.09.2020 МО класних 

керівників 

ЗДВР, завідувачі  філій 

8. Організація  роботи учнівського самоврядування. з 01.09.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

Педагог – організатор, 

класні керівники  

9. Організація харчування  з 01.09.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДВР, завідувачі  філій 

10. Проведення  першого  уроку,  Свята  першого  дзвоника 01.09.2020 Нарада при ЗДВР, завідувачі  філій 



 

 

заступниках, наказ 

11. Формування  Ради  профілактики  правопорушень   з 01.09.2020 наказ  

12. Організація  роботи  класних  керівників  щодо  участі  у  

Всеукраїнській  грі  «  Сокіл»  («Джура») 

з 01.09.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДВР, завідувачі  філій 

13. Створення  банку  даних  про  обдарованих  учнів. з 01.09.2020 Нарада при 

заступниках, списки 

Педагог -організатор , 

завідувачі філій  

14. Організація  проведення  Олімпійського  тижня   

 

07-11.09.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДВР, завідувачі  філій, 

вчителі ФК 

Ж О В Т Е Н Ь 
1. Фронтальний контроль трудового виховання До 15.10.2020 Нарада при 

директору, наказ 

ЗДВР, завідувачі  філій 

2. Попереджувальний контроль. Стан відвідування учнями 

школи. 

13.10.2020 Нарада при 

директору 

ЗДВР, завідувачі  філій 

3. Оглядовий контроль. Ведення учнівських щоденників До 20.10.2020 Нарада при 

заступниках 

ЗДВР, завідувачі  філій 

4. Стан  проведення  класних  та  виховних  годин. 06.10.2020 МО класних 

керівників 

ЗДВР, завідувачі  філій 

5. Підготовка  до  Дня  працівників  освіти До 02.10.2020 

 

Нарада при 

заступниках 

ЗДВР, педагог – 

організатор, завідувачі  

філій 

6. Соціально-педагогічна  допомога  учням і  сім’ям, які  

потребують  особливої  уваги. 

До 30.10.2020 Нарада при 

заступниках 

ЗДВР, педагог – 

організатор, завідувачі  

філій 

7. Робота  з  учнями,  схильними  до  девіантної  поведінки. 20.10.2020 Нарада при 

директору  

Класні керівники 

8. Стан   благоустрою   шкільної  території. До 30.10.2020 Нарада при 

заступниках 

Класні керівники 

Л И С Т О П А Д 
1. Попереджувальний  контроль. Робота педагогічного 

колективу із запобігання дитячого травматизму. 

03.11.2020 Нарада при 

директору 

ЗДВР, завідувачі  філій 

2. Стан  виховної  роботи  в  9  класах. 10.11.2020 МО класних 

керівників 

ЗДВР, завідувачі  філій 

3. Про  стан  роботи  гуртків До 05.11.2020 Нарада при ЗДВР, завідувачі  філій 



 

 

заступниках 

4. Робота  шкільного  сайту 16.11.2020 Нарада при 

директору 

ЗДВР, завідувачі  філій, 

вчитель інформатики 

5. Робота  щодо  попередження  правопорушень,  злочинів  і  

бездоглядності  учнів 

10.11.2020 Нарада при 

директору 

Класні керівники 

6. Організація  та  проведення  Всеукраїнської  акції   «  16  днів  

проти  насилля». 

23.11-

04.12.2020 

План ЗДВР, завідувачі  філій 

7. Організація  та  проведення  заходів  до  Дня  пам’яті  жертв  

голодомору   

30.11.2020 План ЗДВР, завідувачі  філій, 

класні керівники 

8. 

 

 

Організація  та  проведення  заходів  до  Дня  гідності  і  

свободи    

24.11.2020 План  ЗДВР, завідувачі  філій, 

класні керівники 

Г Р У Д Е Н Ь 
1. Тематичний контроль.  Здійснення  правового виховання 

школярів 

До 10.12.2020 Нарада при 

директору, довідка 

ЗДВР, завідувачі  філій 

2. Фронтальний контроль. Аналіз виховної роботи за І семестр 

2020 – 2021 н.р. 

До 30.12.2020 Нарада при 

директору, наказ 

ЗДВР, завідувачі  філій 

3. Поточний контроль. Відвідування учнями  навчальних занять До 30.12.2020 Нарада при 

директору, наказ 

ЗДВР, завідувачі  філій 

4. Про  стан  роботи  гуртків До 30.12.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДВР, завідувачі  філій 

5. Ведення  учнівських  щоденників До 15.12.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДВР, завідувачі  філій 

6. Організація  роботи   класних  керівників  щодо  

профілактики  травматизму 

До 24.12.2020 Нарада при 

директору, довідка 

Класні керівники 

7. Про  стан  роботи  ГПД,  шкільної  бібліотеки До 30.12.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДВР, завідувачі  філій 

8. Підготовка  до  Новорічних  свят До 24.12.2020 Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДВР, завідувачі  філій, 

класні керівники 

9. Організація  та  участь    у  проведенні  Всеукраїнського  

тижня  права   

07-11.12.2020 План ЗДВР, завідувачі  філій 

 



 

 

 

С І Ч Е Н Ь 
1. Контроль за плануванням виховної роботи  на ІІ семестр.   До 13.01.2021 Плани  ЗДВР, завідувачі  філій 

2. Про  стан  харчування  учнів  пільгової  категорії. 12.01.2021 Довідка  ЗДВР, завідувачі  філій 

3. Організація  та  проведення  заходів  до  Дня  соборності,  

вшанування  героїв  Крут,     жертв Голокосту 

28.01.2021 План ЗДВР, завідувачі  філій 

Л Ю Т И Й 
1. Фронтальний контроль морально-етичного виховання До 20.02.2021 Наказ  ЗДВР, завідувачі  філій 

2. Класно-узагальнюючий контроль «Попередження неуспішності та 

рівень вихованості учнів 8 класу» 

До 25.02.2021 Наказ  ЗДВР, завідувачі  філій 

3. Організація  та  проведення  заходів  по  вшануванню  героїв  

Небесної  Сотні   

26.02.2021 План Класні керівники 

4. Організація  та  проведення  заходів до  Міжнародного  Дня  

рідної  мови   

10.02.2021 План Вчителі - словесники 

5. Організація  та  проведення  декади  сталого  розвитку     з 17.02.2021 План ЗДВР, завідувачі  філій 

Б Е Р Е З Е Н Ь 
1. Тематичний контроль родинного виховання До 10.03.2021 Наказ  ЗДВР, завідувачі  філій 

2. Поточний контроль про роботу класних керівників та вчителів зі 

щоденниками учнів 

До 20.02.2021 Наказ  ЗДВР, завідувачі  філій 

3. Про  стан  роботи  з  профілактики правопорушень  учнів  6 – 10  класів  

з  девіантною  поведінкою. 

21.03.2021 Довідка  ЗДВР, завідувачі  філій 

4. Організація  та  проведення  концертної  програми  до  8 

Березня 

07.03.2021 Заходи  ЗДВР, педагог-

організатор, завідувачі  

філій 

5. Організація  та  проведення  заходів  до  Шевченківських  

днів. 

До 09.03.2021 План  Вчителі - словесники 

6. Організація  та  проведення  конкурсу  плакатів  «Молодь  

обирає  здоров,я». 

До 30.03.2021 Конкурс  Класні керівники 

К В І Т Е Н Ь 
1. Поточний контроль. Стан відвідування учнями навчальних занять,про 

роботу ГПД 

11.04.2021 Нарада при 

заступниках, 

довідка 

ЗДВР, завідувачі  філій 



 

 

2. Тематичний контроль родинного виховання   До 20.04.2021 Наказ  ЗДВР, завідувачі  філій 

3. Поточний контроль роботи класних керівників та вчителів зі 

щоденниками учнів 

До 15.04.2021 Довідка  ЗДВР, завідувачі  філій 

4. Про  роботу  класних  керівників  9 ,11 класів     з  виховання  

відповідального  ставлення  до навчання   

До 30.04.2021 Довідка  ЗДВР, завідувачі  філій 

5. Про  виконання  вимог  щодо  зовнішнього  вигляду  учнів 18.04.2021 Довідка  ЗДВР, завідувачі  філій 

Т Р А В Е Н Ь 
1. Фронтальний контроль. Аналіз  виховної роботи за рік.   До 30.05.2021 Наказ  ЗДВР, завідувачі  філій 

2. Стан виконання  класними  керівниками  виховної  роботи  за  рік До 30.05.2021 Довідка  ЗДВР, завідувачі  філій 

3. Інформація  кл.кер.  про  літнє  оздоровлення  дітей.   До 15.05.2021 Інформація Класні керівники 

4. Організація  роботи  пришкільного  оздоровчого  табору  « Сонечко».   До 20.05.2021 Наказ  ЗДВР, завідувачі  філій 

5 Організація  та  проведення  заходів  до  Дня  пам’яті  та  

примирення   

До 08.05.2021 План  ЗДВР, завідувачі  філій 

6. Організація  та  проведення  свята  Останнього  дзвоника   27.05.2021 Наказ  ЗДВР, завідувачі  філій 

 Організація  та  проведення  шкільного  конкурсу  та  участь  

у  районному  конкурсі  «Сокіл» 

До 26.05.2021 Наказ  ЗДВР, завідувачі  філій 

Ч Е Р В Е Н Ь 
1. Аналіз виховної роботи за рік (рішень,  педрад,  наказів, розпоряджень, 

відвідування, стану дисципліни й позакласної роботи)   

До 10.06.2021 Наказ  ЗДВР, завідувачі  філій 

2 Організація роботи  та  проведення  виховних  заходів  

оздоровчого  табору  «Сонечко».   

01.06.2021 Плани, 

документація 

ЗДВР, завідувачі  філій 

3. Оздоровлення учнів.   З 01.06.2021 Аналіз , довідка ЗДВР, завідувачі  філій, 

класні керівники 

 



 

 

 

ІV. 2. Графік контролю по школі І ступеню 

 ( 1-4 класи) 
№ 

з/п 

Зміст контролю Термін 

контролю 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні  

І семестр 

С Е Р П Е Н Ь 
1. Дотримання санітарно – гігієнічних  норм в організації навчально – 

виховного процесу. 

21.08.2020 р. Розклад уроків, 

режим роботи, 

наказ, заходи  

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

2. Організація та підготовка до проведення Першого уроку. 25-26.08.2020 р.  

 
Наказ , педрада  ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

 

3. Організація освітнього простору Нової української школи 27.08.2020 р. Нарада при 

директору 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

 

4. Стан оформлення норм безпеки життєдіяльності в навчальних 

кабінетах 

28.08.2020 р. Нарада при 

директору 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

 

 

 

В Е Р Е С Е Н Ь 
1 Обстеження учнів 1-х класів психологом школи з метою оцінювання 

самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до пізнавальної 

діяльності. 

  07-20.18.2020 р.  ЗДНВР Лєбєдєва О.В., 

шкільний психолог 

Хом,якова Ю.О. 

2. Оформлення класних журналів, особових справ . Дотримання єдиного 

орфографічного режиму. 

 01-04.09.2020 р. Нарада при 

заступниках 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В., 

класні керівники 

3. Інструктажі з ТБ, ОП для вчителів 1-4 класів 01-04.09.2020 р. Журнал 

інструктажів 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

4. Перевірка зошитів для письмових, контрольних  робіт. 15.09.2020 р. Нарада при 

заступниках, 

аналітична  довідка 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Керівники філій 

5. Набір в гурток «Пізнайко». 01-15.09.2020р.  ЗДНВР Лєбєдєва 

6. Календарне планування. 

 

 

06.09.2020 р. Наказ  ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 



 

 

7. Організація  профілактики дитячого травматизму. 09-15.09.2020 р. Акти, журнали 

інструктажів, 

профорієнтаційна 

робота 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

8.  Організація медичного обслуговування учнів, ведення диспансерного 

обліку. 

16-21.09.2020 р. Медичні картки, 

довідки, журнали 

диспансерного 

обліку  

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Медична сестра 

Демченко Т.М. 

 

Ж О В Т Е Н Ь 
1. Виявити рівень підготовленості п,ятикласників у середній  школі та 

визначити індивідуальні завдання для вчителів 5-х класів з вирішення 

проблеми наступності. 

12-16.10.2020 р Нарада при 

директору  

ЗДНВР Лєбєдєва О.В 

Завідуючі філій  

2. Про організація освітнього процесу в перших класах Протягом місяця Аналітична 

довідка  

ЗДНВР Лєбєдєва О.В 

Завідуючі філій 

 

3. Про адаптацію учнів 1 –х класів до школи. 28.10.2020 р. Педагогічна рада Класні керівники 1-х 

класів,  

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

4. Організувати обмін досвідом з проблеми «Методи навчання дітей  

молодшого шкільного віку». 

Протягом 2020 р Відкриті уроки  ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

 

 

 

Л И С Т О П А Д 
1. Облік відвідування уроків учнями 1-4 кл. 02-06.11.2020 р Нарада при 

заступниках 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

2. Забезпечення учнів  підручниками  Протягом 

місяця 

Нарада  при 

директору 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В., 

шкільний бібліотекар 

Желізняк Н.Г. 

3.  Стан техніки безпеки.  16-20.11.2020 

р. 

Нарада при 

заступниках 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

4. Використання та впровадження ІКТ в освітньому середовищі Нової 

української школи. 

Протягом 

місяця  

Довідка ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 



 

 

 

 

Г Р У Д Е Н Ь 
1 Засвоєння програмового матеріалу та якість навчання за І семестр 

навчального року. 

Грудень, січень Педрада Директор Тимофеєва 

В.О. 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

2. Знання таблиці множення учнями 3-4 класів (автоматизовані 

обчислювальні навички). 

07-11.12.2020р Нарада при 

заступниках. 

Довідка 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

3. Вивчення  системи  роботи  вчителя початкових класів Музики А.В. Протягом  

місяця 
Наказ  ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

4.  Стан ведення зошитів з математики  2-4 класів Грудень  Довідка  ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

 

 

С І Ч Е Н Ь 
1. Про рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання 

навчальних програм за І семестр (3-4 класи). 

15.01.2021 р Наказ Директор Тимофеєва 

В.О. 

2. Календарно – тематичне планування на ІІ семестр, зміна 

навантаження. 

11-15.01.2021 р Нарада при 

директору  

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

3. Ведення шкільної документації (протоколи МО, особові справи учнів). 18-22.01.2021 р Довідка ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

4. Про обʼєктивність оцінювання учнів 4-х класів та  дотримання 

Положення про Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» 

21.12.2020 р. довідка ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

 

 

Л Ю Т И Й 
1.     

2. 

 

Консультації  батьків і вихованців старшої групи ДНЗ з учителями 4-х 

класів. 

 

08-19.02.2021р.  ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Демчишина А.І., 

Слюсаренко Т.Г. 

3. Класно – узагальнюючий контроль  учнів 1-х класів лютий Наказ  ЗДНВР  Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

4. Про стан роботи гуртка «Пізнайко» та попередній набір до 1-х класів 25.02.2021 Нарада при 

заступниках. 

ЗДНВР  Лєбєдєва О.В. 

Гончар І.В., Карпець Г.П. 



 

 

 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь 
1. Виконання заходів атестації вчителям, що атестується (Музика А.В.). 

 

05. 03.2021 р Інформація ЗДНВР  

2. Стан кабінетів та обладнання, ТБ. березень МО ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій  

3. Сформованість обчислювальних навичок учнів 2-4 класів з математики 26.03.2021 р Наказ  ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

завідуючі філій 

 

К В І Т Е Н Ь 
1. Стан проведення заходів з підготовки до ДПА 4-х кл. 01-12.03.2021 р Нарада при 

заступниках 

ЗДНВРЛєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

2. Виконання навчальних програм у 1-2 класах 15-19.04.2021 р Довідка ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

3. Виконання навчальних програм у 3-4 класах 22-26.04.2021 

р. 

Довідка ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

4. Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних 

документів про закінчення навчального року та проведення ДПА в 4-х 

класах. 

29.04.2021 р. Педрада  ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

 

Т Р А В Е Н Ь 
1. Написання підсумкових контрольних робіт (ДПА) у 4-х класах. 03-21.05.2021 р Педрада, наказ ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

2. Перевірка стану оволодіння навичками читання учнями 1-4 класів 17-21.05.2021 р Наказ  ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

3. Свято прощання з 1 та 4  класами.         05.2021 р.   ЗДНВР Лєбєдєва О.В., 

Аненко Л.Г., Ткачук Н.В. 

4. Зарахування учнів до 1-х класів 31.05.2021р. Наказ  ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

     

 

 



 

 

 

 

 

Ч Е Р В Е Н Ь 
1. Стан ведення шкільної документації 11.06.2021р наказ ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій 

2. Аналіз рівня забезпечення підручниками на наступний рік. 01-15.06.20201 

р. 

Нарада при 

директору 

ЗДНВР Лєбєдєва О.В. 

Завідуючі філій, 

шкільний бібліотекар  

 



 

 

VІ. Організація контрольно – аналітичної діяльності 

IV.1.   Графік контролю 

Широківської опорної  школи  загальної  середньої  освіти  

на 2020 - 2021 н.р. 
№ 

з/п 

Зміст контролю Термін 

контролю 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні  

І семестр 

С Е Р П Е Н Ь 
1. Стан комплектування 1, 10 класів 31.08.2020 р. Наказ ЗДНВР Здірко В.М. 

2. Планування роботи ЗНЗ До 31.08.2020 р. Плани роботи ЗНЗ 

по напрямках 

Адміністрація школи 

3. Дотримання санітарно – гігієнічних  норм в організації навчально – 

виховного процесу. 

До 31.08.2020 р. Розклад уроків, 

режим роботи, 

наказ, заходи  

ЗДНВР Здірко В.М. 

4. Комплектування  ЗНЗ педкадрами До 31.08.2020 р.  Наказ , педрада  ЗДНВР Здірко В.М. 

В Е Р Е С Е Н Ь 
1. Формування мережі класів, ГПД, факультативів. 05.09.2020 р Статистична 

звітність, наказ 

ЗДНВР Здірко В.М. 

2. Облік учнів, стан охоплення дітей шкільного віку мікрорайону. 05.09.2020 р. Книга руху, накази, 

особові справи, 

класні журнали 

ЗДНВР Здірко В.М. 

3 Працевлаштування випускників 9,11 класів. 05.09.2020 р.  Нарада при 

заступниках, наказ 

ЗДНВР Здірко В.М. 

4. Оформлення класних журналів, особових справ . Дотримання єдиного 

орфографічного режиму. 

До  05.09.2020 р. Нарада при 

заступниках 

ЗДНВР Здірко В.М., 

класні керівники 

5. Інструктажі з ТБ, ОП педагогічних працівників, обслуговуючого 

персоналу. 

05.09.2020 р. Журнал 

інструктажів 

ЗДНВР Здірко В.М. 

6. Перевірка зошитів для письмових, контрольних  робіт. 15.09.2020 р. Нарада при 

заступниках, 

аналітична  довідка 

ЗДНВР Здірко В.М. 

7. Діагностичні зрізи з предметів інваріантної складової  навчального 

плану. 

10-30.09.2020 р Наказ ЗДНВР Здірко В.М. 

8. Організація методичної роботи з кадрами. 10-20.09.2020 р Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 



 

 

9. Організація  індивідуального  навчання До  05.09.2020 р. Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

10. Календарне планування. 05.09.2020 р. Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

11. Організація  профілактики дитячого травматизму. 10.09.2020 р. Акти, журнали 

інструктажів, 

профорієнтаційна 

робота 

ЗДНВР Здірко В.М. 

12.  Організація медичного обслуговування учнів, ведення диспансерного 

обліку. 

15.09.2020 р. Медичні картки, 

довідки, журнали 

диспансерного 

обліку  

ЗДНВР Здірко В.М. 

Медична сестра 

Демченко Т.М. 

Ж О В Т Е Н Ь 
1. Організація роботи з молодими вчителями  (Постоян В.Е.,  Гончаренко 

К.А.). 

20-10.10.2020 р Аналітична довідка ЗДНВР Здірко В.М. 

2. Вивчення системи  роботи  вчителя  російської  мови  та  зарубіжної  

літератури Тимофеєвої В.О. 

Протягом місяця Наказ   Адміністрація школи 

3. Стан ведення шкільної документації 10-15.10.2020 р Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

4. Організація та проведення конкурсу «Вчитель року» 20-10.10.2020 р Нарада при 

заступниках 

ЗДНВР Здірко В.М. 

5. Організація та проведення шкільних олімпіад. 10-20.10.2020 р Наказ ЗДНВР Здірко В.М. 

 

6. Комплектування спецмедгруп. 05.10.2020 р. Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

Л И С Т О П А Д 
1. Облік відвідування уроків учнями, ГПД 5-9 кл, 1-4 кл. 01-04.11.2020 р Нарада при 

заступниках 

ЗДНВР Здірко В.М. 

2. Вивчення системи  роботи  вчителів інформатики  Немича О.О.,  

Ковальчук С.С. 

Протягом 

місяця 
Наказ   Адміністрація школи 

3. Перевірка роботи з обдарованими учнями (гуртки, факультативи) 01-30.11.2020 р Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

4.  Здатність вчителя впливати на особистість учня та класного колективу 

(9 кл) 

01-30.11.2020 

р. 
Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

5.  Стан техніки безпеки.  20.11.2020 р. Нарада  ЗДНВР Здірко В.М. 

6. Організація навчально – виховного процесу в 5-х класах. 15.11.2020 р. Педрада  ЗДНВР Здірко В.М. 

Г Р У Д Е Н Ь 
1. Виконання навчальних програм з основних наук, практичного мінімуму 

письмових робіт. 

20.12.2020 р. Нарада при 

заступниках 

ЗДНВР Здірко В.М. 



 

 

2. Засвоєння програмового матеріалу та якість навчання за І семестр 

навчального року. 

Грудень, січень Педрада Директор Тимофеєва 

В.О. 

ЗДНВР Здірко В.М. 

3. Знання таблиці множення учнями 3-4 класів. 10-20.12.2020 р Нарада при 

заступниках. 

Довідка 

ЗДНВР Здірко В.М. 

4. Віковий склад працівників школи. 19-25.12.2020 р Звіт 6-ПВ ЗДНВР Здірко В.М. 

5. Перевірка стану ведення класних журналів, журналу ГПД, 

факультативів. 

28-30.12.2020 р Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

6. Вивчення  системи  роботи  вчителя мистецтва  та  музичного  

мистецтва  Ковпак А.В.  та  біології  Максименко К.І. 

Протягом  

місяця 
Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

7.  Дотримання вимог Положення про Золоту та Срібну медалі. Протягом 

місяця 

Педрада, класні 

журнали, 

контрольні роботи 

ЗДНВР Здірко В.М. 

8. Дотримання Положення про Похвальний лист «За високі досягнення у 

навчанні», відзнаки за базову загальну середню освіту. 

Протягом 

місяця 

Педрада, класні 

журнали, 

контрольні роботи 

ЗДНВР Здірко В.М. 

С І Ч Е Н Ь 
1. Вивчення системи роботи вчителів  хімії  та  основ  здоров’я  Орлової 

П.Т., Ковальчук С.С. 

15-30.01.2021 р Наказ ЗДНВР Здірко В.М. 

2. Календарно – тематичне планування на ІІ семестр, зміна 

навантаження. 

10-15.01.2021 р Нарада при 

директору  

ЗДНВР Здірко В.М. 

3. Ведення шкільної документації (протоколи МО, педради, творчої 

групи, методичної ради, особові справи учнів). 

20-25.01.2021 р Довідка ЗДНВР Здірко В.М. 

4. Рух учнів. 03-05.01.2021 р Статистичний звіт 

 

ЗДНВР Здірко В.М. 

5. Організація повторення вивченого матеріалу. 20-31  січня.2021 

р 

Нарада при 

заступниках 

ЗДНВР Здірко В.М. 

Л Ю Т И Й 
1. Класно – узагальнюючий контроль у 9-х класах. 02-15.02.2021 р Нарада при 

заступниках 

ЗДНВР Здірко В.М. 

2. Вивчення  системи  роботи  педагога-організатора  Максименко А.А. Протягом  

місяця 
Наказ  Директор Тимофеєва 

В.О. 

2. Стан виконання ЗУ «Про пожежну безпеку» До 20.02.2021р. Наказ , класні 

журнали, журнали 

ЗДНВР Здірко В.М. 



 

 

інструктажів  

3. Інформаційне забезпечення. 10.02.2021 р. Наказ, журнали 

обліку вхідної, 

вихідної 

документації, 

нормативні 

документи 

ЗДНВР Здірко В.М. 

Б Е Р Е З Е Н Ь 
1. Виконання заходів атестації вчителями, які атестуються (Тимофеєва 

В.О., Немич О.О., Максименко К.І., Ковпак А.В., Орлова П.Т., Музика 

А.В., Ковальчук С.С., Максименко А.А.,  Мастабай Г.І., Швець О.Д., 

Завадська Л.О., Тютюнник Н.М.) 

01-10.03.2021 р Інформація, наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

2. Стан проведення заходів з підготовки до ДПА 4,9,11 кл. 01-15.03.2021 р Нарада при 

заступниках 

ЗДНВР Здірко В.М. 

3. Класно – узагальнюючий контроль 8 класів. 01-21.03.2021 р Нарада при  

директору 

ЗДНВР Здірко В.М. 

4. Перевірка стану техніки безпеки. 10-15.03.2021 р Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

К В І Т Е Н Ь 
1. Організація підготовки до ЗНО (вчителі, які викладають в 11 класі). 10-20.04.2021 р Нарада при 

директору 

ЗДНВР Здірко В.М. 

2. Виконання навчальних програм у 9,11 класах (вчителі, які викладають у 

9,11 класах) 

01-15.04.2021 р Довідка ЗДНВР Здірко В.М. 

3. Дотримання графіку контрольних робіт. 10.04.2021 р. Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

4. Профорієнтаційна робота. Протягом 

місяця 

Плани роботи 

кл.кервників, угоди про 

співпрацю з 

навчальними  закладами 

ЗДНВР Здірко В.М. 

5. Поурочні плани вчителів  Протягом 

місяця  

Нарада  ЗДНВР Здірко В.М. 

6. Робота з молодими спеціалістами. 30.04.2021 р. Плани роботи 

наставників, наказ 

ЗДНВР Здірко В.М. 

Т Р А В Е Н Ь 
1. Написання підсумкових контрольних робіт (ДПА) у 4,11 класах (вчителі 

української мови, математики, історії. 

01-25.05.2021 р Педрада, наказ ЗДНВР Здірко В.М. 

2. Проведення ДПА у 4,9,11 класах 01-15.05.2021 р Статистичний звіт ЗДНВР Здірко В.М. 



 

 

3. Комплектація на наступний 2017-2018 навчальний рік 15-20.05.2021 р Нарада при 

директору. 

ЗДНВР Здірко В.М. 

4. Видача документів про освіту (11 клас). до 31.05.2021 р.  Наказ. Книга 

обліку видачі 

атестатів 

ЗДНВР Здірко В.М. 

5  Попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний 

навчальний рік. 

20-25.05.2021 р Наказ , зошит 

комплектації, 

заяви вчителів 

ЗДНВР Здірко В.М. 

6. Підсумки методичної роботи До 30.05.2021р. Наказ  ЗДНВР Здірко В.М. 

Ч Е Р В Е Н Ь 
1. Стан ведення шкільної документації 01.-15.06.2021 

р 

Нарада, наказ ЗДНВР Здірко В.М. 

2 Видача документів про освіту (9 класи). до 20.06.2021 р.  Наказ. Книга 

обліку видачі 

свідоцтв. 

ЗДНВР Здірко В.М. 

3. Попередній набір до 1, 10 класів. 30.06.2021 р. Списки, заяви, 

довідки 

ЗДНВР Здірко В.М. 

4. Медогляд працівників школи. 25.06.2021 р. Наказ, медичні 

книжки 

ЗДНВР Здірко В.М. 

Демченко Т.М. 

5. Стан проведення ремонтних робіт. 15.06.2021 р. Нарада Адміністрація школи 

6. Аналіз результатів ДПА. 

 

12.06.2021 р.  Наказ, звіт Аналіз результатів ДПА 

 

 



 

VІІІ.2. НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРУ 
Серпень  

1. Про медогляди працівників школи. 

2. Організація освітнього простору Нової української школи. 

3. Забезпечення підручниками, збереження та поповнення бібліотечного фонду. 

4. Стан виконання заходів по підготовці школи до нового навчального року. 

5. Про стан дотримання законів України «Про охорону праці», «Про пожежну 

безпеку», «Про дорожній рух»  та організацію роботи з даних  питань. 

6. Аналіз огляду навчальних кабінетів, приміщень, дотримання санітарно – 

гігієнічних вимог при виконанні ремонтних робіт та облаштування класних кімнат 

щодо їх відповідності нормативним актам, дотримання  норм безпеки 

життєдіяльності в навчальних кабінетах. 

7. Про виконання інструктивно -  методичні рекомендації щодо вивчення 

навчальних предметів та організацію освітнього процесу. 

8. Організація харчування в школі. 

9. Про охорону дитинства, роботу з дітьми, які знаходяться під опікою. 

 

Вересень 

1. Про організацію  науково – методичної роботи в школі. 

2. Про курсову перепідготовку  педагогічних працівників у поточному році. 

3. Про стан охоплення навчанням дітей шкільного віку. 

4. Ведення журналів інструктажу з ТБ та попередження дитячого  травматизму. 

5. Про  готовність школи до осінньо – зимового періоду (стан протипожежної, 

каналізаційної, опалювальної систем, покрівлі, утеплення і т.д.) 

6. Організація роботи в МАН. 

7. Про створення умов для індивідуального навчання учнів. 

8. Про  працевлаштування  випускників 2020 року. 

9. Про облік пільгового контингенту та організацію харчування. 

10.  Про результати тематичного контролю за станом планування  навчально – 

виховної роботи. 

 

Жовтень 

1. Ведення шкільної документації (класні журнали, зошити для контрольних робіт). 

2. Про організацію атестації педагогічних працівників. 

3. Про Інструкцію з діловодства  у закладах ЗСО. 

4. Про роботу з дітьми, які опинилися  в складних життєвих умовах. 

5. Про стан дотримання Закону України « Про освіту». 

6. Про  стан зайнятості учнів у гуртках і секціях. 

7. Фронтальний контроль трудового виховання. 

8. Попереджувальний контроль. Стан відвідування учнями школи. 

9. Робота з учнями, схильними  до девіантної поведінки. 

 

Листопад  

 

1. Дотримання повітряно – теплового режиму та санітарно – гігієнічних вимог 

2. Про організацію  освітнього процесу в 5-х класах.  

3.  Про організацію профілактичної роботи з БЖД в опалювальний сезон  і зимовий 

період. 

4. Робота  по профілактиці правопорушень, злочинності в бездоглядності учнів. 

5. Медико – педагогічний контроль  у школі. 

6. Про ведення учнівських щоденників. 

7. Робота педагогічного колективу  із запобігання дитячого травматизму. 

8. Робота шкільного сайту. 

 

 

 



Грудень 

1. Про роботу з батьками та виконання ЗУ «Про звернення громадян». 

2. Стан дотримання  правил пожежної безпеки для закладів освіти. 

3. Про стан відвідування учнями навчальних занять та діяльність класних керівників 

щодо запобіганню пропусків без поважних причин. 

4. Про роботу з неблагополучними сімʼями. 

5. Стан виховної роботи за І семестр (гурткова робота, бібліотека, виховні плани 

керівників).. 

6. Про вивчення системи роботи педагогічних працівників які атестуються. 

7. Про організацію та проведення зимових канікул та проведення  новорічних ранків. 

8. Про здійснення правового виховання школярів.  

9. Про роботу групи продовженого дня в І семестрі . 

 

Січень  

1. Стан ведення ділової документації ( книга наказів з основної діяльності та кадрів, 

книга протоколів педрад , методичних об’єднань,  творчої  групи, методичної 

ради. 

2. Про рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних 

програм за І семестр.. 

3. Підготовка учнів 11 класу до участі у ЗНО. Умови реєстрації. Організація 

повторення програмового матеріалу . 

4. Про стан відвідування учнями  навчальних занять (1-11 класи) за І семестр. 

5. Про стан роботи з дітьми сиротами та дітьми, які знаходяться під опікою. 

 

Лютий 

1. Проведення профорієнтаційної роботи. 

2. Про відвідування навчальних занять педагогічних працівників, які атестуються. 

3. Про  експериментальну діяльність у школі 

4. Про виконання прийнятих рішень на нарадах при директору та заступниках. 

5. Організація охорони праці в закладі. 

6. Стан організації ЗНО. 

7. Про результати планування виховної роботи на ІІ семестр. 

8. Про стан громадянського, патріотичного виховання  учнів.  

 

Березень  

1. Про профорієнтаційну роботу в школі та вибір профілю навчання учнями 9 –х 

класів. 

2. Про результати  класно – узагальнюючого контролю у 8-х класах.  

3. Про ефективність використання годин варіативної складової. 

4. Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень. 

5. Про стан роботи з безпеки життєдіяльності.  

 

Квітень  

1. Стан трудової дисципліни та реалізація педагогічних вимог  до організації 

освітнього процесу в школі. Всеобуч. 

2. Про роботу класних керівників з батьками учнів, які без поважних причин 

пропускають уроки. 

3. Про проведення Дня ЦО. 

4. Про роботу наркопоста та профілактику шкідливих звичок. 

5. Про поточний контроль роботи класних керівників та вчителів зі щоденниками 

учнів. 

6. Про тематичний контроль родинного виховання. 

7. Про роботу класних керівників 9,11 класів з виховання відповідального  ставлення 

до навчання. 

8. Про виконання вимог щодо зовнішнього вигляду учнів. 

9. Про позиції щодо участі учнів у районному конкурсі «Обдаровані діти – надія 

України». 



 

Травень  

1. Система роботи  класних керівників щодо запобігання нещасним випадкам. 

2. Про попереднє навантаження вчителів. 

3. Про роботу класних керівників щодо відвідування здобувачами освіти 

навчальних занять. 

4. Про попереднє працевлаштування випускників9, 11 класів та набір до 1-х класів. 

5. Про стан роботи шкільної бібліотеки 

6. Про участь  у святкуванні Дня примирення і свободи. 

7. .Аналіз виховної роботи за рік. 

8. Про організоване закінчення навчального року. 

9. Про підготовку до свята Останнього дзвоника та урочистих заходів з нагоди 

вручення свідоцтв про базову середню освіту та  про загальну середню освіту. 

 

 

Червень  

1. Планування роботи ЗНЗ на наступний навчальний рік. 

2. Попередній набір учнів до  10-х  класу. 

3. Про моніторинг навчальних досягнень учнів у поточному навчальному році та 

результати ДПА в 4,9, 11  класах 

4. Про стан готовність школи до нового навчального року. 

5. Про стан  ведення шкільної документації. 

6. Проведення цільових інструктажів працівників з ТБ та учнями про попередження 

нещасних випадків під час літнього відпочинку. 

7. Про оновлення наочності в кабінетах та рекреаціях школи. 

 

 



 

VІІІ.3.   НАРАДИ ПРИ ЗАСТУПНИКАХ 
 

Серпень  

1. Про тимчасовий порядок організації освітнього процесу в період карантину. 

2. Про підготовку та участь у серпневих методичних студіях. 

3. Про програмно – методичне забезпечення освітнього процесу. Ознайомлення з 

пояснювальними записками до програм, стан забезпечення підручниками. 

4. Організація роботи класних колективів та самоврядування. 

5. Про організацію гурткової роботи і спортивних секцій. 

6. Про роботу з батьківською громадою. 

7. Про виконання інструкції  з обліку дітей і підлітків шкільного віку. 

8. Прибирання території та організація  свята Першого дзвоника. 

 

Вересень 

1. Про  дотримання Статуту школи та організацію чергування. 

2. Про медичний огляд учнів та оформлення листків здоров’я. 

3. Інструктаж з ведення шкільної документації, нововведення в початковій школі. 

4. Про стан роботи єдиної  електронної бази. 

5. Організація олімпійського тижня, заходи до Дня  фізичної культури та спорту,  

участь у Всеукраїнського рейді «Урок». День здоровʼя. 

6. Профорієнтаційна робота та працевлаштування випускників. 

7. Про організацію роботи ГПД, харчування  учнів пільгової категорії. 

8. Про проведення тарифікації, погодження навчальних планів, розкладу уроків. 

9. Про проведення місячника безпеки життєдіяльності. 

10. Про організацію виховної роботи класних керівників на І семестр. 

 

 

Жовтень 

1. Організація шкільного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу 

«Вчитель року».  

2. Про стан  відвідування учнями школи. 

3. Соціально – педагогічна допомога учням і сім2ям, які потребують особливої уваги. 

4. Про роботу шкільного музею. 

5. Про організацію роботи з обдарованими дітьми 

6. Про стан ведення учнівських щоденників. 

7. Організація  профілактичних заходів щодо попередження розповсюдження 

інфекційних захворювань. 

8. Участь  у Всеукраїнській  акції «Чисте селище». 

9. Підготовка до Дня працівника освіти. 

 

Листопад 

1. Про роботу наркологічного поста та організація профілактичної роботи.. 
2. Про роботу з учнями, схильними до право рушень. 

3. Про підготовку до новорічних свят, конкурсів. 

4. Про участь у конкурсі  знавців української мови, заходах пам´яті жертв 

Голодомору. 

5. Про стан роботи гуртків. 

6. Організація та проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля». 

7. Організація та проведення заходів до Дня гідності і свободи. 

 

Грудень 

1. Виконання навчальних програм і практичного мінімуму письмових робіт. 

2. По стан роботи гуртків. 



3. Про запобігання дитячого травматизму під час канікул та безпечного перебування 

на водних об’єктах. 

4. Аналіз результатів методичної роботи. 

5. Про виконання плану роботи школи. 

6. Про стан відвідування учнями школи. 

7. Про проведення заходів з нагоди Дня Збройних Сил України та Права, Тижня 

доброчинності та інших тематичних заходів до Нового року. 

8. Про ведення учнівських щоденників. 

9. Про стан роботи ГПД, шкільної бібліотеки. 

  

Січень 

1. Календарно – тематичне планування на ІІ семестр, зміна навантаження. 

2. Про стан харчування учнів пільгової категорії. 

3. Підсумки контролю за веденням шкільної документації ( класні журнали, книга 

руху учнів книга наказів з основної діяльності, особові справи, журнали 

індивідуального навчання, журнали  гурткової роботи). 

4. Проведення повторних інструктажів «Техніка безпеки під час освітнього процесу». 

5. Про заходи до Дня Соборності України, вшанування Героїв Крут, Голокосту 

6.  Про Організацію виховної роботи класних керівників.  

7. Організація повторення вивченого матеріалу. 

8. Аналіз роботи наставників з молодими вчителями. 

 

 

Лютий 

1. Про стан роботи педколективу з охорони здоров’я дітей та ТБ під час здійснення 

освітнього процесу. 

2. Про стан роботи груп «Пізнайко» (5-тирічки ) та попередній набір до 1 класів. 

3. Про фізкультурно – оздоровчу роботу. 

4. Про використання лімітів  по енергоносіям. 

5. Фронтальний контроль  морально – естетичного виховання. 

6. Класно – узагальнюючий контроль 2попередження неуспішності  та рівень 

вихованості учнів 8-х класів». 

7. Організація та проведення заходів по вшануванню героїв Небесної Сотні. 

8. Організація та проведення заходів до Міжнародного Дня рідної мови. 

9. Організація та проведення декади сталого розвитку. 

 

 

Березень 

1. Стан виконання заходів щодо підготовки ДПА. 

2. Про організацію весняних  канікул  та проведення  інструктажів  з ТБ , ОП та БЖД 

з  учасниками  навчально – виховного процесу. 

3. Про заходи до  річниці Шевченка Т.Г. 

4. Про підготовку учнів до ЗНО вчителями – предметниками, які викладають в 11 

класах. 

5. Тематичний контроль  родинного виховання.. 

6. Класно – узагальнюючий контроль  в 10 класі. 

7. Про стан профорієнтаційної роботи та  попереднє працевлаштування учнів. 

8. Про порядок закінчення навчального року. 

9. Про проведення свята 8 Березня. 

10. Поточний контроль  про роботу класних керівників та вчителів зі щоденниками 

учнів. 

11. Про стан роботи  з профілактики  правопорушень учнів 6-10 класів з девіантною 

поведінкою. 

12. Організація та проведення конкурсу плакатів «Молодь обирає здоровʼя». 



Квітень 

1. Про підготовку учнів та вчителів до ЗНО. 

2. Практичне заняття  з протипожежної безпеки. 

3. Підготовка до ДПА (склад комісій , куточок, розробка практичних матеріалів). 

4. Благоустрій закріплених територій. 

5. Поточний контроль. Стан відвідування учнями навчальних занять, про роботу 

ГПД. 

6. Тематичний контроль родинного виховання. 

7. Про роботу класних керівників  9,11 класів з виховання відповідального 

ставлення до навчання. 

8. Про виконання вимог щодо зовнішнього вигляду учнів. 

 

Травень 

1. Про оформлення та видачу документів про освіту. 

2. Фронтальний контроль. Аналіз виховної роботи за рік. 

3.  Про виконання навчальних програм та графіка контрольних робіт. 

4. Про безпеку життєдіяльності учнів під час літніх канікул. 

5. Про стан виконання класними керівниками виховної роботи за рік. 

6. Про підсумки методичної роботи. 

7. Про Організація та проведення  заходів до Дня памʼяті та примирення. 

8. Комплектація кадрів на новий навчальний рік. 

9. Про підготовку свята Останнього дзвоника . 

 

Червень 

1. Моніторинг навчально – освітньої діяльності закладу. 

2. Ведення шкільної документації, здача звітів заступникам директора. 

3. Про проходження медичного огляду працівниками школи. 

4. Про роботу з учнями, які мають початковий рівень знань і навчаються у школі І 

ступеню.  

5. Про Аналіз виховної роботи за рік (рішень, педрад, наказів, розпоряджень, 

розпоряджень, відвідування, стану дисципліни й позакласної роботи. 

6. Про проведення урочистих заходів з нагоди вручення документів про освіту у 9-х, 

11 класах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VІІІ. УПРАВЛІННЯ  ДІЯЛЬНІСТЮ  ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ. 

 

VІІІ. 1. ПЕДАГОГІЧНІ   НАРАДИ 
С Е Р П Е Н Ь 

1.Аналіз  педагогічно – освітньої  діяльності навчального закладу  та завдання педагогічного 

колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2019-2020 навчального року. 

2.  Про тимчасовий порядок організації освітнього процесу  в період  карантину 2020-2021 н.р. 

3.  Про затвердження  плану роботи школи на 2020-2021 н.р. 

 

Ж О В Т Е Н Ь 

1. Адаптація учнів 1-х, 5-х, 10 класів до школи. 

2. Родинно – сімейне  виховання учнів, як запорука ціннісного ставлення до праці. 

3. Стратегія впровадження освіти для сталого розвитку в освітній процес. 

 

С І Ч ЕН Ь 

1.Аналіз навчально – виховної роботи за І семестр 2020-2021 н.р. 

2. Про підсумки виховної роботи школи за І семестр (відвідування, робота гуртків). 

3. Про проведення  в 2020-2021 н.р. державної  підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну 

середню освіту , базову середню освіту  та початкову освіту.  

 

  

Б Е Р Е З Е Н Ь 

1.Творчий звіт вчителів, які атестуються. 

2.Про попередні рішення педагогічних нарад. 

3. Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти.  

 

 

К В І Т Е Н Ь 

1. Про підсумки фронтального контролю  морально – естетичного виховання школярів. 

2. Про організацію профільне навчання 10,11 класів. 

 

 

Т Р А В Е Н Ь 

1. Про переведення учнів 1-4, 5-8, 10 класів до наступних. 

 2. Про нагородження  Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» учнів 2-4 класів. 

3. Про визначення претендентів  на відзнаку (нагородження золотою, срібною медаллю) серед 

учнів 10 класу за результатами семестрового та річного оцінювання. 

 

 

Ч Е Р В Е Н Ь 

1. Про випуск учнів 11 класу та видачу свідоцтв про повну загальну середню освіту. 

2.Про випуск зі школи учнів 9 класів та вручення свідоцтв  про базову середню освіту. 

3.Про нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» учнів 5-8 , 10 класів. 



 

ПЛАН  ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

КЗ «ШИРОКІВСЬКА ОШ ЗСО» 

на 2020-2021 н.р. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 1. Заходи по 

забезпеченню 

функцій і завдань 

закладу загальної 

середньої освіти  у 

світлі сучасних 

вимог. 

1.  Аналіз працевлаштування 

випускників 9-го та 11-го 

класів 

  

2. Складання списків  дітей 

пільгових категорій 

  

  

3.Комплектування ГПД 

  

4. Оформлення класних 

журналів, занять гуртків, ГПД, 

секцій, факультативів, журналів 

обліку індивідуального навчання 

  

До 05.09 

  

1  тиждень 

  

  

1 тиждень 

  

 

 

1 тиждень 

  

  

 До 10.09 

  

Звіт  у райво, 

довідки 

 

 

Списки 

  

  

 

Списки 

 

 

Наказ 

  

 

ЗДВР 

  

ЗДВР 

  

  

Класні 

керівники 

  

 

 

вихователь 

 

 

керівники 

гуртків, 

секцій,  

  

2. Охорона життя 

та здоров’я 

здобувачів освіти. 

Охорона праці. 

1.   Складання маршрутних 

листів  “Дім-школа” 

2.    Бесіди щодо запобігання 

дитячому травматизму : 

  -  Вогонь – друг, вогонь – ворог. 

Причини виникнення пожеж, їх 

наслідки; 

 - Організація роботи з 

дотримання правил дорожнього 

руху; 

 - Види боєприпасів, методи їх 

розпізнання. Небезпечні 

предмети (знахідки) та дії у разі 

їх виявлення. 

- Як  убезпечити  себе  від  

корона вірусної  інфекції. 

 

3.      Організація роботи загонів 

ЮІР та ДЮП 

 1 тиждень 

  

 

вересень 

  

  

  

  

  

  

пр навч. року 

  

  

 Маршрутні 

листи 

 

Запис до 

журналу 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Наказ, план 

  

 Кл.керівники 

  

 

ЗДВР, 

кл.керівники, 

вихователь 

ГПД 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ЗДВР 

  

 

3.Організаційно-

педагогічна 

діяльність 

адміністрації та 

колегіальних 

органів 

громадського 

самоврядування. 

  

-        Організація роботи  гуртків, 

спортивних секцій 

  

-        Нарада при директорі: 

-        про  працевлаштування 

випускників 2020 року 

-        про облік пільгового 

контингенту та  організацію 

харчування 

-        про результати тематичного 

контролю за станом 

планування навчально-

виховної роботи.  

  

До 05.09 

  

 

4 тиждень 

  

  

  

  

  

  

  

Графік 

  

 

Протокол 

  

  

  

  

  

  

  

ЗДВР 

  

 

Директор, 

ЗДНВР, ЗДВР 

  

  

  

  

  



3.1. Робота із 

педагогічними 

кадрами 

  

1.Методичне  об’єднання  

класних  керівників «Самоосвіта 

– як умова професійного росту 

педагога» 

  

  

  

2 тиждень 

  

  

План 

  

ЗДВР 

  

  

3.2. Робота з 

учнями. 

  
   У рамках місячника провести   заходи: 
  
1.      Свято першого 

дзвоника.  Перший урок . 

  

2. Вибори до органів шкільного 

самоврядування. 

  

3. Олімпійський тиждень  (1-11 

кл.) 

  

4. Міжнародний день миру. 

Акція «Діти миру» 

(виготовлення голубів миру). 

  

5.      Підготовка до святкування 

Дня працівників освіти. 

  

6.Зустріч з працівниками 

дорожньої поліції на тему «Ти 

пішохід» 

  

  

 8. День  бібліотеки.Акція  «  

Живи,  книго!».  

 

 9. Виховні  години  до Дня  

партизанської  слави».  

 10. Вибори  Президента  школи. 

 11. Орзанізація  діяльності 

класних  роїв відповідно до  умов  

Всеукраїнської   гри  «Сокіл»  (  

«Джура»).  

12.  Участь у проведенні  

шкільної  акції «Чисте  селище» 

  

  

 

1.09 

  

15.09 

  

07.09-13.09 

  

 

протягом 

місяця 

  

  

18.09 

  

  

14.09-24.09 

  

 

 

18.09 

  

  

  

До  28.09  

Протягом 

місяця 

 

Протягом 

місяця 

 З 02.09  

  

  

  

лінійка 

  

протокол 

  

  

план 

  

  

  

акція 

  

  

  

  

 

зустріч 

  

  

  

 

акція 

 

фотозвіти 

протоколи 

 

наказ 

 

інформація 

  

  

  

ЗДВР,ПО 

кл.керівники 

ПО, кл.кер. 

  

Вч. 

фізк.,ЗДВР, 

кл.кер., ПО 

кл.керівники 

  

  

кл.керівники 

  

  

ЗДВР, ПО, 

кл.кер. 

  

 

ЗДВР,ПО, кл. 

керівники 

  

  

  

 бібліотекар 

 

кл.керівники 

 

ПО  та кл.кер. 

 

Кл.керівники 

 

Кл.керівники 

  

3.3 Правове та 

патріотичне 

виховання 

  

1. Круглий стіл «Моя Україна, 

демократична і вільна». 

  

2.      Бесіди  на правову тематику: 

«  Закон  один  для  всіх 

 

 

  

22.09 

  

протягом 

місяця 

  

круглий стіл 

  

бесіди 

  

УП,  ПО 

  

кл.керівники 

3.4 Робота з 

батьками 

1.      Загальношкільні батьківські 

збори: 

2 тиждень 

  

Протокол 

  

Директор, 

ЗДВР 



- звіт керівника  школи ; 

-        організація освітнього 

процесу у 2020 – 2021. р.; 

-        необхідність проведення 

профілактичних щеплень 

школярів; 

-        забезпечення учнів 

підручниками; 

-        про організацію харчування в 

школі; 

-        про використання мобільних 

телефонів та інших гаджитів 

в освітньому процесі. 

2.      Проведення консультацій з 

питань адаптації учнів 1,5,10 

класів 

  

  

3.      Виявлення і взяття  під 

контроль сімей, у яких батьки 

не забезпечують належного 

виховання учнів 

  

4.      Ознайомлення з матеріально-

побутовими умовами родин: 

    - які потрапили в складні 

життєві обставини; 

    - сиріт; 

    - дітей, що мають батьків-

інвалідів; 

- Дітей,  батьки  яких  

перебувають  у  зоні  ООС; 

  

5. Участь батьків, дітей та 

вчителів в акції «Безпечний шлях 

до школи» 

6. Участь батьків, дітей та 

вчителів у місячнику «Увага! 

Діти на дорозі!» 

  

  

  

  

  

  

  

3 тиждень 

  

  

  

4 тиждень 

  

До 10.09 

  

  

  

Вересень-

жовтень 

  

  

  

 

Вересень-  

 

 

 

 

 

 

Вересень 

 вересень 

  

  

  

  

  

  

Списки 

  

  

  

Акти 

  

  

 Акція 

  

 Місячник 

  

  

  

 Інформація 

 

 

 

 

акти,  

списки 

 

 

 

 

 

 

 

акція 

місячник 

  

  

  

  

ЗДВР, 

Кл.керівники 

  

  

ЗДВР, 

Кл.керівники 

  

  

ЗДВР, 

кл.керівники 

  

 ЗДВР, 

кл.керівники 

  

  

 ЗДВР,  кл. 

керівники 

 

ЗДВР,  

психолог,  кл. 

кер. 

 

 

 

 

 

 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

4. Інноваційна та 

науково-методична 

діяльність. 

1.  Олімпійський тиждень 

 (  за  окремим  планом) 

  

  

07.09-13.09 

  

  

План 

проведення 

  

  

Вч.фізк., 

ЗДВР,ПО 

  

  

6. Контрольно-

аналітична 

діяльність. 

1.  Тематичний контроль «Стан 

планування навчально-виховної 

роботи на І семестр 2020 -2021 

н.р.» 

  

  

  

  

  

4 тиждень 

  

  

  

  

Довідка 

,наказ 

  

  

  

  

ЗДНВР, 

ЗДВР 

  

  

  

 

 



 

ЖОВТЕНЬ  
1. Заходи по 

забезпеченню функцій 

і завдань закладу 

загальної середньої 

освіти у світлі 

сучасних вимог. 

  

1. Вивчення запитів 

випускників 11 класу щодо 

вступу до навчальних 

закладів 

  

  

  

2 тиждень 

  

Аналіз, 

інформація 

  

Класний 

керівник 11 

класу 

2. Охорона життя та 

здоров’я здобувачів 

освіти 

Охорона праці. 

1.      Проведення 

диктантів  «Обережно! 

Отруйні гриби» 

  

  

2.      Проведення  бесід  щодо 

попередження дитячого 

травматизму під час 

освітнього процесу 

  

  

3. Забезпечення соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей, 

які перебувають під опікою, 

дітей-інвалідів 

  

4. Проведення цільових 

інструктажів під час 

суспільно корисної праці 

5. Проведення  первинних 

інструктажів здобувачів 

освіти напередодні канікул 

І тиждень 

  

  

І тиждень 

  

  

  

І тиждень 

  

  

жовтень 

  

3 тиждень 

  

  

  

  

Диктант 

  

  

Бесіди 

  

  

  

Заходи, 

інформація 

  

Інструктаж 

  

Інструктаж 

  

  

Кл. керівники 

  

  

Кл. керівники 

  

  

  

ЗДВР 

  

  

Кл. керівники 

  

Кл. керівники 

  

  

  

3. Організаційно-

педагогічна діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування. 

  

1. Скласти план  роботи 

гуртків та секцій  на осінні 

канікули 

  

  

2. Нарада при директору: 

-        про стан зайнятості учнів 

у гуртках, секціях 

  

  

4 тиждень 

  

  

 

 

4 тиждень 

  

  

 

  

План 

  

  

 

 

Протокол 

  

  

 

  

ЗДВР, к. гурт 

  

  

 

 

  ЗДВР 

  

 

3.2. Робота з учнями.   

 У рамках місячника 

провести: 

  

1.День учнівського 

самоврядування. 

  

2.Концерт до Дня 

працівників освіти. 

  

  

4. Привітання   до Дня 

людей похилого віку. 

  

5. Класні збори  «Життя 

  

  

  

  

08.10 

  

 

02. 10 

  

 

 

01.10  

 

 

21.09-25.09 

  

  

  

  

свято 

  

 

свято 

  

  

  

свято 

 

 

протокол 

  

  

  

  

ЗДВР, ПО 

  

 

ЗДВР, ПО 

  

кл.керівники 

  

 ПО, вч. музики 

  

Кл.керівники 

  



класу» . 
  

  

6.Складання плану заходів 

на період осінніх канікул. 

  

  

8. Засідання ради 

профілактики. 

  

9. Участь у Всеукраїнській 

благодійній акції 

«Допоможи солдату-

захиснику Батьківщину» 

  10. Участь  у   проведенні   

заходів  до  Дня  селища. , 

Дня  козацтва.  

11. Організація  шкільного  

конкурсу  «Кращий  клас  

року» . 

 12. Проведення  свят   

шкільного самоврядування  :  

- свято  барвінчат   ( 2-4 кл.); 

- свято ДО  «Райдуга»  ( 5 – 7 

кл. ) 

 - свято МО «Промінь»  ( 8 – 

11) 

  
  

 до 

12.10 

  

Протягом 

місяця 

 

 

Протягом     

місяця 

 

До  14.10 

 

До  15.10 

 

До  20.10 

  
 

 

 

план 

 

 

протокол 

 

 

акція 

  

  

 

 

свято,  

виставка 

 

наказ 

 

конкурси,  

свято 

  
  

ЗДВР, кл.кер, 

ПО 

  

 

ЗДВР 

  

  

ПО, класні  

керівники 

 

 

ЗДВР, ПО, 

кл.кер. 

ЗДВР,  ПО 

 

ЗДВР,  ПО 

  

3.3 Правове та 

патріотичне 

виховання 

  

  

  

1. Інтелектуальна гра«Моя 

Україна». 

  

2. Години спілкування (до 

Міжнародного  дня протидії  

насильству). 

  

  

21.10 

  

 

06.10- 

  

Гра 

  

 

Години 

спілкування 

  

Кл.керівники 

  

 

Кл.керівники 

3.4 Робота з батьками. 1.      Познайомитися 

з  матеріально-

побутовими умовами 

здобувачів освіти , які стоять 

на внутрішкільному обліку 

  

2.      Педвсеобуч батьків 

(заняття за програмою 

батьківського лекторію) 

  

3.      Батьківські збори 

(згідно з планом роботи 

класного керівника) 

1 тиждень 

  

  

3 тиждень 

  

  

4 тиждень 

  

  

  

Акт 

  

  

Заняття 

  

  

Збори,прот. 

  

  

 Збори,прот. 

  

 

ЗДВР, 

кл.керівники 

  

  

ЗДВР 

  

  

 

 

Кл.керівники 



4. Інноваційна та 
науково-методична 

діяльність. 

1.  Засідання МО класних 
керівників з проблеми: 

«Виховання громадянина-

патріота в педагогіці 

В.О.Сухомлинського та в 

сучасній освітній практиці» 

2 тиждень 
  

  

  

  

Протокол 
  

  

  

  

Голова МО 
  

  

5.Економічна 

       та фінансово-

господарська 

діяльність з розвитку 

матеріально-технічної 

бази 

  

1.      Трудові десанти 

  

  

  

2-3 тиждень 

  

  

  

Труд.десанти 

  

  

  

ЗДВР, кл.керів 

  

  

6. Контрольно-

аналітична діяльність 

  

1.      Фронтальний контроль 

трудового виховання. 

  

2.      Попереджувальний 

контроль. Стан 

відвідування учнями 

школи. 

  

3.      Оглядовий контроль. 

Ведення учнівських 

щоденників 

  

Пр. місяця 

  

Жовтень 

  

  

1-2 тиждень 

  

Довідка 

  

Інформація 

  

  

Інформація 

  

ЗДВР 

  

ЗДВР 

  

  

ЗДВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТОПАД 

 

2. Охорона життя та 

здоров’я здобувачів 

освіти. 

Охорона праці. 

  

1. Тиждень «За здоровий 

спосіб життя». Бесіди 

про шкоду куріння, 

наркоманії та 

алкоголізму. 

  

  

2. Огляд учнів на 

педикульоз  та 

туберкульоз 

3. Бесіди  з  попередження  

захворюваності  на  

коронавірус.  

  

  

І 

тиждень 

  

  

  

 

 

 

 

1 

тиждень 

  

 1 

тиждень 

  

  

Заходи 

  

  

  

 

 

 

 

 

Огляд 

  

 

 

бесіди 

 

  

  

Медсестра, 

класні 

керівники,  

психолог 

  

  

 

 

 

Медсестра 

  

  

Кл. керівники 

3. Організаційно-

педагогічна діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування. 

  

-        Нарада при 

директору: 

-        про результати 

ведення учнівських 

щоденників 

-        про результати 

попереджувального 

контролю за станом 

відвідування учнями 

школи. 

  

4 

тиждень 

  

  

  

  

  

  

  

  

Протокол 

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор, 

ЗДНВР ,ЗДВР  

  

 

 

 

  

  

  

3.2. Робота з учнями. У рамках місячника 

провести: 

  

1.Заходи до Дня української 

писемності та мови (за 

окремим планом). 

  

2. Цикл годин спілкування до 

Дня пам’яті жертв 

голодомору. 

  

3. Тематична лінійка  до Дня 

гідності і свободи . 

  

                        

5. Благоустрій території 

школи. 

  

 6. Участь  у  Всеукраїнській  

акції  « 16  днів  проти  

насилля».  

 

  

  

  

  04.11 - 

09.11 

  

  

  

  

24.11 

  

25.11 

  

  

  

Протяго

м місяця 

 

25.11 – 

10.12 

 

  

  

  

матеріали 

  

 

 

години 

спілкування 

  

 

лінійка 

  

  

 

а 

кція 

  

 

вих.год 

  

  

  

вч.української 

мови 

  

 

Класні кер. 

  

 

 

УП, ЗДВР, ПО 

  

 

 

Кл. керівники 

  

 

  

Кл.керівники 



3.3 Правове та 

патріотичне виховання 

  

1.Виховна година. Урок 

мужності: "Ми - патріоти" 

  

2 

тиждень 

  

Година 

спілкування 

Кл.керівники 

  

3.4 Робота з батьками.  1. Постійні консультації для 

батьків, які мають проблеми 

щодо виховання дітей 

  

2. Рейди у  неблагополучні 

сім’ї 

  

  

  

Листопа

д 

  

  

2-3 

тиждень 

  

  

Консультації 

  

  

 

Рейди 

  

  

Кл. керівники, 

адміністрація 

  

ЗДВР, кл. 

керівники 

  

4. Інноваційна та 

науково-методична 

діяльність. 

  

1. Психолого-педагогічний 

практикум  «Булінг. 

Причини, наслідки,шляхи 

боротьби з насильством» 

  

2. МО  класних  керівників : 

«Розвиток професійної 

компетентності класного  

керівника .  

 

  

3 

тиждень 

  

  

4 

тиждень 

  

  

  

  

  

Протокол 

  

  

 

 

Протокол 

  

  

  

  

  

  

ЗДВР 

  

  

 

 

Директор, 

ЗДВР 

  

  

  

  

  

5. Економічна та 

фінансово-господарська 

діяльність з розвитку 

матеріально-технічної 

бази 

  

1. Завершення 

благоустрою подвір’я 

та пришкільних 

ділянок. 

  

  

  

  

1-2 

тиждень 

  

  

  

Аналіз 

  

  

  

  

  

  

ЗДВР 

  

  

  

6. Контрольно-

аналітична діяльність 

  

1.Попереджувальний  контро

ль. Робота педагогічного 

колективу із запобігання 

дитячого травматизму 

  

  

  

4 

тиждень 

  

  

  

  

  

  

Інформація 

  

  

  

  

ЗДВР 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУДЕНЬ 

 

1. Охорона життя та 

здоров’я здобувачів 

освіти. 

Охорона праці 

  

1.      Проведення первинних 

інструктажів  здобувачів 

освіти напередодні 

канікул 

  

2.      Бесіди щодо 

профілактики 

респіраторних 

захворювань  та  корона 

вірусної  інфекції 

  

3.      Проведення  інструктаж

ів  з виконання правил 

безпеки 

життєдіяльності  під час 

проведення новорічних 

свят 

  

4.      Дні безпеки 

життєдіяльності учнів 

перед виходом на зимові 

канікули: профілактика 

гострих респіраторних 

захворювань 

  

  

4 

тиждень 

  

  

 

Пр. року 

  

4 

тиждень 

  

  

грудень 

  

  

  

  

Інструктаж 

  

  

Бесіди 

  

Інструктаж 

  

  

Заходи 

  

Кл.керівники 

  

  

Медсестра 

  

Класні 

керівники 

  

Медсестра, 

Кл. керівники 

  

  

2. Організаційно-

педагогічна діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування 

1.      Нарада при директору 

  

-        про організацію та 

проведення зимових 

канікул, новорічних та 

різдвяних свят 

-        про результати класно-

узагальнюючого 

контролю у 5 кл. 

-        про виконання 

виховних  планів  у  І 

семестрі 2020-2021 н.р. 

-        про стан роботи 

класних керівників з 

попередження дитячого 

травматизму 

-        про дотримання вимог 

санітарно-гігієнічного 

режиму в школі 

  

4 

тиждень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Протокол 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор,         

 ЗДНВР, ЗДВР, 

класні 

керівники, 

учителі-

предметники 

  

  

  

  

  

  

  



2.2. Робота з учнями У рамках місячника 
провести: 

1. Військово-патріотичне 

свято до Дня ЗбройнихСил 

України  «Захисникам – 

слава!» 

  

2. Свято „Святий Миколай”. 

  

3. Конкурс креативних 

ялинок і ялинкових іграшок 

«Букет замість ялинки» 

  

4. Новорічні ранки для учнів 

1-4, 5-8  та вечір для  9-11 

класів. 

  

5.Засідання ради 

профілактики. 

  

6. Участь  у  
Всеукраїнському  тижні  
права. 
   

 

  
  

  

04.12 

  

  

 

18.12 

  

18.12 

.   

  

 

24.12 – 

29.12 

  

 

24.12  

  

  

Протяго

м місяця 

  

  
  

  

Святкові  

вогники 

  

  

свято 

  

конкурс 

  

  

 

свято 

  

  

протокол 

  

  

Год. спілк.,  

виховні  

заходи 

  
  

  

ЗДВР, ПО 

вч. Зах Вітч. 

  

 

Кл. керівники 

  

 Кл. керівники 

ЗДВР, ПО 

  

 

ПО, ЗДВР,  

 кл.керівники 

  

ЗДВР 

 

 

УП, кл.кер.,  

ЗДВР,  ПО 

2.3 Правове та 

патріотичне виховання 

1. Заходи до 

Всеукраїнського тижня 

права. 

  

2. Зустріч з 

правоохоронними органами. 

  

 

09.12-

13.12 

  

2 

тиждень 

  

план 

  

 

зустріч 

Вч.правозн. 

  

 

ЗДВР 

2.4 Робота з батьками 1. Класні  батьківські збори  

  «  Батько  й  мати  -  
найперші  вихователі.  Їхня  
роль  у  формуванні  
національної  свідомості  
дитини  в  утвердженні 
принципів  загальнолюдської  
моралі». 

2.Участь батьків, дітей, 

учителів у проведенні 

новорічних свят. 

 

3 

тиждень 

  

  

До 25. 

12 

  

  

  

Лекторій 

  

  

  

Свято 

  

  

  

ЗДВР 

  

  

 

Кл. керівники 

  

  

  

  

  



3. Інноваційна та 
науково-методична 

діяльність 

1.      Засідання МО класних 
керівників з проблеми : 

«Учитель – учень: 

налагодження 

партнерства та 

учнівського 

самоврядування. 

Системний підхід до 

розв’язання проблеми 

формування активної 

громадянської позиції 

учнів» 

4 
тиждень 

  

  

  

  

  

  

Протокол 
  

  

  

  

  

Голова МО 
  

  

  

  

  

4. Контрольно-

аналітична діяльність 

  

1.      Тематичний 

контроль.  Здійснення  пр

авового виховання 

школярів. 

  

2.      Фронтальний контроль. 

Аналіз виховної роботи 

за І семестр 2020 – 2021 

н.р. 

  

  

3.      Поточний контроль. 

Відвідування 

учнями  навчальних 

занять (1-11 класи). 

  

  

  

  

  

  

  

1 

тиждень 

  

  

4 

тиждень 

  

  

  

 

 

грудень 

  

  

  

  

Інформація 

  

  

 

 

Довідка  

  

  

  

 

 

 

наказ 

  

  

  

ЗДВР 

  

  

 

 

ЗДВР 

  

  

  

  

  

 

 

 ЗДВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СІЧЕНЬ 

 

1. Заходи по 

забезпеченню функцій і 

завдань закладу 

загальної середньої 

освіти у світлі сучасних 

вимог 

  

1.      Планування навчально-

виховної роботи на ІІ 

семестр 

  

  

  

  

1 

тиждень 

  

  

  

  

  

  

Планування 

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗДНВР, ЗДВР 

  

  

  

  

  

  

  

2. Охорона життя та 

здоров’я здобувачів 

освіти. 

Охорона праці 

  

1.      Бесіди з 

учнями  «захворювання 

брудних рук»  (  корона 

вірусна  інфекція,  

гепетит 

  

  

  

3 

тиждень 

  

  

  

  

  

Бесіда  

  

  

  

  

Мед.сестра 

  

  

  

3. Організаційно-

педагогічна діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування 

  

1.      Нарада при директору: 

      

-        про стан відвідування 

учнями  навчальних 

занять (1-11 класи) за І 

семестр 2020 – 2021н.р. 

-        про результати 

тематичного контролю з 

правового виховання 

школярів 

-        про результати аналізу 

виховної роботи за І 

семестр 2020– 2021н.р. 

  

4 

тиждень 

  

Протокол 

  

  

Директор, 

ЗДВР, учителі 

української 

мови, 

математики, 

історії 

3.1. Робота із 

педагогічними кадрами 

  

1. Співбесіда з 

учителями з питання 

співпраці з 

невстигаючими та 

важковиховуваними 

учнями 

  

  

2 

тиждень 

  

  

Співбесіда 

  

  

ЗДВР 

3.2. Робота з учнями   

 У рамках місячника 

провести: 

  

1. «Різдвяні зустрічі» вечір 

для старшокласників. 

  

2.  Тематична лінійка (до 

Міжнародного дня пам’яті 

Голокосту) 

  

  

  

  

  

  

15.01 

  

27.01 

  

  

 

  

  

  

  

  

вечір 

  

лінійка 

  

  

 

  

  

  

  

  

УП, ПО 

  

Вч.історії 

  

  

 



2.      Захід до Дня 
Соборності України. 

  

4. Перегляд кінофільму 

«Крути 1918» 

  

5.Засідання учнівської 

ради  за підсумками роботи 

за 

 І семестр 2019-2020 н.р. та 

завданнями на ІІ семестр. 

  

6.Участь у конкурсі 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Знай і люби свій 

край». 

  

 

22.01 
  

 

29.01 

  

  

  

20.01-

24.01 

  

  

27.01-

31.01 

захід 
  

 

фільм 

  

  

  

протокол 

 

 

  

  

конкурс 

ЗДВР, ПО 
  

 

УП 

  

 

 

ПО 

  

  

 

 

гуртки 

вч.обр.мист 

  

3.3Правове та 

патріотичне виховання 

1. Виховна година  «Цінуємо 

українські свята і традиції». 

  

  

  

13.01-

17.01 

  

  

  

Вих.год 

  

  

  

Кл.керівники 

  

3.4 Робота з батьками 1.      Проведення 

консультацій для батьків 

з питання виховання 

дітей 

  

2.      Індивідуальна робота з 

неблагополучними 

сім’ями та сім’ями 

важковиховуваних дітей 

  

  

  

січень 

  

  

2-3 

тиждень 

  

  

Січень 

  

  

  

  

  

  

Консультації 

  

  

Відвідуванн

я 

  

  

Анкетування 

  

ЗДВР,кл.кер. 

  

  

ЗДВР,кл.кер. 

  

  

ЗДВР 

  

6. Контрольно-

аналітична діяльність 

  

  

  

  

  

1. Контроль за 

плануванням виховної 

роботи  на ІІ семестр. 

2. Про  стан  харчування  

учнів  пільгової  

катагорії 

  

  

  

  

  

  

2 

тиждень 

  

  

  

  

  

  

  

Інформація 

  

  

  

  

  

  

  

ЗДВР 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

ЛЮТИЙ 

 

1. Заходи по 

забезпеченню функцій і 

завдань закладу 

загальної середньої 

освіти у світлі сучасних 

вимог 

1.      Вивчення профнамірів 

випускників 

  

  

  

   1 

тиждень 

 

 

 

 

анкети 

 

 

 

Психолог,  кл. 

кер. 

 

 

2. Охорона життя та 

здоров’я здобувачів 

освіти. 

Охорона праці 

  

1.      Проведення годин 

спілкування. Наркоманія 

– соціальне зло. Причини 

виникнення й 

розповсюдження 

наркоманії. 

  

2. Створення  безпечного  

освітнього  середовища  в  

школі (  протидія  

боулінгу) 

  

  

  

  

4 

тиждень 

  

  

 

 

04.02. 

  

  

  

Конспекти 

  

  

 

 

 

Круглий  

стіл 

  

  

Класні 

керівники 

  

 

 

 

 

психолог 

3. Організаційно-

педагогічна діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування 

      Нарада при директору : 

1.Про результати      

 планування  виховної 

роботи на ІІ семестр 

  

2.Про  стан  

громадянського,  

патріотичного   

виховання  учнів.  

3.  Організація  

оздоровлення   школярів 

4 

тиждень 

  

  

  

  

 4  

тиждень 

  

  

  

  

  

  

  

Протокол 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

           

Директор, 

ЗДВР  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3.2. Робота з учнями У рамках місячника 
провести: 

  

1. Вечір для старшокласників 

«Стріли амура». 

  

  

2.Засідання ради 

профілактики. 

  

4. Класні години  на 

морально-етичну тематику . 

  

5.Тематична лінійка до Дня 

пам’яті героїв Небесної 

Сотні. 

  

6.Міжнародний день рідної 

мови. Літературно – музична 

композиція «Мово, моя 

колискова» 

7.  Декада  сталого  розвитку 

(  за  окремим  планом) 

  
  

  

12.02 

  

  

 

19.02 

  

 

Протяго

м місяця 

 

23.02 

  

 

 

19.02 

 

 

З 22.02 

  
  

  

вечір 

  

  

  

протокол 

  

 

вих.години 

  

 

лінійка 

 

 

свято 

 

 

заходи 

  
  

  

ЗДВР, ПО 

  

  

  

ЗДВР, ПО 

  

 

Кл.керівники 

  

 

УП, ПО 

  

 

 

Вч. укр. мови 

  

 

Кл.кер., вчителі 

- предметники 

3.3 Правове та 

патріотичне виховання 

  

1. Єдиний урок з 

профілактики 

правопорушень в 

учнівському колективі  . 

 2. Лекція  «  Прав і  

обов,язки  учнів.  Булінг  в  

учнівському  середовищі» 

  

23.02 

 

 

 

 

26.02 

  

урок 

 

 

 

лекція 

 

  

Кл.керівники 

 

 

 

 

ЗДВР,  юристи 

3.4 Робота з батьками 1 Консультації для батьків з 

питань навчання та 

виховання дітей 

  

2.      Індивідуальна робота з 

батьками «проблемних» 

учнів 

  

3.      Співбесіди з батьками 

майбутніх 

першокласників 

 

  

 

  

лютий 

  

  

3 

тиждень 

  

4 

тиждень 

  

  

  

Консультації 

  

  

Індив. 

бесіди 

  

Співбесіди 

  

  

  

 Кл.кер., 

адміністрація 

  

Адміністр. 

  

 

кл.кер 

  

4. Інноваційна та 

науково-методична 

діяльність 

  

1. Засідання МО 

класних керівників з 

проблеми:  «Сучасні 

інтерактивні 

форми  виховної 

роботи з учнями» 

  

  

  

2 

тиждень 

  

  

  

  

  

Протокол 

  

  

  

  

  

Голова МО 

  

  

  



6. Контрольно-
аналітична діяльність 

  
  

1.      Фронтальний контроль 

морально-етичного 

виховання. 

  

2.      Класно-узагальнюючий 

контроль «Попередження 

неуспішності та рівень 

вихованості учнів 8 

класу» 

  
  

Пр. 

місяця 

  

3 

тиждень 

1-

2тижден

ь 

  
  

Довідка 

  

 

 

 

Довідка 

  
  

ЗДВР 

  

 

 

 

ЗДВР 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

2. Охорона життя та 

здоров’я здобувачів 

освіти. 

Охорона праці. 

  

1.       Цільовий інструктаж із 

учнями та працівниками 

школи про безпеку праці 

під час весняних робіт 

  

  

2.      Дні безпеки 

життєдіяльності при 

виході на весняні 

канікули 

  

  

3 

тиждень 

  

  

  

4 

тиждень 

  

  

  

  

Інструктаж 

  

  

  

 

Бесіди 

  

  

  

  

ЗДВР, завгосп 

  

  

  

 

Класні керів. 

  

  

  

3. Організаційно-

педагогічна діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування. 

  

1.      Нарада при директору : 

-        про профорієнтаційну 

роботу в школі та вибір 

профілю навчання 

учнями 9 класу; 

-        про результати класно-

узагальнюючого 

контролю у 8 класі 

  

-   про попереднє 

працевлаштування  учнів  

9-11класів,  

- Про  рівень  вихованості  

учнів  школи та  

дотримання  правил  

академічної  

доброчесності. 

  

  

4 

тиждень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Протокол 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗДВР, учителі-

предметники 

  

  

  

  

  

3.2.Робота з учнями. 

  

У рамках місячника 

провести: 

                                          

1.Конкурс малюнків 

«Кращий пожежний -це ти 

обережний» 

  

2. Святковий  концерт  до 

Міжнародного жіночого дня 

8 березня) 

  

  

  

  

3 

тиждень 

  

  

05.03 

  

  

  

  

  

конкурс 

  

конкурс 

  

 свято 

  

  

  

. 

  

Вч.обр.мист. 

  

ЗДВР, ПО 

  

  ЗДВР, ПО 

 



  
  

3. Арт-акція «Шану віддаємо 

Кобзарю» 

4.      Трудовий десант . 

Прибирання шкільної 

території. 

  

5.Конкурс  плакатів  

«Молодь  обирає  здоров,я» 

  

  
09.03 

  

За 

графіко

м 

  

  

  

Протяго

м місяця 

  
арт-акція 

  

конкурс 

  

 акція 

 

 

 

конкурс 

  
  

Кл.керівники, 

ЗДВР, ПО 

  

Кл.керівники 

Вч.обр.мист. 

ЗДВР, ПО 

  

Кл.керівники 

  

  

3.3 Правове та 

патріотичне виховання 

1. Тематична конференція 

«Злочин і покарання». 

  

  

  

  

25.03 

  

конференція УП 

3.4. Робота з батьками. 1.      Запрошення мам на 

родинне свято до 8 

Березня 

  

2.      Індивідуальні 

консультації для батьків з 

питань профорієнтації 

  

  3. Класні   батьківські збори    

«  Забезпечення  

повноцінного  фізичного  

розвитку  дітей  в  сім,ї»  

 

1 

тиждень 

  

 

2-3 

тиждень 

  

  

3 

тиждень 

  

Свято 

  

 

 

Консультац 

  

  

Протокол 

  

Кл.керівники 

  

 

 

 

Кл.кер, ЗДВР 

  

  

Кл.керівники 

  

4. Інноваційна та 

науково-методична 

діяльність. 

  

 2. Педрада:  «Виховання 

дітей та учнівської молоді в 

умовах нових стандартів 

освіти» 

- про підсумки проведення 

атестації вчителів; 

-про підсумки фронтального 

контролю морально-

етичного виховання 

школярів. 

  

  

  

4 

тиждень 

  

  

  

  

  

  

  

Протокол 

  

  

  

  

  

  

  

ЗДВР 

  

  

  

  

  

5. Економічна та 

фінансово-господарська 

діяльність з розвитку 

матеріально-технічної 

бази 

  

1.      Підготовка пришкільної 

ділянки, квітників до 

весняних робіт 

  

  

  

2 

тиждень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗДВР 

  

  

  

6. Контрольно-

аналітична діяльність 

  

1.Тематичний контроль 

родинного виховання . 

  

2. Поточний контроль про 

роботу класних керівників та 

  

2 

тиждень 

  

3 

тиждень 

  

Інформація 

  

 

 

Інформація 

  

ЗДВР,  кл.кер. 

  

 

 

 



вчителів зі щоденниками 
учнів. 

3.  Про  стан  роботи  з  

профілактики 

правопорушень  учнів  6 

– 10  класів  з  девіантною  

поведінкою. 

  

  

  
  

 4 

тиждень 

  
  

 Довідка 

ЗДВР 
  

  

 ЗДВР 

 

КВІТЕНЬ 

 

1. Заходи по 

забезпеченню функцій і 

завдань закладу 

загальної середньої 

освіти у світлі сучасних 

вимог. 

1.      Вивчення профнамірів 

випускників, проведення 

профорієнтаційних бесід 

  

2.      Організація 

профорієнтаційних 

зустрічей для 

випускників 9, 11 класів 

  

  

квітень 

  

  

 

2 

тиждень 

  

  

  

  

Аналіз 

  

  

 

Зустрічі 

  

  

  

психолог 

  

  

 

ЗДВР, кл.керів. 

  

  

  

2. Охорона життя та 

здоров’я здобувачів 

освіти. 

Охорона праці. 

1.      Проведення цільових 

інструктажів для 

учасників районних та 

обласних спортивних 

змагань 

  

2.      Підготовка  до літнього 

оздоровлення 

  

  

  

квітень 

  

  

3 

тиждень 

  

  

  

Інструктаж 

  

  

Наказ,заход

и 

  

  

ЗДВР, вч.ф-ри 

  

  

ЗДВР 

  

3. Організаційно-

педагогічна діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування. 

  

1.Нарада при директорі : 

-        про роботу ГПД; 

-        про тематичний 

контроль родинного 

виховання; 

-        про поточний контроль 

роботи класних 

керівників та вчителів зі 

щоденниками учнів; 

     -  про  роботу  класних  

керівників  9 ,11 

класів     з  виховання  

відповідального  

ставлення  до навчання,   

- Про  виконання  вимог  

щодо  зовнішнього  

вигляду  учнів. 

-  Пропозиції щодо  участі  

учнів  школи  у  

районному  конкурсі  

«Обдаровані  діти – надія  

  

Квітень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Протокол 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗДВР 

, вихов ГПД,   

  

  

  

  

  



України» 

3.1. Робота із 

педагогічними кадрами 

  

  

1.      Вивчення потреб 

класних  керівників у 

педагогічних і 

методичних 

консультаціях 

  

  

  

  

Квітень 

  

  

  

  

  

Анкетування 

  

  

  

  

  

ЗДВР 

  

  

  

3.2. Робота з учнями.   

У рамках місячника 

провести: 

  

1. Підготовка обдарованих 

дітей до  районного  

конкурсу  «  Обдаровані  діти 

-  надія  України» 

3.Виступ агітбригади. (« 

Скажемо  СНІДУ – ні!») 

  

  

  

  

5.Екскурсії в природу. 

  

 

 

 

  

6.День  ЦО  «Про безпеку 

пам’ятай, цінуй життя – в 

біду не потрапляй!» 

  

 7. Заключні  свята  дитячого  

самоврядування (  Барвінчата 

– 2-4 кл. , «Райдуга»   5-7 кл. 

,  «Промінь» 8 – 11 кл.),  

8.  Підсумки  шкільного  

конкурсу  «  Кращий  клас  

року»  та  конкурсу  на  

кращу  презентацію  «Наш  

клас». 

9.Акція « Чисте  селище». 

 

 

10.  Виховні  заходи«  

Чорнобиль  немає  

минулого» 

  

  

  

  

  

До  

20.04 

  

  

  

2  

тиждень

  

  

  

4 

тиждень 

 

 

 

 

27.04 

  

 

 

 

26.04 – 

30.04 

 

 

 

26.04 -

30.04 

 

Протяго

м  

місяця 

 

20.04 

  

  

  

  

Документи,  

матеріали 

  

  

  

  

виступ 

  

  

  

ексурсії 

 

 

 

 

 

Захід 

 

 

 

 

Свята 

 

 

 

 

Презентації, 

наказ 

 

Акція 

 

 

Відеопрезен

тації,  

фільми, 

  

  

  

  

ЗДВР, ПО, 

кл.керівники 

  

  

  

Кер.гуртка 

  

  

 

 

 

Кл.кер.  

 

 

 

 

ЗДВР, ПО 

  

 

 

 

ЗДВР, ПО, 

кл.кер. 

 

 

 

ЗДВР, ПО, 

кл.кер. 

 

ЗДВР, ПО, 

кл.кер. 

 

 

 

Кл.кер. 

3.3 Правове та 

патріотичне виховання 

1. Виховні години 

«Поведінка старшокласників 

у громадських місцях». 

  

 

 

Протяго

м місяця 

  

Вих.години 

  

  

Кл.керівники 

  

  

  

  



3.4 Робота з батьками. 1.      Індивідуальні зустрічі з 
батьками учнів 9 та 11 

класів 

            (рівень готовності до 

подальшого навчання) 

  

  

  

2.      Залучення батьків до 

підготовки матеріалів  

щодо участі  учнів  у  

районному  конкурсі « 

Обдаровані  діти -  надія  

України» 

 

квітень 
  

  

  

  

  

4 

тиждень 

  

  

  

  

Зустрічі 
  

  

  

  

  

  

  

 матеріали 

Адміністрація, 
кл.керівники 

  

  

  

 

 

ЗДВР, ПО,  кл.  

кер. 

  

  

  

4. Інноваційна та 

науково-методична 

діяльність. 

  

1.      Засідання МО класних 

керівників з проблеми: 

«Взаємодія людини і 

природи – запорука 

щасливого та довгого 

життя». 

  

2.      Психолого-

педагогічний 

практикум  на тему: 

«Поведінка як 

зовнішній прояв 

особистості школяра» 

  

2 

тиждень 

  

  

  

  

3 

тиждень 

  

  

Протокол 

  

  

  

  

 

Протокол 

  

  

  

Голова МО 

  

  

  

  

 

ЗДВР 

  

  

  

6. Контрольно-

аналітична діяльність 

  

1.       Поточний контроль. 

Стан відвідування 

учнями навчальних 

занять. 

  

 -        про роботу ГПД; 

-        про тематичний 

контроль родинного 

виховання; 

-        про поточний контроль 

роботи класних 

керівників та вчителів зі 

щоденниками учнів; 

     -  про  роботу  класних  

керівників  9 ,11 

класів     з  виховання  

відповідального  

ставлення  до навчання,   

- Про  виконання  вимог  

щодо  зовнішнього  

вигляду  учнів. 

 

  

  

  

2 

тиждень 

  

  

  

  

  

  

Інформація 

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗДВР 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

ТРАВЕНЬ 

 

2. Охорона життя та 

здоров’я дітей. 

Охорона праці. 

  

1.      Вивчення прогнозів 

проведення канікул 

учнями 

  

  

  

2.      Тиждень безпеки 

життєдіяльності у зв’язку 

з оздоровленням учнів та 

виходом на літні канікули 

  

  

3.       Підготовка   документа

ції для відкриття 

оздоровчого   табору 

відпочинку 

  

  

  

  

  

  

2 

тиждень 

  

  

  

3 

тиждень 

  

  

  

 

травень 

  

Опитування 

  

  

  

 

 

План 

  

  

  

 

Документац 

  

ЗДВР, кл.кер. 

  

  

  

 

 

ЗДВР,вч.осно

в здор. 

  

  

 

ЗДВР, 

медсестра 

  

  

3. Організаційно-

педагогічна діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування. 

  

1.   Нарада при директору: 

-        про  роботу класних 

керівників щодо 

відвідування здобувачів 

освіти  навчальних занять 

-        про стан роботи 

шкільної бібліотеки 

 - про участь  у  святкуванні  

Дня  примирення і 

свободи 

- підготовка  до  проведення  

Свята  останнього  

дзвоника 

-  про  літнє  оздоровлення  

учнів  

  Аналіз  виховної  роботи  за  

рік  

- Аналіз  відвідування  

учнями  школи 

  

4 

тиждень 

  

  

 Тут  

стратка  

в  табл.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Протокол 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ЗДВР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2. Робота з учнями. У рамках місячника 

провести: 

  

 1. Трудовий 

десант  «Обеліск». 

(впорядкування 

меморіальних об’єктів) 

  

  

  

  

  

  

  

05.05 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

трудовий десант 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

Кл.керівнии 

  

  

  

  

ЗДВР, ПО 



2.Мітинг-реквієм до Дня 
пам’яті та 

примирення«Незгасимий 

вогонь Перемоги». 

  

  

2.      Класні збори по 

підсумках роботи за рік. 

  

5.Флешмоб «Одягни 

вишиванку». 

  

6.Трудовий десант . 

Підготовка території 

школи  до свята Останнього 

дзвоника 

  

7.Свято Останнього 

дзвоника. 

  

8.Засідання Ради 

профілактики. 

  

9.Засідання учнівського 

самоврядування. 

  

10.  Участь  команди  у  

районному  конкурсі «Сокіл» 

( « Джура»). 

 

11. Шкільний  конкурс  

«Сокіл» ( «Джура»),День  

здоров,я 

 

07.05 
  

  

20.05 

  

21.05 

  

15.05 

  

17.05-

21.05 

  

  

27.05 

  

  

 

29.05  

 

 

Протяго

м місяця 

 

Протяго

м  

місяця 

25.05 – 

27.05 

 

14.05 

лінійка 
  

  

ярмарок 

  

класні збори 

  

флешмоб 

  

трудовий десант 

  

свято 

  

протокол 

  

протокол 

  

Години 

спілкування 

 

 

Протокол 

 

Протокол 

 

 

 

Наказ 

 

 

конкурс 

  
  

Кл.керівник

и 

ЗДВР, ПО 

Кл.керівник

и 

  

УП 

  

Учні 9,11 

класів 

  

ЗДВР, ПО 

Кл.керівник

и 

ЗДВР, ПО 

 Кл. 

керівники 

ЗДВР, ПО 

 . 

 

ЗДВР, ПО 

  

 

ЗДВР, ПО 

 . 

 

ЗДВР, ПО 

 Кл.кер. 

3.3 Правове та 

патріотичне виховання 

1. Круглий стіл «Закон і 

право». 

  

  

 2 

тиждень 

  

  

  

Круглий стіл Кл.керівник

и 

3.4 Робота з батьками. 1.      Класні  батьківські 

збори: 

  «  Підсумки  навчального  

року  та  орієнтири  

розвитку  дитини»  

 

  

2.      Вивчення намірів 

батьків щодо 

оздоровлення та 

відпочинку дітей 

  

  

3.      Участь батьків, дітей, 

учителів у підготовці та 

проведенні Свята 

останнього дзвоника 

  

3 

тиждень 

  

  

  

  

4 

тиждень 

  

  

  

3-4 

тиждень 

  

  

 

Протокол, збори 

  

  

  

 

 

Аналіз 

  

  

  

  

  

Протокол 

Кл.кер. 

  

  

  

  

  

 Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

Класні  кер. 



  
  

  

4. Інноваційна та 

науково-методична 

діяльність. 

  

  

1.      Звіт про виховну 

роботу школи 

  

  

  

  

  

  

4 

тиждень 

  

  

  

Звіт 

  

  

  

  

ЗДВР 

  

  

5. Економічна та 

фінансово-господарська 

діяльність з розвитку 

матеріально-технічної 

бази 

1.      Весняні роботи на 

пришкільних ділянках, 

шкільному подвір’ї, 

квітниках 

  

  

травень 

  

  

  

План 

  

  

  

ЗДВР 

  

  

  

  

6. Контрольно-

аналітична діяльність 

  

1.Фронтальний контроль. 

Аналіз  виховної роботи за 

рік. 

2. Стан виконання  класними  

керівниками  виховної  

роботи  за  рік. 

3.Інформація  кл.кер.  про  

літнє  оздоровлення  дітей. 

4.  Організація  роботи  

пришкільного  оздоровчого  

табору  « Сонечко». 

  

  

  

  

4 

тиждень 

  

  

  

Аналіз 

  

  

  

ЗДВР 

  

  

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

1. Заходи по 

забезпеченню функцій і 

завдань закладів 

загальної середньої 

освіти у світлі сучасних 

вимог. 

1.      Уточнення списків 

учнів пільгової  категорії  

для  оздоровлення. 

  

2. Планування на новий 

навчальний рік 

  

  

1 

тиждень 

  

1-3 

тиждень 

  

  

  

 

Списки 

  

  

План 

  

 

Кл.кер.,  ЗДВР 

  

Кл.кер.  

 

2. Охорона життя та 

здоров’я дітей. 

Охорона праці. 

1.      Робота 

пришкільного  табору 

відпочинку, літнього 

мовного табору 

(англійська мова) 

  

2.      Цільовий  інструктаж з 

ОП під час виконання 

прибирання школи 

,шкільного подвір’я  та  

Червень 

  

  

 

 

 

Червень 

Звіт 

  

  

 

 

 

 

Інструктаж 

Нач. табору 

 Вч. Анг. 

Мови,виховате

лі 

  

 

 кл.керівн. 

  

  

  



оздоровлення  учнів. 
  

  

  

  

3. Організаційно-

педагогічна діяльність 

адміністрації та 

колегіальних органів 

громадського 

самоврядування. 

  

1.      Підготовка 

урочистостей, пов’язаних 

із врученням свідоцтв, 

атестатів 

2.   .      Підготовка звітної 

документації за 

підсумками роботи за рік. 

Планування роботи на 

наступний навчальний 

рік    

  

  

3 Підготовка до серпневої 

конференції 

  

4. Нарада  при  директору: 

- Стан  ведення  шкільної  

документації                     

-стан  роботи  

пришкільного  

оздоровчого  табору                           

-оновлення   наочності  в  

кабінетах  та  рекреаціях  

школи.                              

Про  стан  організації  

харчування  учнів під  

час  оздоровлення   

  

Червень 

  

 

 

1 

-2 

тиждень 

  

  

  

 

 

1-3 

тиждень 

  

  

3 

тиждень 

  

  

3 

тиждень 

 

 

 1 

тиждень 

  

 Сценарій 

  

  

  

Статзвіти, 

Плани 

  

  

 

 

 

 

матеріали 

 

 

 

 

аналіз 

 

 

 

 

Довїдка 

  

ЗДВР, ПО, 

кл.керів 

  

  

ЗДВР 

  

  

  

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

3.2. Робота з учнями.   

1.  Участь  у  районному  

святі  до  Дня  захисту  

дітей. 

2. Святкове  відкриття  

пришкільного  

оздоровчого  табору   

«  Здрастуй,  літо!». 

3. Робота  пришкільного  

оздоровчого  табору  (  

за  окремим  планом)  

  

  

  

 

 

 

  

  

1 

тиждень 

  

  

3  тижде

нь 

  

 

Свято 

 

 

 

Свято 

  

  

кл.кер. 

ЗДВР, ПО 

 



3.3 Робота з батьками. 1.      Проведення 
індивідуальних 

консультацій для батьків 

майбутніх 

першокласників з питань 

підготовки дітей до 

шкільного навчання 

  

2.      Проведення 

інструктажів з БЖ на літо 

  

  

  

  

  

  

1-3 
тиждень 

  

  

  

1-3 

тиждень 

  

  

1 

тиждень 

  

  

Консультації 
  

  

  

Інструктажі 

  

  

Протокол 

  

  

Адміністрація, 
вч.1 класу 

  

  

ЗДВР, 

кл.керівники 

  

Директор, 

голова ПК 

  

  

4. Інноваційна та 

науково-методична 

діяльність. 

1 Планування роботи МО 

класних  керівників на 

наступний навчальний 

рік 

  

2.      Планування роботи 

школи на 2021-2022 н.р. 

  

  

3.      Звіт про навчально-

виховну роботу у школі 

за 

2020 -2021 н.р. 

  

 

  

  

  

  

2 

тиждень 

  

  

  

  

  

  

1 

тиждень 

  

Червень 

  

  

 

Протокол 

  

  

  

 

  

Плани 

  

План 

  

  

Звіт 

Директор 

  

  

  

  

Адміністрація 

  

  

Адміністрація 

  

5. Економічна та 

фінансово-господарська 

діяльність з розвитку 

матеріально-технічної 

бази 

1.      Огляд кабінетів 

  

2.      Прибирання шкільного 

двору та пришкільної 

ділянки 

  

3 Складання звітних 

документів за рік 

  

4. Підсумки  шкільної  

акції  «Чисте  

селище».  

5. Організація  вивозу  

вторинної  сировини.  

  

  

  

Червень 

  

  

Червень 

  

  

  

Червень 

Огляд 

    

Огляд 

  

Звіт 

  

  

акція 

Адміністрація 

  

  

Кл.керівники 

  

Адміністрація 

  

  

 

 

ЗДВР 



6. Контрольно-
аналітична діяльність 

1.      Аналіз виховної роботи 
за рік 

(рішень,  педрад,  наказів, 

розпоряджень, 

відвідування, стану 

дисципліни й позакласної 

роботи) 

  

  

2Оздоровлення учнів 

  

  

  

  

  

Червень 
  

  

  

  

  

  

  

2 

тиждень 

  

  

Підбиття 
підсумків 

  

  

  

Аналіз 

  

  

  

  

  

Довідка 

Адміністрація 
  

  

  

  

Адміністрація 

  

ЗДВР 

  

  

Адміністрація 

  

ЗДВР 

  

  

  

  

 

  

 



 

План засідань інформаційно – методичного центру 

КЗ «Широківська ОШЗСО» 

на 2020 – 2021 навчальний рік 

 

Засідання 1. ( Серпень ) 

1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Визначення завдань 

методичної служби центру  на 2020 -2021 навчальний рік.  

2. Розподіл обов'язків між членами ради. Затвердження плану роботи науково-

методичного центру  на 2020-2021 навчальний рік.   

3. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 

новому н. р.  Затвердження списків для проходження курсів підвищення 

кваліфікації  вчителів в ДОІППО. 

 4. Апробація навчальної літератури та ППД для загальноосвітніх навчальних 

закладів у новому навчальному році.  

 

 

Засідання 2. ( Вересень). 

1.  Про підготовку учнів до шкільних  та районних предметних олімпіад, 

конкурсів учнівської творчості. Робота з обдарованими учнями. 

2. Пошук оптимальних шляхів і способів підвищення ефективності навчальної 

діяльності учнів. Особливості роботи НУШ. 

3. Огляд нормативних документів, новинок педагогічної преси. 

4. Про підготовку до атестації педагогів.  

 

 

 

Засідання 3. ( Листопад). 

1. Організація методичної роботи з кращими учителями та затвердження 

методичних розробок та посібників, розроблених вчителями  школи. Робота 

над вивченням та впровадженням передового педагогічного досвіду. 

2. Про підготовку та проведення предметних тижнів. 

3. Взаємовідвідування відкритих уроків та виховних заходів – ефективна 

форма вдосконалення педагогічної майстерності.  Аналіз особливостей 

сучасного уроку. Наставництво та його результативність роботи. 

4. Адаптація учнів 1, 5 та 10 класів. Вироблення рекомендацій для вчителів та 

учнів школи. 

                                

 

 

 

 



 

 

 

Засідання 4. (Січень) 

1. Про підсумки участі учнів у шкільних, та підготовку до обласних 

предметних олімпіад, конкурсів учнівської творчості, захисту науково-

дослідницьких робіт членами МАН.  

2. Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за 1 семестр.  

3. Аналіз відкритих уроків та виховних заходів у І семестрі.  Особливості 

сучасного виховного заходу та роботи НУШ. 

4.  Вивчення та обговорення матеріалів, розроблених педагогами до друку в 

методичних вісниках та інших виданнях. 

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури.  

                            

Засідання 5. ( Травень) 

1. Про оволодіння педагогічними працівниками  школи основами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. Про роботу сайту школи як ефективного засобу створення позитивного 

іміджу навчального закладу. 

3. Підготовка до ЗНО навчальних досягнень учнів у 2021 році.  

4. Обдарована дитина: реалізація творчого потенціалу учня. Підсумок участі 

учнів у районних, обласних олімпіадах з основ наук, у конкурсах науково-

дослідницьких робіт членів МАН учнівської молоді. 

5. Про підсумки роботи інформаційно – методичного центру  КЗ «Широківська 

ОШЗСО» на 2020 – 2021 навчальний рік   

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури.  

 



ВЕРЕСЕНЬ 

1.Про результати роботи МО за минулий навчальний рік та основні напрямки 

виховної роботи на 2020-2021 н.р.    

2.Затвердження  плану  роботи  МО і погодження  виховних  проектів  

класних  керівників.  

3. Організація  проведення  виховних  годин. 

4. Про  нові  методичні  надходження,  видання  і  публікації  з  проблем  

виховання. 

ЖОВТЕНЬ 

1. Стан  проведення  класних  та  виховних  годин.  

 2.«Виховання громадянина-патріота в педагогіці В.О.Сухомлинського та в 

сучасній освітній практиці» 

3. З  досвіду  роботи  класного  керівника  3 –В  класу  Музики  А.В. 

4.ПРО виконання рішень попереднього засідання МО 

 

ЛИСТОПАД 
 

1.  «Розвиток професійної компетентності класного  керівника « 

 

2. Стан  виховної  роботи  в  9  класах. . 

 3.ПРО виконання рішень попереднього засідання МО 

 

ГРУДЕНЬ.      

1. «Учитель – учень: налагодження партнерства та учнівського 

самоврядування. Системний підхід до розв’язання проблеми 

формування активної громадянської позиції учнів» 

2.  Про  виконання  рішень  попереднього  засідання  МО 

3. З  досвіду  роботи  класного  керівника 

 
 

ЛЮТИЙ 

1.  «Сучасні інтерактивні форми  виховної роботи з учнями» 

2. ПРО виконання рішень попереднього засідання МО 

3. З  досвіду  роботи  новопризначених  класних  керівників. 

КВІТЕНЬ 

1. «Взаємодія людини і природи – запорука щасливого та довгого життя»  

2. Про виконання рішень попереднього засідання МО 

  

4. Активні   ігрові  форми  виховної  роботи. 

5. Про підсумки  атестації  класних  керівників. 

 

 



План  роботи творчої групи Широківської опорної школи  

по реалізації шкільного проекту 

«Інтеграція змісту випереджаючої освіти в НВП як стратегічний напрям 

соціалізації громадянської особистості» 

 

2020-2021 навчальний рік 
 

 
  

Методична тема «Формування та розвиток життєвих 

компетентностей учнів як пріоритетного напрямку сучасної освіти в 

умовах реалізації Концепції Нової української школи» 

 

 
 

№п.п Дата Форма проведення, 

учасники  

Тематика засідання Відповідальні 

1 Серпень, 2020 Спільне засідання 

«Методичний 

івент» 

1.Аналіз роботи ТГ у 

2019/2020 навчальному 

році та завдання на 
2020/2021 навчальний рік. 

2. Обговорення  плану 

роботи ТГ на 2020/2021 

навчальний рік. 

3. Анкетування вчителів 

щодо впровадження 

форм, методів та 

прийомів спрямованих на 

підвищення 

результативності 

навчання,залучення 

педагогів до колективної  

дослідницько-

пізнавальної діяльності, 

спрямованої на 

використання 

ефективності форм  

роботи з учнями в 

інтересах сталого 

розвитку. 

 

Члени ТГ 

2 Жовтень-

листопад , 

2020 

«Методична 

лабораторія» 
 

«Організаційно-

інструктивне засідання 

методичної лабораторії» 

 

Вивчення проєкту 

Професійного стандарту 

та комплексне 

Керівник ТГ 

Гончар І.В.. 

Хомякова 

Ю.О. 



дослідження рівня 

освіченості педагогів, їх 

творчого потенціалу, 

здатності у сучасних 

соціально-економічних 

умовах вирішувати 

завдання освіти. 

Тренінгове заняття з 

психологом школи. 

 

3 Січень-

лютий, 2021 

Методична 

майстерня 

Підготовка методичних 

рекомендацій щодо 

опанування вчителями 

школи сучасних 

технологій та  розвитку 

навичок дистанційної 

освіти. Ефективне 

поєднання нових 

розвивальних технологій 

освіти з дистанційним 

навчанням. 

 

Карпець Г.П. 

4. Квітень-

травень, 2021 

«Педагогічний 

кейс» ( по 

кафедрам) 

Обмін педагогічним 

досвідом 

(забезпечення 

оптимального впливу 

принципів сталості у 

навчанні  та вихованні на 

особистість педагога та 

вихованця в ході їх 

творчої взаємодії, 

компетентнісно-

орієнтований підхід у 

навчанні  в контексті  

Нової української школи). 
Створення банку 

програмно-педагогічних 

засобів для використання 

інтерактивних технологій 

в навчальному процесі. 

Голова ТГ 

школи, 

ЗДНР,члени 

ТГ 

5. Червень, 2021 Живий квест «Для 

розуму і серця».  

Підготовка звітної 

документації.  

Проектно-стратегічна 

робота вчителів: 

підготовка до участі у 
тренінгах для вчителів  

щодо  професійного та 

особистісного зростання. 

Планування роботи на 

наступний рік.     

 

Члени ТГ 

 



                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор КЗ «Широківська ОШ ЗСО»________________ 

В.О.Тимофеєва 

                                                                                             

 
 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ  
 
 

БІБЛІОТЕКИ  НА 
  
 

2020-2021  НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

 
1. Аналіз роботи шкільної бібліотеки у 2019-2020  навчальному році. 

2. Основні завдання і напрямки роботи бібліотеки у 2020-2021  

навчальному році. 

3. Заходи за розділами: 

1. Робота з читачами. 

2. Організація книжкових фондів і каталогів. 

3. Масові заходи з популяризації літератури. 

4. Робота з активом бібліотеки. 

5. Робота ДБА. 

6. Робота з педагогічним  колективом гімназії. 

7. Робота з батьками. 

8. Підвищення кваліфікації. 

4. Додаток 1. План заходів бібліотеки  щодо посилення національно-

патріотичного виховання  дітей та учнівської молоді. 

5. Додаток 2. План роботи Активу бібліотеки на 2020-2021 навчальний рік. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І.      Робота з читачами 

 

Залучення учнів до читання та роботи у бібліотеці 

 
№ 

з/п 

Назва заходів та технологій Термін  

виконання 

Відповідальний 

1.  Перереєстрація та запис нових читачів. Вересень, 

жовтень 

Бібліотекар 

2.  Обслуговування учнів, вчителів, батьків. 

 

Постійно Бібліотекар 

3.  Екскурсії до шкільної бібліотеки 

першокласників. 

Жовтень Бібліотекар 

4.  Проведення  бесід  про правила користування 

бібліотекою. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

5.  Проведення  заходів з ліквідації 

заборгованості читачів. 

Постійно  Бібліотекар 

6.  Робота з формулярами читачів. 

 

Постійно Бібліотекар 

7.  Відзначення  кращих читачів на святі: «Країна 

казкова – країна книжкова» (Всеукраїнський 

тиждень дитячої та юнацької книги). 

Березень, 

квітень 

Бібліотекар 

8.  Виховання бібліотечно-бібліографічної 

грамотності учнів. 

За планом Бібліотекар, 

вчителі 

9.  Проведення бібліографічних  індивідуальних 

консультацій для учнів та вчителів. 

За потребою Бібліотекар 

10.  Інформаційне забезпечення учнів та вчителів 

новинками літератури (з використанням 

картотек, каталогів, стенду «Шкільна 

бібліотека інформує!» 

За потребою Бібліотекар 

11.  Інформаційна перерва в бібліотеці «Подорож 

книжковими полицями». 

За потребою Бібліотекар 

 

Індивідуальна робота з читачами 

 
№ 

з/п 

Назва заходів та технологій Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Проводити індивідуальне консультування 

читачів при виборі книги: 

 рекомендаційні бесіди; 

 бесіди про прочитане; 

 реклама книги; 

 консультації біля книжкових виставок. 

 

Постійно 

Бібліотекар 

2. Виділити групи читачів за інтересами. Жовтень 

 

Бібліотекар 

3. Анкетування та аналіз читацьких формулярів 

учнів 5-х класів: «Що читаємо? Як читаємо?». 

Січень –  

лютий 

 

Бібліотекар 

4. Проводити бібліографічні  індивідуальні 

консультації: 

 рекомендаційні списки літератури; 

 

Постійно 

Бібліотекар 



 бібліографічні огляди літератури; 

 тематичні бесіди з визначеної теми. 

 

Обслуговування читачів 

 
 Назва заходів та технологій Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Організація інформаційної діяльності по 

спрямуванню національного 

самоусвідомлення і духовного становлення 

учнів – користувачів бібліотеки . 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

2.  Залучення нових читачів: 

 екскурсії до бібліотеки; 

 пояснення учням правил користування 
бібліотекою; 

 ознайомлення з книжковими 
виставками, які розкривають фонд 

бібліотеки; 

 інформування за допомогою стенду 

«Букініст», сайту школи.  

 

Вересень 

 

Протягом 

року 

 

 

Бібліотекар 

3. Обслуговування читачів протягом року. Систематич

но 

Бібліотекар 

4. Налагодити індивідуальну роботу з читачами: 

 тематичні папки за інтересами (для 
вчителів та батьків); 

 списки рекомендованої літератури; 

 рекомендаційні бесіди, бесіди   про 

прочитане; 

 рекламування літератури; 

 букслем; 

 бібліофлешбек; 

 виставка однієї книги; 

 виставка книг-ювілярів; 

 експрес-інформація; 

 робота з формулярами читачів;  

    виховання бібліотечно-
бібліографічної грамотності учнів. 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Згідно плану 

роботи на 

рік 

 

Бібліотекар 

Класні 

керівники 

 

 

 

 

5. Продовження роботи літературно-

інформаційного центру: 

 «Виставка однієї книги»; 

 «Букслем» (реклама) «Я прочитав – і ти 
прочитай»; «Здивуй батьків-прочитай 

книгу!». 

 Інтернет марафон: «Літературний 
вернісаж»;  

 Бібліошопінг: «Даремно часу Ви не 

гайте! Ось цю книгу прочитайте». 

  «Знайомтесь: нові книжки»; 

 «Виставка книг-ювілярів 2020-2021 
років». 

Протягом 

року 

 

Бібліотекар 



6. Оформлення інформаційних і книжкових 

виставок і викладок. 

 

Систематич

но 

Бібліотекар 

7. Участь у всеукраїнських конкурсах, акціях, 

інтернет-семінарах (згідно наказів 

Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, 

департаменту освіти і науки.: 

 Всеукраїнський місячник ; 

 Тиждень дитячої та юнацької книги; 

 «Зорепад книжкових ідей»; 

 «Книги-ювіляри 2020-2021 років»; 

 «Письменники рідного краю»; 

 Тощо. 

Протягом 

року 

 

Бібліотекар, 

Вчителі-

філологи, 

Дитяча  

бібліотека, 

Актив  

бібліотеки 

 

ІІ. Організація книжкових фондів і каталогів 

 
 Назва заходів та технологій Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Оформлення  передплати на періодичні 

видання. 

Жовтень – 

листопад 

 

Бібліотекар 

2. Ведення індивідуального, сумарного обліку 

бібліотечного фонду. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

3. Оформлення  документації  на нові 

надходження  та систематична  звірка її з 

бухгалтерією. 

1 раз у 

квартал 

Бібліотекар 

4. Ведення чіткого  обліку виданих підручників 

по класах (пункт 10 Інструкції про порядок 

комплектування та облік підручників і 

навчальних  посібників). 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

5. Упровадження Універсальної десяткової 

класифікації в практику роботи бібліотеки. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

6. Частково пересистематизовувати  фонди з 

ББК на УДК. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

7. Робота з фондом:  

 рознесення книг по стелажах; 

 розміщення згідно таблиць ББК та 
УДК; 

 оформлення книжок, подарованих у 

ході акції «Подаруй книгу бібліотеці!». 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

8. Вилучення з фондів: 

 застарілих за змістом видань; 

 загублених читачами книг; 

 згідно наказу про декомунізацію; 

 з інших причин  
(складання актів, здача актів до бухгалтерії, 

вивіз макулатури; робота із сумарними та 

інвентарними книгами). 

Протягом 

року 

 

 

 

Бібліотекар 



9. Комплектування книжкового фонду 

(отриманого від Інституту модернізації та 

змісту освіти, за рахунок акції «Подаруй книгу 

бібліотеці!». 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

10. Робота з фондом підручників: 

 організація видачі підручників; 

 організація здачі підручників; 

 оформлення нових надходжень; 

 інформування вчителів про 

надходження нових підручників на 

стенді «Шкільна бібліотека 

інформує». 

 

Вересень 

Травень 

 

Протягом 

року 

 

Бібліотекар 

11. Визначення в класах відповідальних за 

збереження підручників. 

 

Вересень 

 

Кл. керівники 

Бібліотекар 

12. Заходи по збереженню фонду: 

 рейди перевірки стану підручників; 

 робота Книжкової лікарні «Вчись і 
ти, як книгу берегти» (на уроках 

трудового виховання у 2-4 класах); 

 індивідуальні бесіди з читачами. 

 

1 раз на 

семестр 

Протягом 

року 

 

Актив 

бібліотеки 

Класні 

керівники 

Бібліотекар 

13. Ведення всіх операцій з обліку бібліотечного 

фонду підручників. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

14. Внесення оновлених даних щодо надходжень 

до бібліотеки. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

15. Замовлення необхідних підручників на 

поточний навчальний рік на сайті Інституту 

модернізації змісту освіти. 

 

Згідно 

наказу 

Міністерств

а освіти 

України 

Бібліотекар 

16. Популяризація та вивчення бібліотечного 

фонду. 

 

Протягом 

року 

Кл. керівники 

Бібліотекар 

17. Провести  інвентаризацію книжкового фонду. 

 

Серпень – 

Вересень  

Бібліотекар 

Робота з підручниками 

 
№ 

з/п 

Назва заходів та технологій Термін  

виконання 

Відповідальний 

1 Своєчасно (до 01.09) забезпечити учнів 

підручниками, які є у наявності. 

 

Серпень – 

вересень  

Бібліотекар 

2 Вивчати стан забезпеченості учнів 

підручниками з урахуванням особистих 

підручників. 

 

Вересень 

Жовтень 

Бібліотекар 

3 Продовжувати комплектувати фонд шкільних 

підручників. Систематично вести картотеки. 

 

Протягом 

року 

Бібліотекар 



4 Замовлювати необхідні підручники для НУШ 

на поточний навчальний рік на сайті Інституту 

модернізації змісту освіти. 

 

Згідно наказу 

Міністерства 
освіти України 

Голова ШМО 

вчителів 

початкових 

класів, 

вч.інформатики. 

 

5 Проводити  списання підручників загублених 

читачами та застарілих. 

 

За потребою Бібліотекар 

 

6 Проводити інформаційні огляди літератури. За планом Бібліотекар 

 

7 Проводити  різноманітні заходи та  

бібліотечні  уроки інформаційної 

грамотності. 

 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

Бібліотекар 

8 Провести повну інвентаризацію фонду 

підручників, розстановку їх по класах, 

найменуваннях, роках видання. 

 

Травень – 

червень   

Бібліотекар 

 

 

ІІІ. Масові заходи з популяризації літератури 

 
Керівництво читанням дітей 

 
№ 

з/п 

Назва заходів та технологій Термін  

виконання 

Відповідальний 

1 Індивідуальні бесіди: 

 при запису до бібліотеки; 

 рекомендації щодо вибору 
літератури та читання;  

 про прочитане; 

 тощо 

 

Вересень – 

травень  

 

 

 

Бібліотекар 

2 Оновлювати постійно-діючі книжкові      

виставки та полички: 

 «Дніпропетровщина у моєму серці»  

 «Моя Батьківщина – Україна!» 

 Безпека життєдіяльності 

 Увага на дорозі! 

 Пожежна безпека 

 Для Вас, вчителі! 

 Книги – помічники в навчанні 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 



3 Оформлювати тематичні книжкові полиці: 

 До першого уроку 

 Знайомтесь, новинки! 

 Українська книга – дітям  

 Правові знання – підліткам  

 «Подаруй книгу бібліотеці!» 

 До ювілейних дат 

 Книги-ювіляри 2020-2021 років 

 «Прочитав сам, зацікав товариша» 

 «Приведи товариша у бібліотеку!» 

 Виставка однієї книги 

 «Рідна мова – то доля народу» 

 «Твої герої, Україно!» 

 «Порожня зона, край мовчання…» 
(до дня пам’яті Чорнобиля) 

 «Я прочитав – і ти прочитай» 

 «Даремно часу Ви не гайте! Ось цю 
книгу прочитайте!»  

 

 

Протягом 

року 

 

Бібліотекар 

4 Добірка літератури та матеріалів щодо 

участі учнів у фестивалях та конкурсах  

школи: 

 «Що? Де? Коли?» 

 «Обери життя!» 

 «Україна – це ми!» 

 «Моя мирна Україна» 

 Предметних тижнях 

 

Протягом 

року  

Заступник 

директора з НВР 

Класні керівники 

Бібліотекар 

 

 

5 Бібліотечні уроки, квести, подорожі, 

вікторини: 

 «Країна казкова – країна книжкова» 
(бібліоподорож для першокласників).  

  «У світі казки, музики та барв» 

(літературна гра-подорож). 

 За творами письменників-класиків. 

 Літературно-музична вітальня «Живе 
Тарас у пам'яті народній». 

 Мовознавче свято «Ти наше диво 
калинове». 

 Гра-подорож «У мандри Україною». 

 Інтелектуальний турнір «Україна 
звитяжна». 

 Гра-квест  «Україна незвідана: у 
пошуках скарбів» 

 

За планом 

 

 

Бібліотекар 

Вчителі-філологи 

Класні керівники 

Дитяча 

центральна 

бібліотека  

6 Бібліотечні уроки інформаційної культури: 

 «Подорож у країну «Журналія». 
Періодичні видання для учнів 

початкової школи.» (огляд-реклама 

видань). 

 «Основні елементи книги. Книга 
незвичайна – книга віртуальна». 

 

 

За планом 

 

 

 

Бібліотекар 

Вчителі-філологи 

Класні керівники 



 «Безпечний інтернет для дітей та 
підлітків» 

 «Віртуальні бібліотеки: мандрівка 

сторінками сайтів дитячих видань. 

Медіатека» 

 «Електронні бібліотеки на допомогу 
навчанню. Знамениті бібліотеки світу.» 

Дитяча 

центральна 

бібліотека  

7 Інформаційна перерва в бібліотеці 

«Подорож книжковими полицями». 

Постійно Бібліотекар 

8 Бібліографічні огляди до ювілейних дат та 

різноманітних свят. 

За планом Бібліотекар 

 

ІУ. Робота з активом бібліотеки 
 

№ 

з/п 

Назва заходів та технологій Термін  

виконання 

Відповідальний 

1 Вибрати актив бібліотеки. Скласти план 

роботи активу бібліотеки. 

Вересень 

жовтень 

Бібліотекар 

Педагог-

організатор 

2 Проводити в бібліотеці засідання активу щодо 

популяризації книги та довідково-

бібліографічного апарату бібліотеки, реклами 

книги, збереження підручників. 

Щокварталь

но 

Бібліотекар 

Актив бібліотеки 

3 Проводити рейди перевірки підручників з 

метою формування дбайливого ставлення  до 

навчальної книги. 

1 раз на 

семестр 

Актив бібліотеки 

Бібліотекар 

Педагог-

організатор  

4 Залучити актив до роботи: 

 з ремонту  книг; 

 щодо роботи з боржниками; 

 щодо збереження навчальної 

літератури у класах; 

 з обробки літератури, яка надійшла до 
бібліотеки;  

 щодо залучення учнів до читання. 

 

 

Протягом 

року 

 

 

Актив бібліотеки 

Бібліотекар 

5 Практичне заняття «Обробка партії книг у 

бібліотеці»: 

 написання каталожних карток; 

 поповнення каталогів; 

 рознесення книг по стелажах, 

правильне їх розміщення. 

 

 

Зимові  

канікули 

 

 

Бібліотекар 

6 Заходи по збереженню фонду підручників:  

 рейди перевірки стану підручників; 

  оформлення результатів перевірки 

збереження підручників 

школярами на стенді «Букініст» 

1 раз на 

семестр 

Актив бібліотеки 

Бібліотекар 

7 Участь у заходах: 

 Всеукраїнського місячника «Сучасна 

бібліотека Нової української школи – 

простір для освітніх можливостей 
кожного учня»;  

 

За планом 

Актив бібліотеки 

Бібліотекар 

 



 Тижня дитячої та юнацької книги; 

 «Бібліоподорож першокласників у 

чарівний світ книги». 

 

У. Робота ДБА 

 
     Для забезпечення якісного інформаційно-бібліографічного обслуговування 

педколективу, учнів та батьків бібліотека і надалі приділятиме першочергову 

увагу довідково-бібліографічному апарату: 
 

№ 

з/п 

Назва заходів та технологій Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Поповнення і впорядкування каталогу і 

картотек: 

 «Картотека з національно-
патріотичного виховання»; 

 Картотека журнально-газетних 
статей «НУШ»; 

 «Репертуарна картотека»; 

 «Мій рідний край»; 

 «Картотека підручників»; 

 «Картотека нових надходжень»; 

 «На допомогу класному 

керівнику». 

 

Протягом 

року 

 

Бібліотекар 

2 Консультативні години «Робота з 

картотеками». 

За 

необхідніст

ю 

Бібліотекар 

3 Пояснення учням правил користування ДБА. За 

необхідніст

ю 

Бібліотекар 

Актив бібл-ки 

4 Проводити бібліографічні огляди літератури, 

перегляди літератури до знаменних дат, до дат 

народження письменників, свят. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

5 Створення рекомендаційних списків 

літератури, що вивчається за новою шкільною 

програмою у  1-3-х класах НУШ. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

6 Створення картотеки художніх творів, що 

вивчаються за новою шкільною програмою (у  

2-х класах). 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

7 Ведення реєстраційної картотеки періодики. Протягом 

року 

Бібліотекар 

 

 

УІ. Робота з педагогічним    колективом школи 
 

№ 

п/п 

Назва заходів та технологій Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Інформаційне забезпечення вчителів 

новинками літератури (з використанням 

Постійно Бібліотекар 



картотек, каталогів, стенду «Шкільна 

бібліотека інформує»), які надійшли до 

бібліотеки шляхом акції «Подаруй книгу 

бібліотеці!», «Випускники-шкільній 

бібліотеці!». 

2. Оформлення книжкових виставок до педрад 

та методичних засідань  

вчителів-предметників . 

За потребою Бібліотекар 

3. Підготовка анотованих списків літератури для 

вчителів-предметників. 

За потребою Бібліотекар 

4. Брати участь у педрадах, семінарах, ШМО та 

РМО. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

5. Поповнювати куточок  періодичних видань 

для вчителя. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

6. Поповнювати картотеки на допомогу 

виховному процесу в школі: 

  «Картотека національно-

патріотичного  виховання»; 

 НУШ; 

 Класному керівнику. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

7. Поповнювати матеріалами раніш оформлені 

картотеки. 

Постійно Бібліотекар 

 

8. Індивідуальне інформування вчителів, що 

атестуються. 

Постійно Бібліотекар 

9. Брати участь у підготовці та проведенні 

предметних тижнів. 

Постійно Бібліотекар 

10. Вивчати стан збереження підручників по  

класах. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

Актив бібліотеки 

11. Постійно допомагати у виборі літератури 

педколективу школи при проведенні масових 

заходів. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

12. Допомога класним керівникам початкових 

класів книжковими добірками щодо 

організації уроків позакласного читання. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

 

УІІ. Робота з батьками 
Шкільна бібліотека допомагає батькам у вихованні в учнів любові до книги 

та культури читання. А батьки в свою чергу, надають допомогу у 

збереженні шкільних підручників. 
 

№ 

з/п 

Назва заходів та технологій Термін  

виконання 

Відповідальний 

1 Створити у бібліотеці куточок «Сім’я і школа 

– дві могутні сили виховання». 

Вересень Бібліотекар 

2 Проводити консультації з батьками по 

ремонту книг та збереженню навчальної 

літератури . 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

3 Вести пропаганду літератури для батьків з 

виховання дітей. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 



4 Продовжувати поповнювати папку для 

батьків «Читання і бібліотека у житті вашої 

дитини». 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

5 Оформити книжкову викладку нових книг для 

вчителів, батьків та учнів (до дня бібліотек). 

30 вересня Бібліотекар 

6 Створити рекомендації «На допомогу батькам 

та учням». 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

 

УІІІ. Підвищення кваліфікації. 
 

№ 

з/п 

Назва заходів та технологій Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Знайомитися з новими надходженнями, 

періодикою, інформаційними ресурсами. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

2 Передплатити  фаховий  журнал «Шкільна 

бібліотека», «Шкільний бібліотечно-

інформаційний центр», « Шкільний 

бібліотекар» (за можливості). 

Жовтень Бібліотекар 

3 Взяти активну участь у роботі районного 

методоб’єднання  шкільних бібліотекарів. 

 

За планом 

РМО 

Бібліотекар 

4 Підвищувати і вдосконалювати професійний 

рівень у дитячих міських бібліотеках, в 

ДОІППО тощо. 

За 

потребою 

Бібліотекар 

5 Спілкуватися з шкільними бібліотекарями 

громади, ділитися своїм та переймати їх досвід 

. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 1 

до плану роботи шкільної бібліотеки  

План заходів бібліотеки школи 

щодо посилення національно-патріотичного виховання  

дітей та учнівської молоді  

     Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для 

держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне 

виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.  

      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, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, 

готовності до змін. 

        Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені Законами 

України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX 

столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; 

указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку 

«Україна-2020», від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї 

річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», 

від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми 

роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.11.2015 

№ 633/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», від 03.12.2015 № 

675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», від 30.12.2015 № 731/2015 

«Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про 

заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 

15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 08.04.2016 

№ 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 

№ 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного 

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 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо 

національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік», від 13.01.2016 № 3-р «Про 

затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 

05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв 

геноциду кримськотатарського народу», від 11.05.2016 № 372-р «Про затвердження плану 

заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 27.05.2016 № 

418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», 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».  

       Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб 

сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального 

впливу, у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, 

створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта 

діяльності, особистості, індивідуальності. 

     Завдання навчальних закладів так побудувати виховну діяльність, щоб сама її 

організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували 

дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної 

ідентичності, самобутності. При цьому патріотизм є чужим націоналізму, шовінізму, 

сепаратизму і космополітизму.  

       Завдання шкільної бібліотеки 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.  

 

     Метою заходів у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді в 

навчальних закладах є сприяння набуттю дітьми та молоддю досвіду патріотичних дій, 

виховання їх у дусі патріотичного обов'язку. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходів та технологій Термін  

виконання 

Відповідальний 

12.  Оформлення книжкової виставки до першого уроку 

«Україна – це ми!», «Я-українець і я цим пишаюсь!» 

Серпень 

2020 

Бібліотекар 

13.  Оформлення книжкової виставки до 156-річниці від 

дня народження першого президента України, 

визначного державного і громадського діяча 

Михайла Грушевського. 

Вересень 

2020 

Бібліотекар 

14.  Оформлення книжкової виставки до 156 річчя від 

дня народження Михайла Михайловича 

Коцюбинського (1864-1913), українського прозаїка, 

громадського діяча. 

Вересень 

2020 

Бібліотекар 

15.  Оформлення тематичної полички «Козацтво-право 

на безсмертя» (до дня українського козацтва). 

До 14 

жовтня 2020 

Бібліотекар 

16.  Книжкова виставка – етнографічний диліжанс 

«Легенди мого краю». 

До 14 

жовтня 2020 

Бібліотекар 

17.  
Оформлення  тематичної полички «Ми пишаємось 

вами» (видатні особи мого рідного краю). 

Жовтень 

2020 

Бібліотекар 

18.  
Інтелектуальний турнір «Україна звитяжна». 

Жовтень 
2020 

Бібліотекар 

Кл. кер. 8 кл. 

19.  

Віртуальна подорож «Подорож  Україною». 
Листопад 

2020 

Бібліотекар 

 

20.  
Година мужності «Ми-діти козацького роду» 

Жовтень 
2020 

Бібліотекар 

Кл. кер. 6-Акл. 

21.  Висвітлення участі школи у заходах по вихованню 

громадянина – патріота України  (на сайті школи). Постійно 

Бібліотекар 

Кл. керівники  

22.  
Добірка літератури з теми  «Свіча пам’яті» (до Дня 
пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій). 

Листопад 

2020 

Бібліотекар 



23.  Оформлення  тематичної полички «Рідну мову знай 

– край свій прославляй». 

Березень 

2021 

Бібліотекар 

24.  
Розміщення матеріалів патріотичного змісту на 

сайті закладу, (бібліотечні уроки, усні журнали, 

проекти тощо) 

Постійно 

Бібліотекар 

25.  Оформлення тематичної полички до дня  

Соборності України «Соборність України: від ідеї 

до сьогодення» 

Січень 2021 Бібліотекар 

26.  
Оформлення  експрес-інформації «День пам’яті 

героїв Крут». 

Січень 

2021 

Бібліотекар 

27.  

Проведення бібліотечних уроків, годин пам’яті до 

дня Соборності України та дня пам’яті героїв Крут. 

Січень  

202 

Бібліотекар, 

Класні 

керівники 

28.  
Оформлення тематичної полички, добірка 
матеріалів до проведення заходів в школі, 

приурочених Революції гідності та подіям на Сході 

України у 2014 р.» Сучасні герої України» 

Лютий 

2021 

Бібліотекар 

29.  Оформлення книжкової виставки «Учітесь, 

читайте, чужого навчайтесь, свого не цурайтесь», 

присвяченої пам'яті Т.Г.Шевченка. 

Березень 

2021 

Бібліотекар 

30.  Мовознавче турнір «Зачарує серце мова 

українська» 

Березень 

2021 

Бібліотекар 

Кл. кер. 4А кл. 

31.  Оформлення полички до Міжнародного дня 

визволення в’язнів фашистських концтаборів. 

Квітень  

2021 

Бібліотекар 

32.  
 Оформлення книжкової виставки «Пам’ятаємо і не 
забудемо ніколи». 

Травень 

2021 

Бібліотекар 

33.  
Добірка літератури за темою «Перемога єднає 
покоління». 

Травень 

2021 

Бібліотекар 

34.  
Виховання культури гідності дітей та учнівської 
молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Постійно 

Бібліотекар 

 

35.  
Добірка літератури  за темою: «Виховання 

громадянина-патріота в системі ціннісних 

орієнтацій науково- педагогічної спадщини Василя 

Сухомлинського». 

1 семестр 
2020-2021 

н.р. 

Бібліотекар 

 

 



 

 

П Л А Н 

 роботи батьківського активу  

КЗ «Широківська  ОШ ЗСО»  

на 2020-2021 н.р. 

 

 
І засідання 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Звіт голови батьківського комітету за минулий рік. 

                                                                      

2. Вибори голови батьківського комітету та розподіл обов’язків. 

                                                                      

3. Затвердження плану роботи батьківського комітету на 2020-2021 н.р. 

 

4. Про благодійні внески батьків . 

 

 

ІІ засідання 

ГРУДЕНЬ 

1. Про стан харчування учнів. 

2. Про стан відвідування учнями школи. 

3. Про підготовку до проведення новорічних свят. 

 

ІІІ засідання 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Про навчання і виховання дітей у неблагополучних сім’ях. 

2. Про профілактику булінгу  і  правопорушень серед школярів. 

3. Про академічну доброчесність учасників навчально – виховного процесу.  

 

 

ІV засідання 

ТРАВЕНЬ 

 

1. Про порядок закінчення навчального року,  ДПА  і ЗНО. 

 

2. Про готовність до ремонту. 

 

3. Про збереження життя і здоров’я дітей влітку. 

 

4. Про запобігання бездоглядності  та правопорушенням серед  школярів у літній 

період. 

 

5. Про оздоровлення учнів влітку 2021 р.                                                     

 



 

П Л А Н  

проведення батьківських зборів  

КЗ «Широківська ОШ ЗСО» 

на  2020-2021  н.р. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

Загальношкільні батьківські збори: 

- звіт керівника  школи ; 

-        організація освітнього процесу у 2020 – 2021. р.; 

-        необхідність проведення профілактичних щеплень школярів; 

-        забезпечення учнів підручниками; 

-        про організацію харчування в школі; 

-        про використання мобільних телефонів та інших гаджитів в 

освітньому процесі. 

 

ГРУДЕНЬ 

      Класні  батьківські збори: 

     « Батько  й  мати  -  найперші  вихователі.  Їхня  роль  у  формуванні         

        національної  свідомості  дитини  в  утвердженні принципів   

       загальнолюдської  моралі» 
 

  

БЕРЕЗЕНЬ. 

 

      Класні   батьківські збори: 

     «Забезпечення  повноцінного  фізичного  розвитку  дітей  в  сімʼї»  

 

 

 

ТРАВЕНЬ 
 

.    Класні  батьківські збори:  « Підсумки  навчального  року  та  орієнтири  

розвитку  дитини»  

 
 



                                         План  
        роботи методичного об’єднання естетичного циклу 

                                      на 2020-2021 н.р. 

 
                                                               Серпень 

1. Аналіз діяльності шкільного методичного об’єднання вчителів  естетичного циклу та 

пріоритетні завдання на 2020/2021 навчальний рік. 

2. Опрацювання методичних  рекомендацій щодо викладання предметів  естетичного 

циклу на  2020/2021 навчальний рік. 

3. Дистанційне навчання: аналіз, висновки, завдання. 

4. Обговорення та затвердження календарних планів на І семестр. 

 

                                                               Листопад 

1 .Огляд новинок педагогічної та методичної літератури. 

2. Дидактичні ігри на уроках предметів художньо-естетичного циклу. 

3.  Про організацію роботи зі здібними та обдарованими дітьми. Шляхи залучення 

учнів до участі в підготовці та проведенні олімпіад, творчих конкурсів у 2020/2021 

навчальному році. 

4.  Проведення предметного тижня з музичного мистецтва. 

5. Впровадження основних аспектів випереджальної освіти для сталого розвитку на 

уроках в рамках роботи над проектом. 

 

                                                              Січень 

 

1. Аналіз моніторингу рівня творчих здібностей учнів на уроках художньо-естетичного 

напрямку та моніторингу здоров’я та фізичної підготовленості учнів школи з фізичного 

виховання за І семестр 2020-2021 н.р. 

2. Творчий пошук: « Виховання потреби у творчій самореалізації й удосконаленні». 

3. Атестація педагогічних працівників. 

4. Про результати участі учнів школи у ІІ районному етапі олімпіади з трудового 

навчання,  участь учнів у конкурсах. 

 

                                                                  Квітень  

1. Аналіз роботи МО у 2020- 2021 навчальному році. 

2. Творчі звіти вчителів МО по проблемі, над якою працювали. 

3. Виконання програм з предметів художньо-естетичного циклу. 

4. Про підготовку до проведення районних змагань «Сокіл «Джура»», затвердження плану 

роботи. 

5. Рекомендації і пропозиції щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік. 



 

 

                                         План  
        роботи методичного об’єднання природничого циклу  

                                      на 2020-2021 н.р  

Засідання №1(серпень) 

Тема: Організація навчально-виховного процесу у 2020/2021 навчальному році. 

Мета: проаналізувати діяльність методичного об’єднання вчителів предметів 
природничо-суспільного циклу за 2019/2020  навчальний рік та визначити 
пріоритетні напрямки роботи у поточному навчальному році. 

Форма проведення: звіт, інформація, обговорення. 

1. Аналіз роботи ШМО за 2019/2020 н.р.. Корегування планів роботи на 
2020/2021 н.р. (керівник м/о Татаренко В.М..) 

2. Вивчення особливостей викладання предметів природничого - суспільного 
циклу у 2020/2021 н.р. Вивчення нових програм, змін до діючих програм, 
врахування їх при плануванні уроків.(керівник м/о Татаренко В.М.) 

3. Погодження календарно- тематичних планів з предметів (керівник м/о 
Татаренко В.М.. .) 

4. Затвердження графіка проведення позакласних заходів з предметів 
природничо-суспільного циклу. 

5. Перевірка готовності навчальних кабінетів до роботи. 

6. Про зовнішнє незалежне оцінювання. Аналіз результатів, організація 
підготовки учнів, поради учителям, учням, батькам. Завдання членам 
методичного об’єднання на 2020-2021 навчальний рік. 

 

Засідання № 2(жовтень-листопад) 

Тема: Модернізація навчально-виховного процесу шляхом 

впровадження сучасних інноваційних технологій. 

Мета: 

– розглянути головні засади та особливості інновацій НУШ відповідно нового 

закону про освіту.; 



– охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій навчання; 

– розширити знання вчителів про інноваційні методи та форми навчання. 

 

Форма проведення: круглий стіл, презентація, майстер-клас, інформація. 

І. Круглий стіл. 

1.Обговорення нового Закону про освіту. (Татаренко В.М., члени МО) 

2. Компетентнісний потенціал навчального предмета. ( Лєбєдєва О.В.. – учитель 

історії) 

3. Наскрізні змістові лінії як засади до створення цілісної картини світу: 

методика реалізації. (Перегляд відео). 

ІІ. Сучасні педагогічні технології. 

1.Інноваційні технології навчання у сучасній школі. . ( Максименко К.І.. – 

учитель біології) 

2.Застосування педагогічної технології “інтеграція”: плюси та мінуси(Члени МО) 

3. Реалізація діяльнісного підходу до навчання хімії через використання 

дистанційних технологій(Ковальчук С.С. – учитель хімії) 

4.Майстер-клас. «Я роблю так це» (Члени МО) 

 

 

Засідання № 3 (січень) 

Тема: Розвиток предметно-методичних та професійних компетентностей 

педагогів як засіб підвищення предметних та ключових компетентностей учнів. 

Мета: 

– визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій; 

– розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що 

підвищують пізнавальний інтерес учнів; 

– проаналізувати методи оновлення навчального процесу. 



Форма проведення: обмін думками, досвідом, мастер-класи, інформація. 

І. Теоретична частина. 

1.Особливості методики уроків із застосуванням компетентністного 

підходу.(Татаренко В.М.) 

2.Співвідношення між ключовими і предметними компетентностями, що 

реалізуються в шкільному курсі біології. .(Хомякова Ю.О.) 

ІІ. Практична частина. 

1.Мастер-клас ,,Елементи народознавства як засіб формування 

компетентностей на уроках географії” (Татаренко В.М.. – учитель географії) 

2.Мастер-клас «Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та 

фінансова грамотність» на уроках правознавства» .(Постоян В.Е.- учитель права) 

3.Тренінг (практичне заняття з педагогами) на тему: «Банк інновацій». 

4. Урок з біології в 6 -му класі з проблемним питанням:»Елементи краєзнавства 

на уроках біології». (Максименко К.І. – учитель біології) 

5.Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад, учнівських 

конкурсів. 

6.Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів природничо-

математичного циклу за І семестр (звіт вчителів МО). 

 

 

Засідання № 4 (березень) 

Тема. Шляхи вдосконалення роботи учителів щодо запровадження 

екологічного виховання як одного із способів виховання свідомості, 

відповідальності, соціальної адаптації. 

Мета. Роль предметів природничо-математичного циклу у екологічному 

вихованні учнів. 

1.Практичне заняття «Формування всебічно розвиненої особистості через 

любов до природи» . (Татаренко В.М .) 

2. «Елементи екологічної освіти на уроках фізики, хімії, інформатики(Члени МО) 



3. «Екологічне виховання на уроках хімії» .(Орлова П.Т..- учитель хімії) 

4.Про особливості проведення навчальних проектів з історії . ( Лєбєдєва О.В. - 

учитель історії) 

5.Групова робота «Планування навчального проекту» (Члени МО) 

 

Засідання № 5 (травень.) 

Тема: Підсумки роботи методичного об’єднання природничо-математичного 

циклу за 2020-2021 н.р. 

Мета: 

– проаналізувати роботу шкільного методичного об’єднання природничо-

математичного циклу за 2020/2021 навчальний рік та окреслити завдання на 

2021/2022 навчальний рік; 

– заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти. 

Форма проведення: інформація, повідомлення, звіт. 

1. Аналіз виконання навчальних програм членами ШМО. (Татаренко В.М.) 

2. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів, їх участі в олімпіадах, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах. 

3. Звіт вчителів ШМО природничо-суспільного циклу про проведену роботу за 

рік (друкування, участь у професійних конкурсах, робота з обдарованими 

учнями) 

4. Творча майстерня вчителя «Наступність у роботі початкової і середньої ланки 

навчання» (з досвіду роботи, члени м/о) 

5. Звіт завідуючих кабінетами. 

6. Підсумки роботи ШМО за рік. 

7. Вироблення рекомендацій до плану роботи ШМО на наступний навчальний 

рік. 

 

 



 

 

 

 

Робота методичного об'єднання вчителів природничо- 

суспільного циклу в 2020-2021 н.р. буде спрямована 

розв'язання обраних тем і проблем 

1.Формування компетентної особистості учня, його світогляду, розвиток його 

здібностей та обдарувань. 

2.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках природничо-суспільного циклу. 

3.Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках з використанням 

елементів інтерактивного навчання. 

4.Інноваційні технології розвитку інтелектуальних здібностей учнів у процесі 

навчання і виховання. 

5.Активне впровадження в практику роботи сучасних ІКТ, можливостей 

інтернету. 

6.Посилення практично-діяльнісної компетентності та творчої складової 

навчальної праці на уроках. 

7.Забезпечити подальше становлення особистості учня, умови для його 

самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей. 

8.Підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності учнів у процесі 

вивчення наук природничо-математичного циклу. 

9.Впровадження ефективних форм роботи з обдарованими дітьми. 

10. Роль практичних робіт у процесі навчання шкільного курсу наук 

природничо-суспільного циклу. 

11. Ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками 

методичної літератури. 

12. Пропаганда й шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду, 

досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій. 



13. Розробка окремих тем, уроків, розділів програм, випереджальне 

ознайомлення з цими матеріалами, моделювання уроку, розв'язування 

завдань, державних підсумкових атестацій. 

14. Організація роботи щодо охорони та поліпшення стану довкілля. 

Формування відповідального та дієвого ставлення до навколишнього 

середовища, розуміння взаємозв'язку природи і людини. 

15. Розвивати потреби у здоровому способі життя, фізичному та психологічному 

загартуванні, вироблення культурного і відповідального ставлення до свого 

здоров'я. 

16. Роботу методичного об'єднання спрямовувати на розвиток ініціативи і 

творчості вчителів, їх педагогічної майстерності і загальної культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Аналіз роботи 

методичного об’єднання вчителів природничо-суспільного циклу 

за   2019/2020 навчальний рік 

У 2019/2020 навчальному році методичне об’єднання вчителів природничо-
суспільного циклу спрямувало роботу на: 

Реалізацію педагогічної теми навчального закладу «Розвиток життєвих 
компетентностей особистості шляхом впровадження нових освітніх технологій» 
та методичної теми методичного об’єднання вчителів природничо-суспільного 
циклу «Підвищення якості знань учнів і створення мотивації успіху на основі 
впровадження в освітній процес нових інноваційних технологій» 

Підвищення рівня професійної компетентності та удосконалення рівня 
самоосвіти педагогів. 

Втілення нових підходів щодо професійного зростання педагогів методичного 
об’єднання. 

Формування та розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, морально-
психологічних якостей громадянина-патріота. 

Навчання предметів природничо-суспільного циклу ( хімії,  природознавства, 
географії, біології, історії)  здійснюється за навчальними  програмами 
Міністерства освіти і науки України. 

У  2019/2020 навчального року було проведено: 

4 засідання методичного об’єднання. 

Розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-
виховного процесу в закладах освіти, Закону про освіту. 

Питання методики навчання шкільних дисциплін з даних предметів. 

Календарно-тематичне планування на І та ІІ семестри. 

Наслідки ДПА та ЗНО з даних наук за 2018/2019 н.р., 

Проводиться робота з обдарованими дітьми: обговорення та затвердження 
завдань, підготовка та проведення І та ІІ етапів предметних олімпіад з 
природничих наук: Тимошенко А. І місце з географії ( вч. Татаренко В.М. ), 
Радковська Д. ІІІ місце з географії ( вч.Татаренко В.М.  ), найбільша кількість 
балів у Гури Є. ( вч.Татаренко В.М.  ), Ткачук А. ІІ місце з біології ( вч. 
Максименко К.І.), ІІІ місце з правознавство Убийконь М. ( вч. Постоян В.Е.). 



 А також 11 грудня 2019 року вчитель історії постоян В.Е. пройшла курси онлайн 
« Наука повсякденного мислення» 

Участь учителя географії Татаренко В.М. МО у компетентнісних модулях ДАНО 

 «У застосуваннях практичних робіт з географії у повсякденному житті учня; 
реалізації наскрізної змістової лінії, підприємливість та фінансова грамотність в 
оновлених навчальних програмах з географії». 

06 листопада 2019 року вчитель Татаренко В.М. провела районний семінар 
вчителів географії на тему « Використання ІКТ для підвищення результативності 
уроку географії» 

Обговорено доповіді: 

1. Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня. Особливості 
викладання навчальних предметів в 5 класі (доповідач Татаренко В.М.); 

2. Підготовка до моніторингового аналізу успішності з предметів на початок 
навчального року (доповідач Максименко К.І.); 

3. Компетентнісний потенціал навчального предмета (доповідач Хомякова 
Ю.О.); 

4. Співвідношення між ключовими і предметними компетентностями, що 
реалізуються в шкільному курсі історії (доповідач Лєбєдєва О.В.) 

І з метою підвищення інтересу учнів до вивчення природничо-суспільних 
дисциплін потрібно: 

Постійно розвивати предметну компетентність учителя та учня через поєднання 
мов природничих наук (міжпредметна компетентність); 

Розвивати синергетичну (саморозвиток) компетентність вчителя, для 
досягнення «Акме» (вершини) професійного розвитку; 

Розвивати в учнів «Кампар» (вищий ступінь порівняння) різними методами – 
уміння порівнювати і робити висновки; 

Застосовувати на уроках «Експеримент» - як  універсальний метод навчання і 
виховання учнів, який забезпечує реалізацію декількох наскрізних змістових 
ліній природничих наук: екологічна безпека та сталий розвиток в Україні, 
здоров’я та безпека, пояснення певних природних явищ тощо 

Впроваджувати метод «Дослідницький проект» для застосування як такого у 
техніці, технологіях. 

Викладати зміст навчального матеріалу про наукові досягнення людства з 
позиції НУШ. 



 

 

 

 

 Аналіз виховної роботи у 10А класі за 2019-2020 навчальний рік. 

  У класі навчаються  17 учнів. З дітьми працюю з 5 класу. За цей період склад 
колективу майже не змінювався. 

   Матеріальне становище у більшості дітей у сім'ях середнього рівня. Більшість 
дітей виховується в сім'ях, де панує взаєморозуміння та злагода. У спілкуванні з 
учителями учні проявляють вихованість і тактовність. В цілому діти чуйні один 
до одного і за складних обставин, кожен знаходив підтримку в однокласників. 
За підсумками минулого навчального року успішність складає  24%. У класі є так 
званий «резерв» — це учні, що мають декілька оцінок середнього рівня знань, 
але працюють над їх виправленням.  Основною метою виховної діяльності є 
створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який 
би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко 
освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б 
дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом. 

   Протягом 6 років я веду виховну роботу, яка поєднала в собі традиційні 
форми та методи роботи класного керівника та нетрадиційну, але таку важливу 
галузь — своєчасну психологічну допомогу вихованцям та їх родинам. Для 
цього використовую тестування, тренінги та індивідуальні консультації. Як 
класний керівник багато часу приділяю морально-етичному вихованню 
учнівського колективу, формуванню обов'язку, відповідальності, культурної 
поведінки. Для цього проводила ряд бесід, годин спілкування надану тематику.  

    Правоосвітня робота, метою якої визнаю розуміння і потребу дотримуватися 
законів України, дає позитивний результат. Впроваджую ефективні технології 
превентивного виховання, які виконують розвивальну функцію і формують 
громадську активність учнів. Для реалізації всіх цілей та завдань добирала такі 
виховні технології, як години спілкування «Як змінити характер людини», «Як 
згуртувати наш учнівський колектив», «Як стати досконалішим», рольові ігри 
«Запрошення в гості», «Як поводити себе в транспорті», усні журнали «Від 
саморозвитку до самовиховання», різні виховні години та заходи на тематику 
приурочено подіям сучасності та календарним датам, зокрема: «Символи моєї 
Батьківщини», «Екологічна безпека серед нас». Значну увагу приділяю 
формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис 
характеру, які є спонукальною силою їх повсякденних дій та вчинків: це 
чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість та працьовитість. 



Формую екологічну культуру школярів, були проведені виховні «Квіти, квіти, я 
чаруюсь вами». Не минаю естетичну спрямованість виховної роботи. 
Проводила  виховну годину «Світ наших захоплень». 

   Взаємовідносини класного керівника і учнів класу задовільні. В цілому клас 
характеризується як дружний, організований, із налагодженою системою 
самоврядування та хорошим психологічним кліматом. Наявні угрупування 
переважно за місцям проживання. Неофіційних лідерів в класі немає.  Яскраві 
індивідуальні особливості органічно впливають на розвиток класу як колективу. 

    У процесі роботи я бачу, як дорослішають мої вихованці, якими розумними 
вони стають, як вдало проходить процес їх соціалізації. Вони незалежні, 
доброзичливі в спілкуванні, емоційно-відкриті та чутливі до моральних 
проблем. 

   Не обминаю такий вид діяльності, як корекція поведінки «проблемних» дітей. 
Дуже ефективним є заохочення таких дітей до класних справ, взаємодопомога 
однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою, роботою на 
користь школи і також необхідна умова — стимуляція самовдосконалення дітей 
за допомогою різних тренінгів, наприклад, «Твоя самодисципліна, воля, 
саморозвиток». 

   В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Важливим 
питанням є стан у сім'ї. Адже робота з батьками — один із основних та 
найскладніших напрямків роботи класного керівника. У-моєму класі є багато 
неповних сімей та сімей, де батьки тривалий час відсутні, тому вихованням 
дітей переважно займаються бабусі. Це ускладнює роботу. Батьківський комітет 
працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та 
позакласних заходів, також співпрацює зі шкільним комітетом та 
адміністрацією школи. Найбільш ефективною є допомога батьківського 
комітету .в поповненні матеріально-технічної бази класу та школи в цілому. 

    У роботі з батьками використовую колективні бесіди, зустрічі за «круглим» 
столом. У години батьківського всеобучу знайомила батьків з новинками 
педагогічної літератури для батьків з проблем родинної та батьківської 
педагогіки, моделювала педагогічні ситуації під час батьківських зборів, які 
допомогли батькам розв'язувати родинні конфлікти, що виникали під час 
спілкування дітей з батьками. 

   Таким чином, мотиваційно-особистісна сфера розвивається відповідно до 
гармонійного розвитку особистості; у практику моєї роботи впроваджена мета 
про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини. І на даному 
етапі співробітництва в результаті виконання загально-виховної, індивідуальної 
та профорієнтаційної роботи більшість учнів підвищила рівень сформованості 
моральних, громадянських, гуманістичних, естетичних та інших якостей 
особистості і більшість учнів обрали шляхи майбутнього навчання та праці. 



План – графік 
внутрішньошкільного контролю 

№ 

з/п 
Зміст контролю Термін Форма Відповідальні 

Вересень 

1 

Узгодження 

календарно - 

тематичних  планів 

вчителів-предметників 

І тиждень 
Аналіз 

співбесіда 
ЗНВР 

2 
Узгодження планів 

виховної роботи 
І тиждень 

Аналіз 

співбесіда 
ЗВР 

3 

Складання графіків 

проведення 

контрольних, 

лабораторних і 

практичних робіт 

І тиждень Графік ЗНВР 

4 

Поточний контроль 

Ведення класних 

журналів 

(своєчасність і 

правильність 

оформлення записів, 

зміст, характер і об'єм 

завдання) 

Протягом 

місяця 

Нарада при 

заступнику 
ЗНВР 

5 

Поточний контроль 
Ведення особових 

справ учнів 

Протягом 

місяця 

Нарада при 

директору 
директор 

6 

Попереджувальний 

контроль 

Надання методичної 

роботи молодим 

вчителям 

Протягом 

місяця 
Рекомендації  

ЗНВР, вчителі-

наставники 

Жовтень 

7 

Поточний контроль 

Перевірка ведення 

класних журналів 6-9 

класів 

IV 

тиждень 
Н ЗНВР 

8 

Моніторинг 

навчальних досягнень 

учнів 9 класів  

14-25 

жовтня 

Нарада, 

графіки, 

діаграми 

Вчителі-

предметники 

9 

Моніторинг 

відвідування учнями 

школи 

IV 

тиждень 
Нарада  ЗВР 



Листопад 

10 

Поточний контроль 
Ведення учнівських 

щоденників (6-8 

класи) 

II тиждень Н ЗНВР 

11 

Персональний 

контроль 
Стан викладання 

інформатики у 9класі-

нормативні вимоги, 

можливості 

навчального закладу 

Листопад-

грудень 
Н ЗНВР 

12 

Тематичний 

контроль 

Дотримання техніки 

безпеки в кабінетах 

підвищеної небезпеки 

та забезпечення 

охорони життя, 

здоров'я учнів 

IV 

тиждень 
Н Директор школи 

13 
Моніторинг здоров'я 

учнів 

IV 

тиждень 
Діаграми Угнава Н.В. 

14 

Персональний 

контроль 
За роботою вчителів, 

що атестуються в 

2019-2020 н.р. 

Протягом 

місяця 
відвідування 

Директор 

ЗНВР 

15 

Оперативний 

контроль 
Стан учнівських 

зошитів з української 

мови у 6-9 класах 

IV 

тиждень 
Н ЗНВР 

Грудень 

16 

Тематичний 

контроль 

«Формування навичок 

здорового способу 

життя» 

I-II 

тиждень 
Н ЗВР 

17 

Фронтальний 

контроль 
Стан ведення зошитів 

з математики у 2-4 

класах 

I тиждень Д ЗНВР 

     

18 
Аналіз виховної 

роботи за І семестр 
 Н ЗВР 



2019-2020 н.р. 

19 

Підсумковий 

контроль 
Адміністративні 

контрольні роботи з 

- Української 

мови – 4, 

9класах 

- Математики – 

4,9класи.  

III-IV 

тиждень 
Моніторинг 

Вчитель 

математики, 

української мови, 

ЗНВР 

20 

Поточний контроль 

Перевірка стану 

оволодіння навичками 

читання учнями  

III 

тиждень 
 ЗНВР 

21 

Поточний контроль 
Перевірка учнівських 

щоденників  9 клас 

III 

тиждень 
Н ЗНВР 

22 

Поточний контроль 
Виконання 

навчальних планів і 

програм за І півріччя 

2019-2020н.р. 

IV 

тиждень 
Н ЗНВР 

23 

Моніторинг 

навчальних досягнень 

учнів за І семестр 

2019-2020 н.р. 

IV 

тиждень 

Діаграми, 

нарада при 

директору 

Класні керівники 

24 

Моніторинг 

відвідування учнями 

1-9 класів школи за І 

семестр 2019-2020 н.р. 

IV 

тиждень 

Діаграми, 

нарада при 

директору 

Класні керівники 

Січень 

25 

Узгодження 

календарно-тематичних 

планів вчителів 

предметників 

І-ІІ 

тиждень 
Затвердження  ЗНВР 

26 
Узгодження планів 

виховної роботи 

І-ІІ 

тиждень 
Затвердження  ЗВР 

27 

Складання графіків 

проведення 

контрольних, 

лабораторних, 

практичних робіт 

І-ІІ 

тиждень 
Графік ЗНВР 

28 

Тематичний 

контроль 

Аналіз роботи 

наставників з 

ІІІ 

тиждень 

Нарада при 

заступнику 
Наставники  



молодими вчителями 

29 

Тематичний 

контроль Аналіз 

роботи класних 

керівників з 

удосконалення 

контролю за 

відвідуванням занять 

учнями, схильними до 

пропусків 

IV 

тиждень 

Нарада при 

заступнику 
Класні керівники 

30 

Персональний 

контроль 
 Контроль за станом 

знань, вмінь та навичок 

учнів 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

Моніторинг, 

довідка 
ЗНВР 

31 

Тематичний 

контроль  Аналіз 

роботи із зошитами для 

контрольних робіт з 

української мови у 9  

класі: дотримання норм 

єдиного 

орфографічного 

режиму та 

об’єктивність 

виставлення оцінок за 

контрольну роботу, 

система роботи над 

помилками.  

IV 

тиждень 

Нарада при 

заступнику, 

довідка 

ЗНВР 

32 

Персональний 

контроль 

Система роботи 

вчителя початкових 

класів Панікаревич І.В. 

. 

Січень-

лютий 
Н ЗНВР   

33 

Поточний контроль. 

Стан учнівських 

зошитів з української 

мови у 2-4 класах 

IV 

тиждень 
Н ЗНВР 

Лютий 

34 

Класно-

узагальнюючий 

контроль 
за формуванням 

практичних вмінь і 

навичок культурної 

поведінки в учнів 1 

Лютий  Н ЗВР 



класу   

35 

Предметно-

узагальнюючий 
контроль «Стан 

викладання та рівень 

навчальних досягнень 

з  історії» 

Січень-

Лютий  
Н Директор 

36 

Тематичний 

контроль 
«Дотримання техніки 

безпеки в навчальних 

кабінетах, майстерні, 

на уроках фізкультури 

та забезпечення 

охорони життя та 

здоров'я учнів»(наказ 

МОН №730 від 

13.08.2007) 

Лютий  Н Директор 

Березень 

37 

Класно-

узагальнюючий 

контроль 

 за формуванням 

згуртованості 

учнівського колективу 

2 класу   

березень Довідка ЗВР 

38 

Оперативний 

контроль 
Ведення класних 

журналів (наказ МОН 

від 03.06.2008р. 

№496) 

IV 

тиждень 
Н ЗНВР 

39 

Тематичний 

контроль 

Сформованість 

обчислювальних 

навичок учнів 2-4 

класів з математики 

Березень  Н ЗНВР 

Квітень 

40 

Персональний 

контроль 

Стан викладання та 

рівень навчальних 

досягнень з основ 

здоров’я 

Квітень  Н Директор 

41 Персональний Квітень  Н ЗНВР 



контроль 

Стан викладання та 

рівень навчальних 

досягнень з художньої 

культури 

42 

Підсумковий 

контроль 
Аналіз виховної 

роботи щодо 

негативних проявів 

серед дітей 

IV 

тиждень 
Н ЗВР 

43 

Результат навченості 

учнів з математики: 

перевірка рівня 

навченості і 

готовності учнів до 

ДПА (контрольні 

роботи з математики 

4,9 класи) 

ІІІ 

тиждень 
Моніторинг ЗНВР 

Травень 

44 

Поточний контроль 
Перевірка стану 

оволодіння навичками 

читання учнями 1-4 

класів 

ІІІ 

тиждень 
Н ЗНВР 

45 

Аналіз якості роботи з 

журналами 

- Виконання 

навчальних 

планів і програм 

- Дотримання 

єдиного 

орфографічного 

режими при 

оформлені 

журналів 

ІІІ 

тиждень 
Н ЗНВР 

46 

Тематичний 

контроль 
Аналіз роботи 

класних керівників з 

особовими справами 

учнів 

IV 

тиждень 
Н Директор 

47 

Тематичний 

контроль 

Аналіз роботи 

класних керівників із 

щоденниками учнів: 

IV 

тиждень 

Нарада при 

заступнику 

Класоводи, класні 

керівники 



своєчасне виставлення 

оцінок за рік 

класними керівниками 

і доведення підсумків 

навчального року до 

батьків 

48 

Підсумковий 

контроль 

Адміністративні 

контрольні роботи 

- Математика 

4,9класи 

- Українська мова 

4, 9 класи 

ІІІ- 

IVтиждень 
моніторинг ЗНВР 

Червень 

49 

Аналіз навчально-

виховної роботи за рік 

(рішення педрад, 

накази, дані про 

рівень якості знань, 

відвідуваності, стан 

дисципліни й 

позакласної роботи) 

І-ІІ 

тиждень 

Доповідь на 

засіданні 

педради 

Директор 

 

 

 



ТЕМАТИКА   ЗАСІДАНЬ   МЕТОДИЧНОГО   ОБ′ЄДНАННЯ  

ВЧИТЕЛІВ    ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО                                                                                                                                           

ЦИКЛУ     НА    2020-2021 н.р.                                           

                                                       СЕРПЕНЬ 

1.Аналіз роботи  МО  за  2019-2020 н.р.                                                                                                 

2.Специфічні  принципи навчання предмету.                                                                                                                                                                         

3.Аналіз  навчальних програм, підручників на 2020-2021 н.р.                                                  

5.Опрацювання  інструктивно-методичних  матеріалів.                                                                             

6.Готовність  кабінетів  до  роботи у  новому  навчальному  році.                                                   

7.Затвердження календарних планів на І семестр  вчителів фізико-математичного циклу. 

 

                                                                ЖОВТЕНЬ 

1. Акмеологічний  підхід  до розвитку  творчої особистості  учнів.                                                                                                                                                

2.Обговорення  та  затвердження  текстів шкільних  олімпіад  з  математики,  фізики,  

інформатики.                                                                                                                                                                                                                                                             

3.Огляд  новинок  методичної, психолого-педагогічної  та  науково-популярної  літератури. 

 

                                                                 СІЧЕНЬ 

1. Використання на уроках  ігрових форм роботи.                                                    

2.Обговорення результатів  шкільної  та  районної  олімпіад.                                                                   

3.Обговорення підсумків навчальних досягнень  учнів  за І семестр з математики, фізики та 

інформатики.                                                                                                                                                

4.Затвердження календарних планів на ІІ семестр  вчителів фізико-математичного циклу. 

 

                                                                   КВІТЕНЬ 

1. Використання   здоров’язберігаючих   технологій.                                                                                                                                                 

2.Підготовка до проведення річних  контрольних  робіт з  математики  та  фізики.                                        

3.Підготовка  до  державної  підсумкової  атестації, ознайомлення та                                                                         

обговорення  критеріїв оцінювання  державної  атестації  учнів 9-х   класів.                                                                                                                                                               

4.Затвердження  плану  роботи  МО  на  2021-2022 н.р. 

 

 



 

План засідань інформаційно – методичного центру 

КЗ «Широківська ОШЗСО» 

на 2020 – 2021 навчальний рік 

 

Засідання 1. ( Серпень ) 

1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Визначення завдань 

методичної служби центру  на 2020 -2021 навчальний рік.  

2. Розподіл обов'язків між членами ради. Затвердження плану роботи науково-

методичного центру  на 2020-2021 навчальний рік.   

3. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 

новому н. р.  Затвердження списків для проходження курсів підвищення 

кваліфікації  вчителів в ДОІППО. 

 4. Апробація навчальної літератури та ППД для загальноосвітніх навчальних 

закладів у новому навчальному році.  

 

 

Засідання 2. ( Вересень). 

1.  Про підготовку учнів до шкільних  та районних предметних олімпіад, 

конкурсів учнівської творчості. Робота з обдарованими учнями. 

2. Пошук оптимальних шляхів і способів підвищення ефективності навчальної 

діяльності учнів. Особливості роботи НУШ. 

3. Огляд нормативних документів, новинок педагогічної преси. 

4. Про підготовку до атестації педагогів.  

 

 

 

Засідання 3. ( Листопад). 

1. Організація методичної роботи з кращими учителями та затвердження 

методичних розробок та посібників, розроблених вчителями  школи. Робота 

над вивченням та впровадженням передового педагогічного досвіду. 

2. Про підготовку та проведення предметних тижнів. 

3. Взаємовідвідування відкритих уроків та виховних заходів – ефективна 

форма вдосконалення педагогічної майстерності.  Аналіз особливостей 

сучасного уроку. Наставництво та його результативність роботи. 

4. Адаптація учнів 1, 5 та 10 класів. Вироблення рекомендацій для вчителів та 

учнів школи. 

                                

 

 

 

 



 

 

 

Засідання 4. (Січень) 

1. Про підсумки участі учнів у шкільних, та підготовку до обласних 

предметних олімпіад, конкурсів учнівської творчості, захисту науково-

дослідницьких робіт членами МАН.  

2. Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за 1 семестр.  

3. Аналіз відкритих уроків та виховних заходів у І семестрі.  Особливості 

сучасного виховного заходу та роботи НУШ. 

4.  Вивчення та обговорення матеріалів, розроблених педагогами до друку в 

методичних вісниках та інших виданнях. 

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури.  

                            

Засідання 5. ( Травень) 

1. Про оволодіння педагогічними працівниками  школи основами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. Про роботу сайту школи як ефективного засобу створення позитивного 

іміджу навчального закладу. 

3. Підготовка до ЗНО навчальних досягнень учнів у 2021 році.  

4. Обдарована дитина: реалізація творчого потенціалу учня. Підсумок участі 

учнів у районних, обласних олімпіадах з основ наук, у конкурсах науково-

дослідницьких робіт членів МАН учнівської молоді. 

5. Про підсумки роботи інформаційно – методичного центру  КЗ «Широківська 

ОШЗСО» на 2020 – 2021 навчальний рік   

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури.  

 


