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Школа- не комора знань, а світоч розуму.  

                     Школа – це передусім учитель. 

Програми в усіх школах одні й ті ж, підручники однакові, але 

школи різні, тому що різні вчителі. 

Вчитель повинен знати, що відбувається в душі кожної 

дитини,  з чим вона прийшла до школи, - щоб не допустити 

жодного болючого дотику до вразливого дитячого серця. 

Усі діти не можуть мати однакові здібності.  

І найважливіше завдання школи — виховання здібностей.  

Головною потребою кожного школяра мають стати праця, 

самостійна думка, відкриття істини. 

В. Сухомлинський



З М І С Т 

І. Вступ. Законодавчі документи про загальну середню освіту   

ІІ.  Характеристика навчального закладу  

1. Загальна   інформація    про   заклад освіти  

2. Матеріально-технічна база навчального закладу  

3. Кадрове забезпечення  

4. Паспорт закладу освіти  

5. Основні  завдання та пріоритетні  напрямки  роботи на  

2018-2019 навчальний рік  

ІІІ. Загальна характеристика стану освітнього процесу  

у 2017-2018  навчальному році   

1. Методична робота  

2. Якісний показник знань учнів за предметами на кінець навчального  

року  

3. Таблиця участі учнів школи в конкурсах, олімпіадах  

4. Виховна робота. Співпраця   з батьками  

5. Організаційна робота учнів школи  

6.Організаційна робота медичної сестри  

6. Організація харчування учнів у закладі освіти  

7. Стан охорони    праці   та  безпеки   життєдіяльності   

 ІV  Перспективне планування роботи школи    

 Концепція розвитку школи  

 Циклограма управлінської діяльності адміністрації    

 Розвиток навчально-матеріальної бази школи.                                                                                        

Фінансово-господарська діяльність    

 Атестація вчителів  

 План  проходження курсової перепідготовки   

 V. Створення умов для навчання, виховання та розвитку учнів         

 VІ. Організаційно-педагогічні заходи з підготовки до нового  

навчального року        

1. Комплекс  управлінських рішень щодо роботи  з педагогічними   

кадрами  

2. Комплекс  управлінських рішень щодо створення умов для здобуття учнями 

повної середньої освіти  

3. Комплекс заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності  

4. Комплекс заходів щодо збереження та зміцнення здоров‘я  

5. Комплекс заходів щодо організації харчування  

6. Організація роботи по підготовці дітей 5-річного віку до                                     

навчання у закладі освіти   

VІІ. Організація роботи закладу дошкільної освіти  

7. Організація освітньої діяльності  
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8. Наступність у роботі школи-дитячого садка:  

«дошкільна освіта-І ступіть»   

VІІІ.   Співробітництво школи та сім’ї  

1. Вивчення особливостей   території обслуговування школи  

2. Підвищення педагогічної культури батьків та зміцнення співробітництва школи, 

сім‘ї, громадськості  щодо  виховання  учнів  

3. Охорона прав і соціальний захист дітей пільгових категорій  

4. Організація роботи  з батьками та дітьми, які потребують особливої уваги   

5. Виконання мовного законодавства  

6.   Розвиток національно-патріотичних почуттів в освітньому процесі  

7. Інформаційні та комунікаційні технології в в освітньому процесі  

8. Використання інформаційних  технологій   управління освітою  

ІХ. Розвиток навчально-матеріальної бази школи.  

Фінансово-господарська діяльність  

Х. Організаційно-педагогічні заходи на кінець навчального року  

1. Комплекс управлінських рішень щодо виконання навчальних програм  

2. Комплекс управлінських рішень щодо підготовки  та проведення державної 

підсумкової атестації    

 ХІ.  Робота з педагогічними кадрами  

1. Загальні  напрями в організації методичної роботи  

2. Структура внутрішньошкільної методичної роботи   

3. План методичної роботи  
Організаційні питання  

1. Атестація та курсова перепідготовка вчителів  

2. Організаційні заходи  

3. Вивчення якості навчально-виховної роботи  

ХІІ. Форми організації методичної роботи з учителями  
1.Педагогічні ради  

2.Методична робота з педколективом  

3.Форми методичної роботи  

4.Модель методичного забезпечення  управління процесом підвищення професійної 

майстерності вчителів                     

   5.Функції методичної служби школи  

   6.Форми організації методичної роботи, спрямованої на особистісно орієнтоване 

зростання педагогічної майстерності вчителів  

 ХІІІ. Тематика нарад при директорові на 2018-2019н.р.    

Наради при заступникові директора на 2018-2019 н.р  

ХІІІ. Засідання методичної ради   

    ХІV. Становлення і розвиток виховної системи  у 2018-2019 навчальному році  

1.Загальна характеристика учнівського колективу на 2018-2019 н.р  

2.Організаційна робота в дитячому колективі школи  

3. Основні орієнтири виховання  
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XV. Управління роботою школи  (контрольно-аналітична діяльність)  

1. Основні вимоги до внутрішньошкільного контролю  

2. Основні завдання  

3. Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної  

середньої освіти  

4.Охорона життя та здоров`здобувачів освіти  

5.Організація харчування  

6.Військово-патріотичне виховання  

7.Система фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи  

8.Робота шкільної бібліотеки  

9.Оздоровлення та відпочинок  

10.План роботи медсестри  

XVI. Розподіл  функціональних обов'язків між адміністративними 

працівниками  

      Охорона праці   

      Циклограма щомісячної діяльності школи-дитячого садка    

XVIІ.  Додатки   
1. Педагогічні ради  

2. Тематика  нарад при директорові  

3. Наради при заступникові директора   

4. Засідання методичної ради  

5. Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов'язків між    

керівниками школи  

  6. Внутрішкільний контроль  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

I.  ВСТУП 
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

В 2018-2019  НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

1. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
1.1.  Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 ―Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти― (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які 

навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти). 

1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 

462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» 

1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 

1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти». 

1.4.  Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

1.5.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017  

№ 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа». 

1.6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової 

української школи». 

 

2. ОСВІТНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 
2.1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про 

затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів 

загальної середньої освіти». 

2.2. Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи 

2.3. Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи 

2.4.  Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи 

2.5. Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи 

2.6. Наказ МОН № 1081 від 21.07.2017 року Про затвердження Типового 

навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого 

ступеня (початкова школа) 

 

3. ВСІ  НАВЧАЛЬНІ  ПЛАНИ 
1.1. НАВЧАЛЬНІ  ПРОГРАМИ для 1-4 класів 

1.2. НАВЧАЛЬНІ  ПРОГРАМИ для 5-9 класів 

 

2. Нормативна база закладу дошкільної освіти 
2.1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про 

затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8.pdf
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3_283_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%A3%D0%A8.pdf
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3_283_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%A3%D0%A8.pdf
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3_283_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%A3%D0%A8.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60642/5ae079065faa0406841712.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60642/5ae079065faa0406841712.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60644/5ae07963da6fb915280904.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60644/5ae07963da6fb915280904.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60643/5ae0792b1d190352064006.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60643/5ae0792b1d190352064006.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60645/5ae07991a69e7045039838.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/606/60645/5ae07991a69e7045039838.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56635/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56635/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56635/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/curricula/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
http://www.rostok.org.ua/normatyvna-baza-2/nakazy-mon-iitzo/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
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(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами 

 

3. ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

3.1. Лист МОН № 1/9-415 від 03.07.18 року "Щодо вивчення у закладах загальної 

середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році" 

3.2. Лист ІМЗО № 22.1/10-2573 від 19.07.18 року Методичні рекомендації щодо 

розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 

2018/2019 навчальний рік 

3.3. Лист МОН № 1/9-364 від 12.07.16 року "Про організаційно-методичні засади 

забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми 

потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році" 

3.4. Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503 ―Про переліки навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах 

загальної середньої освіти‖ 

 

4. ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

4.1.  Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року Пpo затвердження 

професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої 

освіти» 

4.2. Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 "Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи" 

4.3. Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання 

запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних 

закладах І ступеня 

4.4. Лист МОН № 1/9-190 від 02.04.18 року Щодо скороченої тривалості уроку для 

учнів початкової школи 

4.5. Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних 

програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

5. НАВЧАЛЬНІ   ПРОГРАМИ ДЛЯ  ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ ТА 

ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ  УМІННЯ  ТА НАВИЧКИ 

5.1.  Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних 

посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання 

у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською 

мовою 

5.2. Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом 

МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти 

5.3. Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до 

контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61466/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61466/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61444/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61444/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61444/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51838/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51838/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51838/
http://osvita.ua/doc/files/news/616/61635/20180815.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/616/61635/20180815.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/616/61635/20180815.pdf
https://drive.google.com/file/d/11KSKQSRW7c4hoMkFT1gqwU30jrOeh-R-/view
https://drive.google.com/file/d/11KSKQSRW7c4hoMkFT1gqwU30jrOeh-R-/view
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56645/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56645/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56645/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60455/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60455/
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_zmin_do_navchalnikh_program_dlja_1_4_kh_klasiv_zagalnoosvitnikh_navchalnikh_zakladiv/3-1-0-585
http://shkos.at.ua/load/normativni_dokumenti/mon_nakazi/pro_zatverdzhennja_zmin_do_navchalnikh_program_dlja_1_4_kh_klasiv_zagalnoosvitnikh_navchalnikh_zakladiv/3-1-0-585
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670#gid=1744497099
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670#gid=1744497099
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670#gid=1744497099
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670#gid=1744497099
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://vyshneve-school1.edukit.kiev.ua/Files/downloadcenter/Oriyentovni_vimogi_do_ocinyuvannya-1-4.doc
http://vyshneve-school1.edukit.kiev.ua/Files/downloadcenter/Oriyentovni_vimogi_do_ocinyuvannya-1-4.doc
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6. ОСНОВНА, СТАРША ШКОЛА 

6.1. Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 року Про оновлені навчальні програми 

для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

6.2.  НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів 

6.3.  НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів 

6.4. Наказ МОН від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 

10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

6.5. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і 

старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

6.6. Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів». 

6.7. Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти» (5-10 класи) 
 

7. ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

7.1. Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 "Про затвердження Інструкції з ведення 

класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" 

7.2. Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо 

заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

7.3. Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення 

ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III 

ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655. 

7.4. Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків 

ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ 

ст. усіх форм власності". 

7.5. Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, 

світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580). 

 

8. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 

8.1.  Наказ МОН № 554 від 31.05.2018 року Про проведення Всеукраїнських 

учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, 

економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році 

8.2.  Наказ МОН України №849 від 02.08.2018 ―Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році‖ 

9.  НАВЧАЛЬНІ  КАБІНЕТИ 
9.1. Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про затвердження Примірного 

переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для 

навчальних кабінетів початкової школи». 

9.2. Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про затвердження Положення про 

навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів". 

9.3. Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного 

Положення про навчальний кабінет з основ здоров‘я загальноосвітніх навчальних 

закладів". 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56112/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56112/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit?ts=5a364195#gid=337295027
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit?ts=5a364195#gid=337295027
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit?ts=5a364195#gid=337295027
https://docs.google.com/document/d/1ccs50mW3YZCBu11-HpRwMFVZoZD8N_tqidXuWdHAjwU/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1ccs50mW3YZCBu11-HpRwMFVZoZD8N_tqidXuWdHAjwU/edit?pli=1
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/960/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/960/
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4018-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4018-
https://docs.google.com/document/d/1BNX1a6uk277QsM-SQOO69Q2OLbyR-uSvaLup-rrKdbk/edit?hl=ru
https://docs.google.com/document/d/1BNX1a6uk277QsM-SQOO69Q2OLbyR-uSvaLup-rrKdbk/edit?hl=ru
https://docs.google.com/document/d/1BNX1a6uk277QsM-SQOO69Q2OLbyR-uSvaLup-rrKdbk/edit?hl=ru
http://document.ua/shodo-vivchennja-u-zagalnoosvitnih-navchalnih-zakladah-predm-doc35556.html
http://document.ua/shodo-vivchennja-u-zagalnoosvitnih-navchalnih-zakladah-predm-doc35556.html
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61164/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61164/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61164/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61531/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61531/
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3_137_%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%86%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%86%D0%92%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%87%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20.pdf
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3_137_%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%86%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%86%D0%92%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%87%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20.pdf
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3_137_%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%86%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%86%D0%92%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%87%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20.pdf
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2017/12/docs/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3_137_%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%86%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%86%D0%92%20%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%87%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1121-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1121-04
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/1114.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/1114.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/1114.pdf
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9.4. Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 "Про затвердження Положення про 

навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх 

навчальних закладів". 

9.5. Наказ МОН від 22.06.2016 №704 "Про затвердження Типового переліку засобів 

навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів 

природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів" 

9.6. НОВЕ! Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що 

втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання 

кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна 

персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98. 

9.7. Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 року Про затвердження Вимог 

щодо безпеки та захисту здоров‘я працівників під час роботи з екранними пристроями 

 

10.  ВИХОВАННЯ 
10.1. Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «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»; 

10.2. Наказ МОНвід 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо 

порядку використання державної символіки в навчальних закладах України». 

10.3. Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року Про деякі питання щодо організації 

виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році 

10.4. Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 ―Про методичні рекомендації з питань 

організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році‖ 

10.5. Наказ МОН № 768 від 16 липня 2015 року "Про національно-патріотичне 

виховання в системі освіти" 

10.6. Перелік програм виховної роботи, рекомендованих МОН України та науково-

методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 

 

11.  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА 

11.1. Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про 

психологічну службу у системі освіти України" 

11.2. Лист МОН № 1/9-487 від 07.08.2018 року Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2018/19 н.р. 

11.3. Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року Пpo затвердження Примірного 

положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти 

11.4.  Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо 

запобігання та протидії насильству" 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13
http://www.imzo.gov.ua/2016/08/16/nakaz-mon-vid-22-06-2016-704-pro-zatverdzhennya-tipovogo-pereliku-zasobiv-navchannya-ta-obladnannya-navchalnogo-i-zagalnogo-priznachennya-dlya-kabinetiv-prirodnicho-matematichnih-predmetiv-zagaln/
http://www.imzo.gov.ua/2016/08/16/nakaz-mon-vid-22-06-2016-704-pro-zatverdzhennya-tipovogo-pereliku-zasobiv-navchannya-ta-obladnannya-navchalnogo-i-zagalnogo-priznachennya-dlya-kabinetiv-prirodnicho-matematichnih-predmetiv-zagaln/
http://www.imzo.gov.ua/2016/08/16/nakaz-mon-vid-22-06-2016-704-pro-zatverdzhennya-tipovogo-pereliku-zasobiv-navchannya-ta-obladnannya-navchalnogo-i-zagalnogo-priznachennya-dlya-kabinetiv-prirodnicho-matematichnih-predmetiv-zagaln/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56559/
http://osvita.ua/legislation/other/60945/
http://osvita.ua/legislation/other/60945/
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-
http://ua-info.biz/legal/baseap/ua-zmthxe.htm
http://ua-info.biz/legal/baseap/ua-zmthxe.htm
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56857/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56857/
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKc1BmQ0NvU2pCZ28/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKc1BmQ0NvU2pCZ28/view?pref=2&pli=1
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/47457/
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/47457/
http://www.академія.com.ua/wp-content/uploads/2016/07/VYH-PROGRAMY.pdf
http://www.академія.com.ua/wp-content/uploads/2016/07/VYH-PROGRAMY.pdf
https://imzo.gov.ua/2018/05/25/nakaz-mon-vid-21-05-2018-509-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-psyholohichnu-sluzhbu-u-systemi-osvity-ukrajiny/
https://imzo.gov.ua/2018/05/25/nakaz-mon-vid-21-05-2018-509-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-psyholohichnu-sluzhbu-u-systemi-osvity-ukrajiny/
http://osvita.ua/doc/files/news/616/61640/List_MON_1_9-487__2_.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/616/61640/List_MON_1_9-487__2_.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61107/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61107/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61107/
https://drive.google.com/file/d/1GU-yUiXyeQr3z6X0MWd7mf2AFVaeGFF5/view
https://drive.google.com/file/d/1GU-yUiXyeQr3z6X0MWd7mf2AFVaeGFF5/view
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II.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
1. ЗАГАЛЬНА   ІНФОРМАЦІЯ      

  Повна назва: Новоолександрівська загальноосвітня школа-дитячий садок І-ІІІ 

ступенів Новоолександрівської сільської ради Нововоронцовського району 

Херсонської області 

Поштова адреса: Україна,  

Херсонська область,  

Нововоронцовський  район, 

с.Новоолександрівка,  

провулок Шкільний,7 

E-mail:  oksinda@ukr.net  
Сайт: http://novoaleksandrivka-nov.edukit.kherson.ua./   

Кількість учнів: 125   

Дівчат - 60 

хлопців - 65 

Кількість класів: 11 

Мова навчання: українська 

Змінність навчання: 1 

Кількість вчителів: 19 

Директор:  
Береговий Василь Миколайович, вчитель історії, кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання -  «старший учитель».    

Заступник директора з навчально-виховної роботи:   
 Швиденко Оксана Миколаївна, вчитель української мови та літератури, 

«спеціаліст вищої категорії».     

Заступник директора з  виховної роботи:   
Лємєшова Тетяна Володимирівна, учитель історії, кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання -  «старший учитель». 
  

2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Заклад освіти розміщений у типовому двоповерховому приміщенні на 450 

учнівських місць, побудованому в 1986 році. 

Будівля  закладу освіти є комунальною власністю Новоолександрівської 

сільської  ради Нововоронцовського району Херсонської області. Заклад розміщено у 

двох навчальних приміщеннях, є господарські будівлі, надвірний туалет. На території 

школи є автономна  котельня.   Загальна площа школи становить 3400 м2. 

Зонування закладу відповідає «Державним санітарним правилам планування та 

забудови населених пунктів». Будівлі в цілому забезпечують належні умови для 

організації освітнього процесу, відпочинку учнів. 

У закладі освіти наявні Державні санітарні правила і норми улаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу (ДСанПіН 5.2.008-01) та інші нормативно- правові документи щодо порядку 

санітарно-гігієнічного утримання загальноосвітніх навчальних закладів.  

mailto:oksinda@ukr.net
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Проектна потужність закладу:  – 450 місць; 

Школа працює в одну зміну. При комплектуванні класів у закладі 

дотримуються вимог державних санітарних норм. 

Освітлення закладу – змішане. Світловий коефіцієнт природного освітлення 

відповідає санітарним нормам. Під час навчального процесу дотримується лівобічне 

природне освітлення навчальних кабінетів. Питома потужність штучного освітлення 

відповідає нормативам. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо штучного освітлення 

виконуються. З метою енергозбереження та покращення освітленості приміщень 

здійснюється поетапна заміна вікон на пластикові.   У закладі освіти замінено 93 

вікна, 14 дверей.   

У навчальних кабінетах створені належні санітарно-гігієнічні умови для 

здійснення освітнього процесу. Дотримується режим провітрювання, проводиться 

вологе прибирання згідно з графіком. У достатній кількості є інвентар для 

прибирання приміщень, який промаркований та використовується за призначенням. 

У наявності миючі, дезінфікуючі засоби. 

Котельня знаходиться у задовільному стані. У навчальних кабінетах 

підтримується температурний режим. Під час підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період своєчасно було проведено перевірку  готовності теплового 

господарства  до роботи в опалювальний період, складено відповідні акти. 

Заклад забезпечено холодною проточною водою. Наявний бак з питною водою. 

У приміщенні є рукомийники. Гаряча вода подається завдяки бойлеру, 

встановленому в основній будівлі в приміщенні харчоблоку. Заклад має два 

внутрішні туалети в будівлі школи. Два учнівські туалети (окремо для хлопців та 

дівчат), які вміщують по 2 кабінки та по 1 умивальнику.    

У   закладі  2 спортивні зали, наявна пристосована тренажерна кімната.   

Спортивна кімната обладнана проточно-витяжною вентиляцією, яка знаходиться у 

справному стані. 

Харчоблок обладнано необхідним технологічним і холодильним обладнанням ( 

морозильна камера, холодильник )згідно з санітарними нормами. У їдальні в 

наявності та в робочому стані електросковорода,  духова шафа, електром‘ясорубка, 3 

електроплити, посуд у задовільному стані та в достатній кількості. Їдальня обладнана 

на 80 посадочних місць. Харчування учнів здійснюється за графіком. 

У закладі є медичний кабінет, який обладнано відповідно вимогам. У наявності 

холодильна камера для зберігання медикаментів, кушетка. 2 танометри, електронні 

ваги, ростомір, шафа для зберігання медикаментів. У закладі медикаменти у 

наявності згідно Постанови. 

Школа має технічний паспорт та всю необхідну будівельну документацію. 

Системи водопостачання, електроосвітлення, тепломереж перебувають у справному 

стані. Будівля школи знаходяться у задовільному технічному стані.    
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Школа повністю забезпечена засобами пожежогасіння. Кількість вогнегасників 

– 6 відповідає нормативним вимогам.  Дерев‘яні конструкції даху будівель не 

оброблені вогнетривким розчином, відсутня пожежна сигналізація. Загальний стан 

системи енергозбереження задовільний. Електрощитові обладнані відповідно до 

вимог. Електропроводи розміщені всередині приміщення та зовні в справному стані.   

У   закладі видано накази про призначення відповідального за електробезпеку 

та безпечне використання електрообладнання. Наказом по школі призначено 

відповідального за збереження будівель, споруд, інженерних мереж завгоспа 

Подлєсний В.М. 

У навчальному закладі проводиться цілеспрямована робота щодо покращення 

стану будівель та споруд. За звітній період у школі було відремонтовано навчальні 

кабінети, спортивна зала, їдальня, дитячий садок.    Навчальні кабінети, внутрішні 

приміщення школи оформлені естетично.  Навчальні кабінети, коридори школи 

обладнані сучасними стендами.   

Заклад розташований на самостійній земельній ділянці. Земельна ділянка 

поділена на зони: стадіон, дитячий майданчик , подвір‘я,  котельні та надвірного 

туалету.  Територія школи   має металеву огорожу. 

Забезпечення школи навчальними кабінетами 

  Для виконання інваріантної складової робочого навчального плану в 

освітньому процесі використовується 14 класних кімнат та кабінетів.  Для проведення 

уроків  обладнано сучасний кабінет інформатики, фізики, хімії які відповідають 

санітарно-гігієнічним вимогам та маю санітарний паспорт. Щорічно перед початком 

навчального року створюється комісія щодо перевірки готовності класних кімнат, 

приміщень закладу до нового навчального року. За результатами перевірки 

складається акт-дозвіл на проведення занять в кожному кабінеті.   

Кімнати, в яких розміщений дошкільний навчальний заклад, класні кімнати 

початкових класів та навчальні кабінети обладнані меблями згідно з вимогами до 

вікового складу учнів та вихованців. У школі за рахунок бюджетних коштів придбано 

30 комплектів нових парт та 16 парт для 1 класу НУШ. У дитячому садку закуплено 

15 двохярусних ліжок.  

Створені необхідні умови для проведення занять з технічної праці. У майстернях 

достатня кількість інструментів, станків (токарно-гвинторізних – 1, свердлильних – 1, 

заточних– 1, токарний з обробки деревини – 1, стругальний, фрезерний) для 

проведення токарних та свердлильних робіт, обладнані робочі місця на кожного учня. 

Майстерня забезпечена ручними електрифікованими інструментами (електролобзик, 

електрофрезер, електрорубанок, шліфувальна машина, електродрель). 

Для забезпечення навчальної та секційної роботи в ЗНЗ є спортивна площадка 

розміром 3375 квадратних метрів, на якому обладнана площадка з легкої атлетики 

для молодших і старших школярів. У неї входять:  

- пряма бігова доріжка на 100 м.; 

- замкнений контур бігової доріжки довжиною 320 м. і шириною 5 м.;    
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- місце для стрибків у довжину; 

- місце для кидання гранати і ядра. 

Обладнана площадка для гімнастики, в яку входять: 

- два бруси гімнастичні; 

- дві гімнастичні стінки; 

- два рукоходи; 

- бум; 

- лабіринт. 

Обладнані площадки для спортивних ігор  з волейболу, баскетболу, футболу та 

гандболу. 

  Навчальний заклад має спортивний зал площею 480 метрів квадратних та в 

дитячому садку -  80 квадратних метрів Для якісного проведення уроків фізичної 

культури у залі є: 

- гімнастичні стінки; 

- переносна перекладина; 

- канати для лазіння; 

- бруси; 

- гімнастичний кінь; 

- гімнастичний козел; 

- гімнастичні мати (6 шт) 

- гімнастичні лави (10 шт); 

- розмічені площадки для гри у волейбол, баскетбол, гандбол. 

Для проведення спортивно-масової роботи є тенісний зал, необхідні знаряддя для 

занять важкою і легкою атлетикою.  

 У   закладі дошкільної освіти для ігрової діяльності дітей є наступне 

обладнання: ляльки, предмети лялькового вжитку (посуд, меблі, білизна), набори 

іграшкового обладнання та атрибутів для сюжетних ігор, іграшки для ігор з піском та 

снігом, будівельні та конструктивні ігри, ігрове обладнання для театральних ігор та 

ігор-драматизації; з фізичної діяльності - спортивний куточок забезпечений 

обладнанням спеціального призначення для розвитку основних рухів; для 

конструктивної діяльності дошкільнят в наявності багато природного матеріалу; для 

організації господарсько-побутової праці та праці в природі є приладдя та 

інструменти в групі. 

Забезпеченість школи комп’ютерами 

1. Комп'ютерний клас, обладнаний 20 комп'ютерами; 

2. Кабінети заступника директора, бібліотекаря,  бухгалтера комп'ютеризовані та 

забезпечують роботу адміністрації школи. (3 комп) 

3. Усі комп'ютери об'єднані в локальну мережу і мають доступ до мережі Інтернет. 

4. Також у школі наявні 2 інтерактивні дошки, 3 мультимедійні проектори, екрани до 

проектору, ноутбуків – 2 шт.,DVD-програвачі – 1 шт., телевізори – 1 шт., акустична 

система – 1 шт.(музичний центр – 2 шт., мікшерний пульт – 1 шт., підсилювач звуку – 



 13 

1 шт.),мікрофони – 4 шт.,Wi-fi роутер – 1 шт., відеоплеєр – 1 шт.,принтер -6 шт., 

сканер – 6 шт, магнітофон – 1 шт., ламінатор -1 шт. 

5. Ел. пошта: oksinda8@ukr.net 

1.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У школі на початок 2018-2019 н.р. нараховується 19 педпрацівників. З них 

основну роботу мають 19. Вищу освіту мають 14 вчителів, базову вищу - 1 вчитель, 

середню спеціальну - 4 вчителя.  

 7 учителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 

 5  вчителям  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії  

5  вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст»,  

2  вихователі дитячого садка, спеціалісти 

Таким чином  

Якісний  склад педагогічного колективу  за   категоріями  на  початок 

навчального року становив: 

Кількість 

педпрацівників 

2013-

2014  

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

спеціаліст 6 7 6 6 7 7 

спеціаліст ІІ 
категорії 

4 3 2 2 0 0 

спеціаліст І 
категорії 

3 3 5 5 5 5 

спеціаліст вищої 
категорії 

7 7 7 7 7 7 

Старший вчитель 2 2 3 3 3 3 

відмінник освіти    1 1 1 1 1 1 

Вчитель-
методист 

- - - - - - 

 

Освітній рівень педагогічних працівників  

Навчальний 

рік 

Всього 

педагогічних 

працівників 

З них мають 

Вищу 

освіту 

% Середню 

спеціальну 

% Навчаються 

індивідуально 

2018 – 2019 19  14  74  5 26  2 

Якісний склад учителів за віком  
Кількість 

педпрацівників 

2013-2014  2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

До 30 років  3 3 3 1 1 2 

31 – 40 років  3 3 3 4 4 4 

41 – 50 років  7 7 8 8 8 8 

51 – 55 років 3 3 1 2 2 2 

Понад 55 років  3 3 3 3 3 3 

Всього 19 19 18 18 18 19 

mailto:oksinda8@ukr.net
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Якісний склад вчителів за педагогічним стажем  
Кількість 

педпрацівників 
2013-2014  2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

До 3 років 2 2 1 1 1 2 

3 – 10 років 4 3 4 3 3 3 

10 – 20 років 4 5 5 6 6 6 

Понад 20 років 9 9 8 8 8 8 

Всього 19 19 18 18 18 19 

 

Наявність педагогічних працівників 

з почесними педагогічними званнями та нагородами  

 

 
 

3. ПАСПОРТ   СТАНОМ НА 3 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ  

  

№ 

П/П 
ПОКАЗНИКИ СТАН 

1. Мова навчання Українська 

2. Кількість класів 11 

3. Загальне число учнів 125 

 1-4 47 

5-9 56 

10-11 22 

Індивідуальне навчання - 

4. Кількість учнів, охоплених гарячим 

харчуванням 

120 

5. Кількість дітей пільгових категорій: - 

Діти – сироти 2 

Навча

льний 

рік 

Почесні 

звання 

(заслужений 

вчитель 

України) 

Нагру 

дний знак 

 «Василь  

Сухомлин

ський» 

Нагрудни

й знак 

«Відмін 

ник 

освіти» 

Грамо-

та   
ОДА 

Грамоти  

Департа

менту 

освіти   

Почесна 

грамота 

МОН 

України  

 

2014 - 

2015 

- -  1 -  -   

2015 - 

2016 

- - 1  - 1  

2016 - 

2017 

- - 1  - -  

2017 - 

2018 

- - 1 1 1  



 15 

Під опікою                    1 

Діти - інваліди 1 

Діти з багатодітних сімей 45 

Діти з малозабезпечених сімей  

Чорнобильці - 

Напівсироти - 

Діти, батьків учасників бойових дій 3 

„Д” облік.  - 

6. Загальна кількість працівників, із 

них: 

39 

Педагогічних 19 

Обслуговуючого персоналу 20 

7. Кількість кабінетів, що атестовані 3 

8. Кількість комп’ютерів 33 

9. Кількість робочих місць у 

комп’ютерних класах 

20 

Забезпеченість учнів підручниками 90 % 

10. Число книг у шкільній бібліотеці 6104     
 

 Основними завданнями та пріоритетними напрямками 

роботи на 2018-2019 навчальний рік визначено: 
Мета: 

  - створення умов для здобуття повноцінної освіти нарівні Державних стандартів; 

 - для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, 

психічного, фізичного розвитку, забезпечення умов для самовираження, 

самореалізації, саморозвитку учнів через різні види діяльності;  

- формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці у світі, що 

динамічно розвивається. 

 Завданнями  школи є: 

1. Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і 

розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською 

позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного 

самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань 

про природу, людину й суспільство; 

2.  Забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності учнівської 

молоді до здобуття освіти; 

3.   Забезпечення відповідних умов для навчання і виховання фізично та психічно 

здорової особи; 
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4.  Створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах 

діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і 

обдарованостей; 

5. Запровадження системи варіативного навчання відповідно до потреб і здібностей 

учнів; 

6.  Створення умов для здобуття повноцінної освіти на рівні державних стандартів 

для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, 

фізичного розвитку. 

7. Забезпечення умов для самовираження, самореалізації, саморозвитку учнів через 

різні види діяльності. 

8.Формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці у світі, що 

динамічно розвивається. 

9. Організація виховного процесу на засадах національно-патріотичного виховання. 

Спрямованість педагогічної діяльності на досягнення вихованості учнів. 

10. Використання потенціалу батьків і благодійників у створенні культурно-

розвиваючого середовища школи, поліпшення матеріально-технічної бази. 

  
ІІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ В  

2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

  

1. МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 Основне завдання закладу - забезпечення неперервності підвищення науково-

методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом залучення останніх 

до різних форм методичної роботи.  

Велику увагу адміністрація школи-дитячого садка приділяє якісному добору й 

розподілу кадрів, ураховуючи фахові, психологічні, вікові критерії. Постійно 

підвищується освітній рівень педагогічних працівників.  У закладі розроблена 

стратегія розвитку  закладу освіти  «Школа соціальної активності».   

Заклад освіти допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії 

розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і 

чеснот залежно від її індивідуальних особливостей: 

• повага до особистості; 

• доброзичливість і позитивне ставлення; 

• довіра у відносинах; 

• діалог – взаємодія – взаємоповага; 

• розподілене лідерство; 

• принципи соціального партнерства.   

Освітню діяльність  у закладі організовано з урахуванням навичок XXI століття 

відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та навчальних траєкторій 

учнів: від комунікативних типів завдань (знайти спільну мову з друзями, учителями, 

однокласниками, батьками, незнайомими людьми) до творчих (креативно-

інноваційних). 
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У навчанні враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового 

розвитку дітей. Для цього  організовано освітній процес на рівнях дошкільної освіти,  

початкової, базової та повної загальної середньої освіти. 

   Педагогічні задачі вирішуються в атмосфері психологічного 

комфорту та підтримки. У школі  розкривається потенціал кожної дитини, подолання 

будь-якої дискримінації, відзначаються зусилля й успіхи всіх учнів.  

Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного 

вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення 

якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем, 

реального забезпечення рівного доступу всіх громадян до якісної освіти, модернізації 

змісту, організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці, 

забезпечення безперервності освіти та навчання впродовж усього життя, розвитку 

державно-громадської моделі управління освітнім процесом. 

    Реформа загальної середньої освіти – модернізація її змісту – потребувала 

посиленої уваги до методичного супроводу впровадження державних стандартів 

освіти, нових навчальних програм, нового покоління підручників 

    У 2017-2018 навчальному році робота  закладу освіти здійснювалась на основі 

річного плану роботи, наказу №69 від 04.09.2017 р. «Про організацію методичної 

роботи  в 2017-2018 н.р.» і була спрямована на виконання вимог державних та 

галузевих нормативно-правових документів щодо покращення якості дошкільної та 

загальної середньої освіти. 

    У своїй діяльності заклад освіти  керувався Конституцією України, законами 

України «Про освіту», указами і розпорядженнями Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, урядовими рішеннями в галузі освіти, розпорядженнями 

облдержадміністрації та районної ради, рішеннями колегії відділу освіти, молоді та 

спорту, нормативними, розпорядчими та методичними документами Міністерства 

освіти і науки України, Управління освіти і науки облдержадміністрації,  КВНЗ 

«ХАНО», наказами начальника відділу освіти, молоді та спорту. 

  Основними завданнями діяльності закладу освіти  щодо методичної роботи: 

- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних 

працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації; 

- координація діяльності методичної ради, методичних об'єднань; 

- моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, 

моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів закладу освіти; 

- моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття 

ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого 

навчання; стану організації педагогічного процесу і  науково-методичної роботи в 

закладі дошкільної освіти; 

- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим вчителям  та іншим 

педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у 

роботі атестаційних комісій; 

- проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових 

конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги  щодо  

підготовки їх до участі в наступних етапах змагань; 
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- участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів  науково-

дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів 

до участі їх у наступних етапах змагань; 

- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду 

використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-

виховного процесу.  

У закладі освіти працює 17 педагогічних працівників, 2 вихователі:  

 спеціаліст вищої категорії – 7 педагогів (37 %); 

 спеціаліст І категорії –  5 педагогів ( 26 %); 

 спеціаліст ІІ категорії – 1 педагог (5 %); 

 спеціаліст – 6 педагогів ( 32 %); 

 «старших учителів» -3 (Береговий В.М., Лємєшова Т.В., Лємєшов Ю.Б.)  

Кількісний склад педагогічних працівників школи-дитячого садка 
 

Рік 

Категорії педагогічних працівників 

Усього 

праців- 

ників 

Дирек-

тор 

Заст. 

дирек-

тора з 

НВР 

Заст. 

дирек-

тора з 

ВР 

Педагог-

органі-

затор 

Вихо-

вателі 

Учит

е-лів 

Соц

. 

пед

агог 

Практ. 

психо-

лог 

2017-

2018 

19 1 1 1 1 2 13 0,5 - 

Середній  вік педагогів складає 39 років. 
Кількість  

років 

Кількість педагогів %  від загальної кількості 

до 30 років  2 11  % 

від 31 до 40 років 2 11  % 

від 41 до 50 років 10 52  % 

від 51 до 54 років 1 5  % 

від 55-60 років 3 16% 

понад 60 років 1 5  % 

Аналіз вікового складу педагогічних працівників показує, що в закладі освіти 

поряд з досвідченими вчителями працюють   молоді спеціалісти. Усі вони мають 

високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики 

в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу освіти. Якісний і 

кількісний склад педагогічного колективу свідчить про наполегливу роботу 

адміністрації школи-дитячого садка щодо підбору кадрів та підвищення рівня їх  

кваліфікації. 

       Педагогічний колектив працював над реалізацією результативно-

оцінювального етапу науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської 

молоді в сучасному освітньому просторі».   Робота над проблемою активізувала 

форми методичної підготовки кожного вчителя, посилилась увага до виховної та 

розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. У кінці 

навчального року проведена педагогічна рада  за підсумками обласної наукової 

проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі». 

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному 

методичному кабінету, де поповнюються матеріали творчих знахідок  шкільних 

методичних об‘єднань, атестації вчителів та вихователів, зразки уроків, позакласних 
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заходів, фахові журнали, газети,  методична література, матеріали для роботи над 

проблемою школи, зібрані кращі розробки уроків учителів – предметників, ППД. 

     Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома 

напрямками: 

 -   накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов 

для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу; 

 -   створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, 

створення умов для якісного проведення засідань ШМК та методичної ради школи; 

 -  забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, 

факультативів,інструкціями, рекомендаціями тощо. 

У школі створена  науково-методична рада школи на чолі з директором 

В.М.Береговим,  до складу її увійшли заступник директора з навчально-виховної 

роботи Швиденко О.М. з виховної роботи   Лємєшова Т.В., голови МО, творчих груп. 

Протягом 2017-2018 навчального року на засідання методичної ради були 

розглянуті питання: 

Засідання методичної ради школи (вересень) 

1. Про підсумки методичної роботи школи у 2016/2017 навчальному році 

2. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради школи на 2017/2018 

навчальний рік 

3. Розподіл обов‘язків між членами методичної ради 

4. Обговорення і затвердження планів роботи ШМО на 2017/2018 навчальний рік 

5. Затвердження плану заходів щодо підготовки обдарованої молоді школи до участі 

у І, ІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад у 2017/2018 навчальному році 

Засідання методичної ради школи (листопад) 

1. Про курсову перепідготовку кадрів. 

2. Аналіз результатів І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 

3. Робота з обдарованими діти. Звіти голів ШМО про науково-дослідницьку роботу 

учнів, участь у творчих конкурсах 

4. Взаємовідвідування уроків, творчих майстерень вчителів, які атестуються на 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

5. Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного 

процесу 

6. Про ефективність використання дидактичного апарату підручників для 8 класів 

Засідання методичної ради школи (квітень) 

 1. Про упровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної 

середньої освіти. 

2. Діяльність роботи ШМО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та 

фахового рівня педагога 

3. Про стан проведення предметних тижнів 

4. Аналіз роботи педагогічного колективу над ІІ етапом науково-методичної теми 

5. Обмін думками та пропозиціями  щодо складання річного плану роботи  школи на 

2017/2018 навчальний рік 

6. Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного 

процессу 
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Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня 

професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення 

кількості й покращення якості науково-методичних розробок, створюваних 

педагогами-практиками.  

Завдання, які реалізовані протягом навчального року методичною службою:  

• кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;  

• створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і 

кваліфікації педагогічних працівників;  

• проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих 

можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у 

його вивченні, узагальненні та впровадженні;  

• створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм, 

розробка міні-підручників та посібників для викладання спецкурсів, факультативів 

тощо;  

• вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем.  

Продовжували працювати творча група з проблеми, динамічна група, 

психолого-педагогічний семінар. На засіданнях педагогічної ради розглянуті такі 

питання: 

Педрада №1 серпень 

1. Вибори секретаря педагогічної ради. 

2. Про підсумки роботи школи за 2016 - 2017 н.р. та завдання на новий, 2017 - 

2018н.р. 

3. Затвердження плану роботи школи на 2017 - 2018 н.р. 

4. Затвердження режиму роботи школи та правил внутрішкільного розпорядку на 

2016-2017 н.р. 

5. Затвердження плану роботи шкільної бібліотеки на 2017- 2018 н.р. 

6. Затвердження  робочого навчального плану на 2017 - 2018 н.р. 

7. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1 та 2 класів. 

8. Про навчальну практику в 2017-2018 н.р. 

9. Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму. Дотримання 

правил безпеки життєдіяльності 

10. Про організацію харчування учнів 1-11 класів.  

Педрада №2 жовтень 

1. Про виконання рішень  попереднього засідання педагогічної ради. 

2. Стан модернізації освітнього середовища навчального закладу у зв‘язку із 

оновленням змісту освіти. 

3. Організація методичної та дидактичної підготовки педагогів, удосконалення 

структури й організації навчально – виховного процесу.  

4. Перспективність і наступність у роботі початкової і середньої ланок освіти.   

5. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з історії. 

6. Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного 

віку. 

Педрада №3 листопад 

1.Про виконання рішень  попереднього засідання педагогічної ради. 
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2.Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку 

здібностей дитини в сучасному освітньому просторі.   

3.Про інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів на уроках 

англійської мови з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації до навчальної 

діяльності. 

4. Про стан адаптації учнів 1-х класів. 

5. Профілактика шкідливих звичок в учнів. 

Педрада №4 лютий 

1.Про виконання рішень  попереднього засідання педагогічної ради. 

2.Про творчу  реалізацію психолого – педагогічних механізмів створення ситуації 

успіху  на уроках літературного читання у початковій школі. 

3.Про систему роботи педагогічного колективу щодо організації та ведення 

цивільного захисту у навчальному закладі 

4.Про стан відвідування учнями школи та дотримання вимог Інструкції з обліку  

дітей та підлітків шкільного віку . 

5.Про стан роботи з ТБ, ОП, БЖ у закладі освіти. 

Педрада №5 березень 

1. Про виконання рішень  попереднього засідання педагогічної ради. 

2. Про стимулювання позитивного ставлення до навчання. Створення умов 

ефективної мотивації на уроках математики 

3. Про атестацію педагогічних працівників школи .  

4. Творчий звіт учителів, які атестуються. 

Педрада №6 травень 

1. Про виконання рішень  попереднього засідання педагогічної ради. 

2. Про організацію повторення та підготовку до проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів. Затвердження завдань ДПА - 

4,9,11 класів. 

3. Про допуск до ДПА учнів 4,11 класів. 

4. Звільнення учнів 11 класів від ДПА 

5. Про підсумки атестації педагогічних працівників школи у поточному 

навчальному році 

6. Формування екологічної культури і навичок здорового способу життя школярів 

на уроках природознавства в початковій школі. 

7. Результативність впровадження в практику роботи класних керівників моделей 

системи виховної роботи класу. 

Педрада №7 червень 

1. Про виконання рішень  попереднього засідання педагогічної ради. 

2. Організація проведення навчальної практики, літнього оздоровлення учнів, 

робота оздоровчого пришкільного табору. 

3. Про нагородження учнів 5-8-х, 10-х класів Похвальними листами «За високі 

досягнення у навчанні». 

4. Про переведення учнів 5-10 класів у наступні класи. 

Упродовж 2017-2018 навчального року в  закладі освіти були проведені наради 

при директорі та заступнику директора з навчально-виховної роботи, на яких 

розглядалися питання впровадження Державного стандарту у 9-му класі, методичні 
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рекомендації щодо викладання предметів у 2017/2018 н.р., щодо орієнтовних вимог 

до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, змін до 

оцінювання навчальних досягнень учнів і ведення записів у класних журналах 1–11-х 

класів   у 2017/2018 навчальному році, оцінювання навчальних досягнень учнів і 

ведення записів у класних журналах,   удосконалення навчально-виховного процесу 

на основі сучасних технологій, про організацію та проведення шкільного та 

районного етапів учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін, турнірів, 

конкурсів, учнівських робіт МАН, моніторинг якості знань учнів, тощо. 

Згідно з наказом про організацію методичної роботи у школі працювали МО 

класних керівників (керівник Кубай Г.В.), учителів початкових класів (керівник 

Лемешева С.А.), учителів   гуманітарного циклу (керівник Третяк Л.В.), учителів 

природничо-математичного циклу (керівник Петрук С.І.),  які проводили  роботу 

згідно плану, вчасно оформили документацію, змістовною була також робота між 

засіданнями.  

МО гуманітарного циклу: 

Компетентнісний підхід  до уроку як засіб зорієнтованого навчання розвиток і 

реалізацію життєвих навичок  

Круглий стіл «Справа В. Сухомлинського в нас».  

Моральне виховання учнів за допомогою казок, оповідань та притч В. 

Сухомлинського «Серце віддаю дітям» 

Упровадження технологій компетентнісного підходу до уроку як засобу навчання на 

розкриття, розвиток і реалізацію життєвих навичок, потрібних особистості. 

Ділова гра «Дидактичні вправи для мовної розминки на уроках української мови та 

літератури 

Інтерактивний урок як своєрідна форма організації навчання.  

МО вчителів природничо-математичного циклу: 

Методи навчання та їх класифікації 

Спрямування, відвідання і аналіз відкритих уроків: методичний коментарій. 

Методичний діалог «Творча обдарованість учнів: характерні особливості» 

Педагогічне читання «Розвиток інноваційного мислення вчителя в нових стандартах  

професійної діяльності» 

Семінар-практикум «Комп‘ютерні технології навчання на сучасному уроці» 

Розвиток інноваційного мислення вчителя в нових стандартах професійної діяльності. 

Круглий стіл «Організація та підготовка ЗНО з математики та природничих 

дисциплін» 

Семінар «Міжпредметні зв‘язки як засіб формування ключових компетентностей 

учнів» 

МО вчителів початкових класів та вихователів : 

Круглий стіл «Сучасні педагогічні технології – шлях до розвитку життєздатної 

творчої особистості 

Вплив інформаційного простору   на особистість дитини 

Використання творчих завдань як засобу формування інтелектуальної культури. 

 Методичний діалог «Оновлений зміст початкової освіти». 

Круглий стіл «Моя робота з творчою дитиною» 

МО класних керівників:  
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Упровадження національно-патріотичного виховання  у процесі навчання та 

виховання учнів. 

Роль класного керівника у підвищення правової компетентності учнів та батьків 

Тренінг «Конфлікти та  шляхи їх розв‘язання» 

Гармонійність сімейних відносин як передумова психологічного,  фізіологічного та 

духовного здоров‘я сім‘ї. 

Тренінг «Харчування - на скільки  це важливо? Основні закони раціонального 

харчування». 

Формування ключових компетентностей соціально-професійного самовизначення 

старшокласників. 

10 листопада на базі закладу проведений районний семінар учителів 

української мови та літератури, зарубіжної літератури з теми: «Національне 

виховання особистості на основі інтеграції народознавчих і краєзнавчих підходів у 

мовно-літературній освіті». Учителями школи були проведені відкриті уроки : 

українська мова в 6 класі з теми «Зміни приголосних при творенні слів» (Швиденко 

О.М.); українська література в 10 класі «Іван Франко. Збірка інтимної лірики «Зів‘яле 

листя» (Третяк Л.В.); виховний захід до Дня української писемності та мови(з нагоди 

20-річчя встановлення свята) «Україна починається з тебе!» та урок зарубіжної 

літератури в 7 класі «Друга світова війна в європейській поезії» (Дикуха Т.А.).  

Кожен учитель працює над проблемним питанням, що включає в себе 

вивчення, впровадження новітніх освітніх технологій. 

Серед новітніх інформаційних технологій особливе місце посідає в школі 

система інтерактивних мультимедійних технологій. Педагоги використовують як 

особисті оригінальні розробки, так і методичні розробки з різних предметів, що 

з‘являються на електронних носіях.       

Учителі       вчасно       проходять       курсову перепідготовку, у тому числі з 

усіх предметів, які викладають. У 2017-2018 н.р. курсову перепідготовку в КВНЗ 

«ХАНО» пройшли: 

 Дикуха Т.А., учитель зарубіжної літератури. 

 Лємєшов Ю.Б., учитель фізичної культури та ЗВ. 

 Мялик О.М., учитель початкових класів. 

У вересні – жовтні курсову перепідготовку заплановано пройти вчителю 

англійської мови Кубай Г.В. 

Атестація педагогічних працівників перебуває на постійному контролі 

адміністрації закладу освіти. У 2017/2018 н.р.  атестовано 3  педагогічних працівники: 

1. Підтверджено вчителю вчителю фізичної культури та ЗВ Лємєшову Юрію 

Борисовичу   кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєно 

звання «старший вчитель».     

2. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» учителю 

початкових класів Мялик Оксані Миколаївні. 

3.  Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» учителю 

англійської мови Кубай Галині Вікторівні. 

Із мультимедійних засобів в школі є  проектори, який постійно використовується 

вчителями при проведенні уроків (фізики, астрономії, математики, біології, історії, 
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літератури, художньої культури), позакласних заходів (загальношкільних лінійок, 

предметних тижнів, вечорів), захисті наукових робіт, у методичній роботі  

( проведенні педагогічних рад, засідань МО) тощо. У закладі освіти створено 

кабінет фізики, бібліотеку-центр інформаційного простору.  Продовжено роботу над 

створення кабінету хімії, яку буде закінчено на 1 вересня 2018-2019 н.р. 

У закладі освіти діє шкільне наукове товариство, головною   метою  якого   є  

залучення   до наукових досліджень обдарованої учнівської молоді, розвиток 

інтелектуальних здібностей, творчого мислення, моральних, фізичних та соціальних 

якостей учнів, сприяння їх професійному самовизначенню.   

Наукове товариство забезпечує творчий, інтелектуальний, духовний розвиток 

особистості, підготовку до майбутньої професійної та громадської діяльності. 

Науково-дослідна робота здобувачів освіти проводиться під керівництвом 

досвідчених педагогів школи, які систематично підвищують свою фахову 

майстерність. У процесі роботи над науково-дослідницькою темою здобувачі освіти 

виявляють інтерес до постійних творчих пошуків, учаться узагальнювати факти, 

формувати нові поняття. 

У 2017-2018 навчальному році у школі діє наукове товариство МАН: 1 рік - 

математика «Симетрія в геометрії» (учениця 9 класу Шапошнікова І, учитель 

Соколекно Е.О.) Визначено мету, актуальність проблеми, основні завдання, ведеться 

робота з додатковою літературою. Продовжується вивчення теоретичних аспекти 

видів симетрії в геометрії. У ході дослідження протягом семестру були виконано 

теоретичні і практичні завдання, зокрема «Технологія створення орнаментів», 

досліджується процес створення орнаментів за допомогою використання 

комп‘ютерних технологій.  

У закладі освіти ведеться  робота з експериментальної фізики з теми 

«Енергозбереження в побуті» (учениця 10 класу Лиман А., учитель Тетеря В.С.) 

Учениця 10 класу Лиман Анна  захищала   наукову роботу в ІІ етапі з теми 

«Створення сонячної батареї власноруч. Енергозбереження в побуті». 

   На початку навчального року проведений Круглий стіл «Керівництво науково-

дослідницькою діяльністю учнів».  Для членів шкільного наукового товариства 

проводились заняття «Джерела інформації. Класифікація наукової літератури. 

Організація пошуку», на яких було ознайомлено присутніх з алгоритмом наукового 

пізнання, учні вчилися працювати із науковою літературою, планувати і здійснювати 

наукове дослідження, використовуючи різноманітні методи, систематизувати і 

структурувати отримані в ході дослідження матеріали, узагальнювати, робити 

висновки, критично зіставляти окремі гіпотези й теорії. У ході оформлення робіт 

старшокласники виконували статистичну обробку даних дослідження. Здобувачі 

освіти стали учасниками тренінгу «Мовні і структурні особливості тексту наукового 

дослідження. Оформлення висновків. Загальні правила оформлення дослідницької 

роботи» щодо оформленню наукової роботи та щодо її правильного захисту. Перш 

ніж друкувати матеріали, здобувачі освіти разом із науковими керівниками їх 

ретельно переглядали, усували недоліки, дотримуючись поданих вимог. Юні 

науковці добре орієнтувалися в межах тем своїх наукових робіт, тому під час виступу 

користувалися лише стислим планом, розповідаючи, а не зачитуючи матеріал. Уся 

робота шкільного наукового товариства відбувалася згідно плану, затвердженого 
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адміністрацією школи. Для підведення підсумків роботи  був організований конкурс–

захист наукових робіт, на яких присутні учні, вчителі, батьки юних дослідників.  

Педагогічний колектив приділяє значну увагу роботі з обдарованими дітьми.  Ці 

питання постійно розглядаються на засіданнях педагогічної ради, методичних 

об‘єднань, нарадах при директору.  Команда учнів школи посіла ІІ місця в районній 

Спартакіаді школярів, в І етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» 

(«Джура»), брали участь в обласному зльоті лісівників.  

На основі аналізу протоколів виконання завдань учасниками ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад оргкомітетом і журі визначено такі результати: 

 І місце: 

Біології: 

Петрук Олену Юріївну, ученицю 11 класу Новоолександрівської ш/с (учитель 

Петрук С.І.). 

Історії:  

Лємєшева Микиту Юрійовича, учня 10 класу Новоолександрівської ш/с (учитель 

Лємєшева Т.В.). 

Правознавства: 

Лиман Анну В‘ячеславівну, ученицю 10 класу Новоолександрівської ш/с (учитель 

Береговий В.М.). 

За ІІ місце: 

Трудового навчання (технічні види праці): 

Шапошнікову Ірину Олександрівну, ученицю 9 класу Новоолександрівської ш/с 

(учитель Шлапак Ф.А.); 

Хімії: 

Шапошнікову Ірину Олександрівну, ученицю 9 класу Новоолександрівської ш/с 

(учитель Петрук С.І.) 

За ІІІ місце: 

Математики: 

Соколенка Дмитра Сергійовича, учня 8 класу Новоолександрівської ш/с (учитель 

Соколенко Е.О.) 

Екології: 

Петрук Олену Юріївну, ученицю 11 класу Новоолександрівської ш/с (Петрук С.І.); 

Брали участь у  ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ наук: 

- Петрук Олена – біологія; 

- Лємєшев Микита – історія; 

- Шапошнікова Ірина – трудове навчання; 

- Лиман Анна – правознавство. 

Результати ІІІ етапу олімпіад з основ наук: 

Лємєшев Микита – історія – ІІ місце; 

Лиман Анна – правознавство - ІІІ місце 

Учні школи посіли призові місця в ІІ етапі мовознавчих конкурсів:    

 Нагорна Анастасія (11 клас) – ІІІ місце в ІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного  конкурсу імені Т.Г.Шевченка. 

 Лисенко Вікторія (4 клас) ІІІ місце в ІІ етапі конкурсу імені П.Яцика. 
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Щороку серед учнів закладу освіти   зростає популярність Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів,  24 учнів брало участь у конкурсі «Sunflower»   

Внутрішкільний контроль здійснювався згідно річного плану. Протягом семестру  

вивчено стан викладання  історії,  української мови та літератури, математики, рівень 

навчальних досягнень учнів початкових класів, контролювалися питання ведення 

трудових книжок, шкільної документації (класних журналів, учнівських щоденників, 

зошитів, особових справ), відвідування учнями уроків, гуртків, позакласних заходів, 

виконання навчальних програм, профілактичної та правової роботи, дотримання 

єдиних вимог до усного й писемного мовлення учнів. Видані накази з цих питань. 

Упродовж   2017-2018 навчального року здійснювалися моніторинги: 

- моніторинг якості навчальних досягнень учнів школи; 

-моніторинг результатів ЗНО та ДПА у формі ЗНО протягом 3-х років 

- моніторинг відвідування учнями школи. 

За результатами   у 2017 -2018 н.р. усі учні 11 класу успішно склали ДПА та 

ЗНО, подолавши порогів бал. Учениця Нагорна Анастасія підтвердила золоту медаль, 

склавши всі предмети ДПА на високий рівень. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

У школі склалися такі традиції: 

-    нестандартні форми проведення педрад, тижні педагогічної майстерності;   

-    узагальнення та вивчення кращого педагогічного досвіду вчителів школи  

-    семестрові моніторинги якості знань учнів, результатів ЗНО та ДПА; 

-    випуск шкільної газети «Родинний дивосвіт» тощо. 

На традиційне свято Дня вчителя відбулася творча зустріч з обміну досвідом з 

колективом Старосільської ЗОШ Великоолександрівського району. 

Усі методичні матеріали школи постійно поповнююся на сайті школи  

http://novoaleksandrivka-nov.edukit.kherson.ua/  

  

http://novoaleksandrivka-nov.edukit.kherson.ua/


2. ВИХОВНА РОБОТА. СПІВПРАЦЯ   З БАТЬКАМИ.  

 

Виховна робота навчального закладу в 2017/2018 навчальному році базувалася 

на Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів. 

   Відповідно до проблеми  «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному 

освітньому просторі»  виховна діяльність педагогічного колективу  була спрямована 

на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  

Національної доктрини розвитку освіти, концепції громадянського виховання, 

комплексної програми профілактики і запобігання поширення алкоголізму, 

наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення, комплексна програма 

профілактики злочинності, Національна програма патріотичного виховання 

населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення 

моральних засад суспільства, програма роботи з обдарованою молоддю, Програма 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, Програма правової освіти, Національна програма 

оздоровлення дітей, програма «Обдарована молодь», Закони України «Про пожежну 

безпеку», «Про охорону праці», комплексна програма «Фізичне виховання – 

здоров‘я нації». 

         Реалізація всіх напрямків виховної діяльності щколи  здійснювалася через 

заходи, передбачені планом роботи, які враховували особливості виховання 

особистості та відображались у: 

 інноваційній діяльності закладу; 

 впровадженню нових форм і методів роботи; 

 системі загальношкільних заходів; 

 роботі органів учнівського самоврядування; 

 роботі з батьківською громадськістю; 

 спільній діяльності школи-дитячого садка  та громадських 

організацій.                                               

        Головна увага приділялася формуванню громадянина – патріота України, 

створенню умов для самореалізації  особистості відповідно до її здібностей, 

суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним 

світоглядом  і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів 

свідомого ставлення до свого здоров‘я, формування належних гігієнічних навичок і 

засад здорового способу життя. 

Протягом року питання з виховної роботи розглядалися на нарадах при 

директорові: «Про роботу педколективу спрямовану на захист прав дитини»,  

«Діяльність педагогічного колективу щодо соціального захисту дітей пільгового 

контингенту» та інші.  

Протягом року було проведено 4 засідань ШМО, де розглядалися такі 

питання: 
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1. Організаційно-методичні аспекти роботи на 2017-2018 н.р. 

2. Вивчення агресивної поведінки  учнів з метою профілактики 

правопорушень. 

3. Практичне заняття «Особливості роботи з важкими дітьми»  

4. Упровадження національно-патріотичного виховання  у процесі навчання 

та виховання учнів. 

5. Роль класного керівника у підвищення правової компетентності учнів та 

батьків 

6. Тренінг «Конфлікти та  шляхи їх розв‘язання» 

7. Гармонійність сімейних відносин як передумова психологічного,  

фізіологічного та духовного здоров‘я сім‘ї. 

8. Тренінг «Харчування - на скільки  це важливо? Основні закони 

раціонального харчування». 

9. Формування ключових компетентностей соціально-професійного 

самовизначення старшокласників. 

       Робота ШМО класних керівників була спрямована на підвищення фахової 

майстерності класних керівників та надання методичної допомоги у формуванні 

особистості учня на основі моніторингових відстежень, на реалізацію ресурсного 

підходу в освітньому середовищі як фактору реалізації учнів та вчителя. 

Проведено педагогічні ради на теми: 

1. Формування екологічної культури і навичок здорового способу життя 

школярів на уроках природознавства в початковій школі. 

2.  Результативність впровадження в практику роботи класних керівників 

моделей системи виховної роботи класу. 

3. Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку 

здібностей дитини в сучасному освітньому просторі.   

4. Профілактика шкідливих звичок в учнів. 

З метою реалізації проблеми розвитку інтересів та здібностей учнів у школі 

працюють гуртки, клуби, спортивні секції, якими охоплено 163 учнів, що становить 

100% від загальної кількості учнів у школі. Аналізуючи нахили особистості рівень 

розвитку творчих здібностей учнів класні керівники проводять корегуючи роботу, 

створюють ситуацію успіху залучають дітей до гурткової та секційної роботи. 

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних декад 

та тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які 

проходили в школі, районі. 

Згідно плану виховної роботи  протягом  2017 - 2018 навчального року в школі 

було проведено усі заплановані заходи.  

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне 

учнівське самоврядування. Структурно самоврядування представлене як на рівні 

школи, так і на рівні класних колективів.  

За участю шкільного парламенту було розроблено ряд проектів: 

1. Співпраця  шкільної ради з ветеранами-пенсіонерами педагогічної праці. 

2. Впорядкування подвір‘я дитячого садка. 

3. Благодійні  ярмарки. 
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У школі діє дитяча організація «Рідний край» (2-11 класи), яка займається 

озелененням та природоохоронною діяльністю. Проведена робота по 

впорядкуванню території села, парків (Парк Слави, Алея Пам'яті, Парк 80-річчя 

школи, сквери), сільський стадіон. Учні доглядають і впорядковують: братські 

могили, могили на кладовищі. 

При школі працює краєзнавчий музей історії с. Новоолександрівка, створений 

у 1998 р. Із   метою   ознайомлення з   історією   рідного   краю,   вихованням 

патріотичних почуттів, любові до своєї Батьківщини проводиться робота, як серед 

учнів, жителів та гостей села. 

При краєзнавчому музеї працює гурток «Музейна справа», учні якого 

займаються пошуковою та просвітницькою роботою.   

З метою профілактики негативних звичок, жорстокої та протиправної 

поведінки серед неповнолітніх зосередити увагу на проведенні індивідуальної та 

групової роботи, спрямованої на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів, 

тісну співпрацю педагогів із сім'єю та громадськістю.   

Для формування в учнів правової культури, гендерної грамотності у школі 

започатковано щорічне проведення Тижня правової освіти та уроків з прав дітей, на 

якому були присутні колишні працівники правоохоронних органів, юстиції. 

Проведені зустрічі із працівниками Нововоронцовського відділення поліції, центру 

зайнятості. 

У школі протягом року не здійснено жодного правопорушення. 

Педагогічний колектив приділяє значну увагу роботі з обдарованими дітьми.  

Команда учнів школи посіла друге місце в районній Спартакіаді школярів, та в І 

етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»), брали участь в 

обласному зльоті лісівників. Учні школи посіли призові місця в ІІ, ІІІ етапах 

олімпіад з базових дисциплін: 

 Лемешев Микита (10 клас) - ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії. 

 Лиман Анна (10 клас) - ІІІ місце в ІІІ етапі олімпіади з правознавства. 
         Участь учнівського колективу школи у конкурсах: 

№ з/п Назва Учасники Результат 

1 ХХХ обласний конкурс дитячого 

малюнку «Акварелі райдуги» 

 

Світлична Олена, 

Ремез Валерія 

Диплом ІІІ ступеня 

2 Районний етап обласної виставки з 

декоративно-ужиткового мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

Малета Микола Грамота за І місце 

3 Літературний  конкурс «Поетичний 

камертон Л. Костенко» 

Мачуліна Карина ІІ місце 

4 «Сміється писанка у всій її красі» Хвещук Вікторія Диплом ІІ ступеня 

5 Конкурс читців «Наша земля – 

Україна» 

Мачуліна Карина  ІІ місце  

6 Всеукраїнський учнівський 

літературно-мистецький конкурс 

«Стежками каменяра» 

Салєхов Євген ІІ місце 

7 Літературний конкурс «Ми за 

тверезе життя». 

Салєхов Євген  ІІ місце 
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8 Обласний заочний конкурс 

«Державні символи України – 

віддзеркалення української душі» 

Лемешев Антон  ІІ місце 

9 Конкурс «Букет замість ялинки» 2 ІІІ місце 

10 Конкурс «Креативна ялинка» 3 ІІІ місце 

11 Конкурс «Альтернативна ялинка» 2 (Малета Микола) І  місце 

12 Військово-спортивна гра  

«Покровський гарт» 

10  ІІ місце 

13 Гра «Sunflower» 24 18 грамот 

14 Обласний конкурс «Допоможемо 

зимуючим птахам» 

25 І місце 

15 Козацький гарт  12 І місце  

16 «Таврійський Барвограй» Хореографічний 

колектив «Мальви» 

(23 чол.) 

ІІІ місце 

17 Участь у обласному конкурсі 

дитячих шкільних лісництв 

3 ІV місце 

18 Всеукраїнський  конкурс творчості  

дітей та учнівської молоді «За нашу 

свободу» 

2 (Мачуліна К., Таран 

М.)  

І місце 

19 Літературний конкурс «Українська 

мова – духовне багатство» 

Петрук Валерія ІІ місце 

20 обласний турнір з військово-

прикладних видів спорту серед 

вихованців гуртків «Джура» 

9 ІV місце 

21 Військово-патріотична гра «Джура»  8 ІІ місце 

 

З метою організації дозвілля та відпочинку  учнів 1 – 6 класів у школі 

створено пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Бригантина» 

національно-патріотичного  напрямку, який працював з 29 травня по 15 червня 2018 

року. У таборі було охоплено літнім відпочинком та оздоровленням – 55 учнів 

школи. Для цього створені три кімнати для загонів: «Колючки», «Покемони», 

«Кока-кола».   Також працював актова, спортивна, тренажерна зали школи,  

спортивний майданчик, музей школи, кабінет інформатики,   їдальня, туалети. 

Кадрове забезпечення пришкільного табору з денним перебуванням 

«Бригантина».  

Начальник табору:  Лемешева Світлана Аркадіївна  

Заступник начальника табору:  Даниляк Дарина В‘ячеславівна 

Педагог-організатор:  Даниляк Дарина В‘ячеславівна 

Вихователі:                 загін № 1   Хомич Галина Михайлівна 

                                       загін № 2  Соколенко Елеонора Олександрівна  

                                       загін № 3  Логвиненко Тетяна Ярославівна 

Медична сестра: Дикуха Світлана Миколаївна 

Інструктор з фізкультури і спорту: Лємєшов Юрій Борисович 

Музичний керівник:  Тетеря Віктор Сергійович 

Кухар: Маркова Олена Михайлівна 

Працівники харчоблоку:  Андрущенко Оксана Іванівна  

                                            Боровик Надія Романівна  
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Прибиральниці:  Дикуха Наталя Борисівна 

Грицик Наталя Петрівна 

Мойсеєнко Світлана Ярославівна  

Мялик Тетяна Іванівна 

У перший день роботи табору дітей оглянула медсестра школи, начальник 

табору провела вступний інструктаж для учнів. 

Особлива увага приділялася організації відпочинку, дітей – інвалідів (1 учень), 

дітей-сиріт  (1 учень), діти з багатодітних та малозабезпечених сімей (21 учнів), діти 

працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села (23 учнів). 

Для того, щоб учням було цікаво в таборі «Бригантина», підготовчу роботу 

почали проводити заздалегідь. Заходи були заплановані по тематичним дням згідно 

Плану-сітці та Плану-роботи табору, що дало змогу краще організувати роботу в 

таборі.  

План виховної роботи табору «Бригантина» насичений різноманітними 

заходами та складався з урахуванням побажань дітей. Із цією метою наприкінці 

навчального року проводилося анкетування учнів «Що ти очікуєш від пришкільного 

табору? Твої пропозиції». Перш за все дітей привертають змістовні культурно-

масові заходи, яскраві дійства та особиста участь у всіх справах.  

Усі дні в таборі були насичені, вихователі проводили різнопланові заходи: 

відкриття табору «Все починається з дитинства», День мистецтва, ігрову програму 

«День захисту дітей», виготовлення плакату «Долоньки єднання»,  День захисту 

прав дитини (Вікторина «Кожен має право на…»), День безпеки життєдіяльності, 

День ерудита, День здоров‘я і медицина (Виховний захід «Здоровим бути модно!», 

День туриста (спортивно-розважальний захід «Один за всіх і всі за одного»), День 

народної казки («Стара казка на новий лад»), вікторину «Хто в цій казці живе», День 

сильних і спритних (мала спартакіада «Спортивні, сміливі, спритні»,  День дитячої 

творчості та юних талантів, конкурс малюнків «Я люблю свою країну»),   День моди 

(конкурс «Заплети косу – дівочу красу»), День закриття табору «Зоряний дощ». 

Вихованці мали можливість переглядати мультфільми та дитячі фільми.  Щодня в 

таборі проводилася лінійка, на якій підводилися підсумки відпочинку за день 

«Веселкове  коло»  та оголошувалися завдання на наступний день.       

Дитинство - чудова пора людського життя. Тому дуже важливо, щоб дитячі 

роки були яскравими, щасливими, наповненими цікавими подіями, розвиваючими 

іграми, підтримкою  батьків та піклуванням небайдужої влади. 

      У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначають чудове і 

радісне свято – міжнародний День захисту дітей. 

     Ця  щаслива і незабутня подія у Новоолександрівці цього року була  

присвячена Дню захисту дітей. 

      Розпочалося святкове дійство… 

        Слово для привітання надали директору школи Береговому Василю 

Миколайовичу та секретарю с/ради. Свято супроводжувалося виступами 

талановитих учнів школи: Зозулі Катерини, Воронцової Юлії, Вороної Христини, 

танками учнів 9-10 кл. та найменших танцюристів дитячого садка під керівництвом 

Дарини В‘ячеславівни Даниляк. Директором будинку культури Вдовенковою В.І. 

проводилися ігри та конкурси.  Яскраві виступи артистів – учнів всім дуже 
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сподобалися, і захоплені дитячі обличчя випромінювали радість. І, мабуть, кожен 

малюк уявляв себе на місці «артистів» на сцені. Певне, що відтоді на декілька мрій 

стало більше: хтось захотів навчатися танцювати, співати; не дивно, якщо маленькі 

мрії згодом реалізуються - і в Новоолександрівці запалають нові яскраві зірочки. 

     Наші діти кращі з кращих. Свідченням вдалого свята була весела музика, пісні 

і танці, що додало ще більше радості та сміху, море позитивних емоцій і незабутніх 

вражень. 

   Дякуємо організаторам дійства Лемешеві С.А., Даниляк Д.В. та всім членам 

педагогічного колективу, його учасникам та тим , хто приєднався до святкування. 

   «Усі ми родом з дитинства. І все, що в  наших сила , будемо робити  для 

дітей», – наголосили директор школи В. М. Береговий. 

    Адже уваги, тепла і любові ніколи не буває забагато, а вони такі необхідні 

підростаючому поколінню. Дійсно, діти - майбутнє України. 

    Після святкового концерту всі діти села отримали солодощі та подарунки, 

підготовлені сільською радою.  

Крім того, кожного дня вихователі проводили інструктажі з безпеки 

життєдіяльності, а також проводили бесіди з БЖ: «Вода – необхідна складова 

людини», «У лісі», «У поході», «Безпека довкілля», «Як поводитися на випадок 

нападу», «Пожежна безпека», «Газ у побуті», «Спосіб життя і здоров‘я», «Основні 

правила поведінки на воді»,  «Електричний струм», «Як запобігти отруєння 

грибами?», «Небезпека на дорогах» тощо. 

Програма табору включала в себе не тільки виховні заходи, бесіди з БЖ, 

заходи з оздоровлення дітей. А також протягом всієї табірної зміни для зміцнення 

здоров‘я дітей, інструктором з фізкультури спільно з вихователями проводилися 

спортивні заходи: ігри з використанням м‘яча, скакалки, обручів, спортивних 

палиць, стрибки в довжину та висоту. Інструктор з фізкультури Лємєшов Ю.Б. 

розробив цілу низку спортивних годин на кожний день. Кожного дня він проводив з 

дітьми зарядку під музичний супровід. Також він( за окремим списком) проводив 

корегуючу гімнастику. У своїх планах конкретно вказував, що повинні виконувати 

діти з різних медичних груп. Діти багато часу перебували на свіжому повітрі, 

більшість ігор і спортивних занять проводилося на вулиці, мали можливість 

відпочити і зміцнити своє здоров‘я. 

Для здоров‘я важливі і повноцінне харчування, і рух, і відпочинок, і 

психоемоційний комфорт. Для учасників літнього табору відпочинку «Бригантина» 

було організовано повноцінне дворазове харчування в їдальні школи (Вартість 1 

дітодня в середньому становила – 25 грн. ). До меню були включені фрукти, овочі, а 

також натуральні соки, кондитерські вироби, м‘ясні та рибні продукти. 

  У таборі працював хореографічний гурток, тому заходи, які проводилися 

вихователями весь час, супроводжувалися музичним оформленням. Заняття в 

хореографічному гуртку сприяли збагаченню культури, розвитку естетичного та 

музичного смаку, прагненню до прекрасного у вихованців. Діти з задоволенням 

відвідували гурток. 

Підсумком роботи табору стала розважальна програма «Зоряний дощ», на якій 

був представлені  фото слайди «Згадаємо. Як це було?», у якому розкриті ті моменти 



 35 

табірного життя, які запам‘яталися найбільше. Також діти заповнили  скарбничку 

відгуків та побажань про життя в таборі «Залишаю вам на згадку».  

   У таборі були проведені піші екскурсії: «Віконце в природу», «Стежками 

нашого села», «Аптека навколо нас», «Турист завжди стежку знайде», під час яких 

діти спілкувалися з природою, змогли відчути красу довкілля, прислухатись до 

голосів природи. На одній з екскурсій молодшими вихованцями було зібрано для 

воїнів АТО липовий цвіт та лікарську ромашку. 

Нормативно-правове підгрунтя функціонування сучасної системи дошкільної 

освіти визначається основними положеннями Конституції України, Законів України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з 

питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-

виховного процесу», «Про охорону дитинства» та інших чинних актів вищих органів 

державної влади. 

           Діяльність   закладу дошкільної освіти   у 2017-2018 навчальному році була 

спрямована на реалізацію  результативно-оцінювального етапу   науково-методичної  

проблеми: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому 

просторі».  Реалізація здійснювалася шляхом   формування в   дітей дошкільного 

віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті  

компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу.  Метою роботи на 

даному етапі було сформовано досвід творчої діяльності педагогів у процесі 

реалізації проблемної теми.     

  Протягом навчального року педагоги закладу дошкільної освіти брали участь 

І  засідання - «Організація прогулянок  в  дошкільному  навчальному  закладі».  

ІІ засідання - «Заняття  як основна  форма організації навчання  

дошкільників». 

ІІІ засідання - «ІІ  половина  дня».  

    Проведені  семінари-практикуми: 

 «Педагогічна  пісочниця  як  чинник  розвитку творчого  потенціалу  

дошкільників» (Швиденко О.М.)  

    «Упровадження освітніх  педагогічних  технологій під  час  мовленнєвої 

творчості  дошкільників»(Коновалова .А.)   

  «Розвиток образності  мовлення  дітей  старшого  дошкільного  віку в  процесі  

використання  репродукцій картин».  

    «Розвиток творчого  потенціалу  дітей  дошкільного  віку  засобами  

конструювання  з  паперу» (Шлапак І.Ф., Шлапак Ф.А).   

Заслуговують уваги    відкриті перегляди: 

Старша група (вихователь Шлапак І.Ф.) 

Тема «Нетрадиційні техніки малювання» 

Свято «Осіннє золото» 

Заняття «Космічні мандри» 

Екскурсія в музей села Новоолександрівка 

Екскурсія на алею Слави села Новоолександрівка 

Розваги  «День іменинника», «Ой хто , хто Миколая любить», «Пасочка 

смачненька» 

Новорічна казка «12 місяців» 
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Спортивні змагання 

Участь у районних змаганнях «Веселі старти-2018» 

Свято «Весна – красна вже прийшла» , «Зустріч перелітних птахів» 

Середня група ( вихователь Коновалова Т.А.) 

Малюнок на асфальті «ми-діти твої, України» 

Свято «У гості до Лісовичка-Боровичка» 

Розвага «Мандрівка в країну іменинника» 

День здоров‘я «Із м‘ячем ми дружимо» 

Екскурсія в бібліотеку села 

Свято Новорічної ялинки 

Конкурс малюнків «Ой хустинко, хустиночко, мережана, шита» 

Свято весни 

Розвага «А пташки до нас вже летять» 

Відкрите заняття  з екологічного виховання  «Як зайці хату будували»  

Вихователі протягом року брали участь у районних семінарах вихователів на базі 

Гаврилівського закладу дошкільної освти, Нововоронцовського №1, №2  закладів 

дошкільної освіти 

Проведені педагогічні ради з теми:  

«Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного 

віку» 

«Партнерство родини і школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку 

здібностей дитини» 

«Стан цивільного захисту та охорони праці в закладі дошкільної освіти».   

 
 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: 

           Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей протягом  перебування у закладі освіти. Організація 

харчування учнів закладу регламентується  законами України «Про освіту» (ст. 25), 

«Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження 

норм  харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними 

документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів 

забезпечуються   одноразовим безкоштовним харчуванням.   

Організація харчування дітей  дошкільної групи   здійснюється згідно Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах затвердженої 

Наказом Міністерства освіти і науки України, МОЗ України17.04.06 №298/227. На 

початку навчального року сестрою медичною разом з кухарем  було складено і 

затверджено в  перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється 

щоденне меню.  Розроблена  картотека страв.  Норми харчування в НВК 

виконуються на 77% при вартості 12 грн.  

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами 

й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. 

         Вихованці дошкільної групи харчуються згідно режиму роботи ДГ, учні 1-4 

класів харчуються о 12.40 год, 5-11 класів о 11.40.  Харчування  проводилось  на 
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основі   перспективного  меню,   затвердженого  санстанцією  та дирекцією  школи, 

де  було  передбачено   калорійність   їжі   відповідно  встановлених  норм. 

Перші  блюда  (борщ, різні  види  супів) , другі   блюда  (каші, салати , бутерброди),   

треті  блюда  (чай , какао   з  молоком). 

Шкільна  їдальня   працювала  згідно  графіку  роботи , затвердженого  дирекцією  

школи. 

  Ретельно слідкується  за санітарним станом приміщень їдальні, 

різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги 

санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній 

залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків 

порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку 

знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний 

режим на харчоблоці не порушується.   

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого 

харчування для збереження  здоров’я  дитини.  Скарг на роботу їдальні та її 

працівників не поступало. На даний час харчоблок необхідними інвентарем 

забезпечений у повному обсязі. Стан харчоблоку  задовільний. Роботу  їдальні 

можна вважти задовільною. 

 

6. СТАН ОХОРОНИ    ПРАЦІ   ТА  БЕЗПЕКИ   ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій 

навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які 

регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під 

постійним контролем адміністрації школи.  

У 2017-2018 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного 

процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці. 

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного 

інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці 

для вчителів. 

Адміністрацією закладу в період 2017-2018 навчального року були 

призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а 

також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, 

персональної та оргтехніки). 

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 

Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і 

періодичний медичний огляд. 
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З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази 

адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної 

безпеки та електрогосподарства. 

Для школи у жовтні 2017 року були придбані медикаменти згідно з наказом 

Міністерства охорони здоров`я України. 

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування 

спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, справність кріплення 

воріт. 

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та 

стендами, пожежними відрами, ящиком  з піском тощо). Вогнегасники наявні, але 

неперезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх 

пошкодження. 

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. У 

квітні місяці на високому рівні, проводилась тренування евакуації під час 

проведення Дня цивільного захисту. 

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти 

готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної  

проводки. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з 

учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в 

наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони 

праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи 

розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та 

попередження травматизму неодноразово обговорювалися  на нарадах при 

директорові. 
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ІV.   ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ШКОЛИ 
 

Проблема 

ш

к

о

л

и: 

 Формування сучасної,  морально 

зрілої, конкурентноспроможньої 

 особистості, патріота, інноватора, яка 

розвинута фізично, розумово, духовно та 

готова до соціального життя 

 

 

 

 

 

 

1. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ: 

Концепція розвитку  закладу освіти розроблена на основі Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільнку освіту»  
 

- Концепція розвитку спрямована на реалізацію: 

-         Конституції України 

-         Національної доктрини розвитку освіти 

-         Концепції національного виховання 

-   Освітнього напрямку Державної програми „Освіта. Україна ХХІ століття‖ 

 

Мета  концепції  розвитку школи – визначити перспективи розвитку школи як 

закладу, що  надає  якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання  

відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави, 

нової української школи 

 
 

Основними напрямками і завданнями розвитку закладу є: 

1. Формування багатомірного освітнього простору для дітей віком від 6 до 

17 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і 

виховання. 

2. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і 

навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних 

освітніх технологій на всіх ступенях навчання. 

3. Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток 

комп‘ютерної грамотності учнів та педагогів школи. 

4. Демократизація навчально-виховного процесу. 



 40 

5. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості 

учнів. 

6. Виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, старанного та 

відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування 

знань, вмінь. 

7. Виховання особистості через залучення до активної діяльності та 

всебічний зв‘язок школи з життям. 

8. Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів 

педагогічної діяльності. 

9. Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і 

творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення 

постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки. 

10. Прищеплення  учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, 

традицій усіх народів, що населяють Україну. 

11. Виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: 

ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської 

гідності. 

12. Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної 

самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім‘я 

України. 

13. Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів і вибір 

оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних 

рис характеру кожної дитини. 

14. Підготовка учнів до господарсько – трудової діяльності. 

15. Гуманістичні відносини між суб‘єктами педагогічного процесу. 

16. Виховання в учнів свідомого відношення до всіх видів діяльності і 

людських відносин на основі самостійності та творчої активності вихованців. 

17.З береження та зміцнення морального та фізичного здоров‘я вихованців. 

 

 

Управлінський аспект 

  

Мета: координація дій усіх учасників 

навчально – виховного процесу, 

створення умов для їх продуктивної 

творчої діяльності

Основні завдання: 

1. Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та освітнього 

моніторингу. 

2. Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя 

особистісно – зорієнтовану творчу педагогіку. 
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3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості. 

4. Створення умов для продуктивної творчої діяльності вчителів. 

  

Шляхи реалізації: 

1.Впровадження в практику роботи школи інноваційні технології. 

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників навчально – виховного 

процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу. 

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх 

фахового рівня через заняття самоосвітою. 

4. Підримка ініціативи кожного учасника навчально – виховного процесу в його 

самореалізації. 

5. Розкриття творчого потенціалу учасників навчально – виховного процесу. 
  

6. Стимулювання творчості учасників навчально – виховного процесу. Основні 

напрямки розвитку нової моделі школи  

 

 

Методичний аспект 

  

Мета: створення комфортних умов для 

професійного зростання та розкриття 

творчого потенціалу кожного 

педагогічного працівника 

Основні завдання: 

1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень 

педагогічних проблем. 

2. Формування в учителів готовності до впровадження сучасних інноваційних 

технологій. 

3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на 

принципах особистісно орієнтованих методик навчання та виховання. 

4. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійного мудрого керівництва з 

боку педагогічного колективу. 

  

Шляхи реалізації: 

1.Постійний моніторинг рівня професійної компетентності вчителів. 

2.Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня 

професіоналізму. 

3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики 

викладання. 
  

4. Участь у шкільних, районних  та обласних конкурсах педагогічної майстерності.  

 



 
 

 

 

 

Виховний аспект 

  

Мета: сприяння формуванню в учнів 

знань, умінь і навичок, необхідних для 

майбутнього успішного вибору 

професії;  розвитку пізнавальної 

творчої активності особистості; 

розвиток природних здібностей, уяви і 

продуктивного мислення з 

гуманістичним світосприйняттям і 

почуттям відповідальності за долю 

України, її народу; 

виховання естетичних смаків; ведення 

здорового способу життя

Основні завдання: 

1. Формування в учнів основ наукового світогляду, пізнавальної активності і 

культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, 

застосовувати їх у своїй практичній діяльності. 

2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного 

розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток. 

3. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і 

відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, 

вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального 

права, активної протидії випадкам порушення законів. 

4. Підготовка випускників базової школи до свідомого вибору професії і 

навчального закладу для продовження освіти. 

5. Залучення учнів до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної 

культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров'я. 

 6.Затвердження культури здорового способу життя. 

  

Шляхи реалізації 

1.     Організації і проведення засідань МО класних керівників відповідної 

тематики 

2.     Проведення профорієнтаційної роботи серед школярів середньої та старшої 

ланки 

3.     Організація роботи шкільного самоврядування 

4.     Проведення класних годин, впровадження на практиці соціокультурної 

змістової лінії на уроках української мови, української і світової літератури. 

5.     Проведення уроків мужності 
  

6.     Проведення тижнів, декад, місячників тощо 

 



 

Психолого-педагогічний аспект 

  

Мета: формування особистості через 

шкільне та сімейне виховання з 

урахуванням: 

• індивідуальних особливостей; 

• здібностей; 

• умінь та навичок. 

  

Основні завдання: 

1. Створення: 

- ситуації творчості для всіх учасників навчально-виховного процесу; 

- умов для соціальної самореалізації учасників навчально–виховного процесу; 

- умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі. 

2. Посилення впливу шкільне та сімейне виховання на формування: 

• стійкої мотивації до навчання; 

• високої духовної культури; 

• моральних переконань; 

• трудового виховання дітей. 

3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу процесу навчання. 

4. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи: 

• діагностики особистісного розвитку; 

• ціннісних орієнтацій; 

• соціального статусу; 

• виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини. 

5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в 

учнівському середовищі, профілактику девіантної поведінки. 

  

Шляхи реалізації: 

1 . Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей: 

• здібностей; 

• схильностей; 

• потреб; 

• відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів. 

2. Консультації та навчання батьків, проведення класних і загально шкільних 

батьківських зборів 

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних 

підрозділах навчально-виховного процесу.  

4. Морально-культурний особистий досвід  здобувачів освіти. 
 



           

Модель випускника: 
 

Моделлю випускника є громадянин 

держави, який: 

- «Випускник нової школи - патріот з активною позицією…»  Освічений 

українець, всебічно розвинений, відповідальний громадянин і патріот, здатний до 

ризику та інновацій, що поведе українську економіку вперед у ХХІ 

століття 

 

 

Особистість 

Цілісна особистість, усебічно розвинена, 

здатна до критичного мислення. 

Патріот 

Патріот з активноюпозицією, який діє згідно 

з морально-етичнимипринципами і здатний 

приймати відповідальнірішення, поважає 

 гідність і права людини. 

Інноватор 

Інноватор, здатний змінювати навколишній 

світ, розвивати економіку за принципами  

сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, 

учитися впродовж життя. 

  

 

 

 

 

Випускник закладу дошкільної освіти  повинен:    

 вірити у власні можливості; 

 оптимістично ставитися до життя; 

 мати розвинену уяви як передумови креативності; 

 оволодіти елементарними формами логічного мислення; 

 мати фізичне, психічне, морально-духовне здоров'я; 

 бути компетентним у сферах життєдіяльності; 

 сформовати цілісне бачення світу; 

 володіти елементарними формами саморегуляції поведінки і діяльності; 

 мати здатність здійснювати найпростіші форми контролю власної діяльності; 

 мавти загальнонавчальні вміння і навички: 

• організаційні; 

• загальнопізнавальні; 

В 

И 

П 

У 

С 

К 

Н 

И 

К 

 Задачі загальної 

освіти у XXI ст.    

Навчати:  

вчитися (вчитися 

пізнавати);  

створювати (практична 

спрямованість);  

жити (здоровий спосіб 

життя);  

жити разом (культура 

людських відносин). 
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• загальномовленнєві;  

• контрольно-оцінні. 

Випускник початкової школи  повинен:    

 опанувати читання, письмо, рахунок, елементи теоретичного мислення;  

 навички навчальної діяльності, прості навички самоконтролю навчальних дій, 

культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу 

життя;  

 аналізувати результати порівняння, об'єднувати предмети за загальною 

ознакою, розрізняти ціле і частини; уміти вирішувати творчі завдання на рівні 

комбінацій та імпровізацій, виявляючи оригінальність і уяву;  

 вільно працювати з навчальними, художніми, науково-популярними текстами, 

доступними для сприйняття;  

 визначати під час читання тему і головну думку тексту;  

 володіти пошуком, перетворенням, упорядкуванням інформації; 

використовувати комп'ютер;  

 встановлювати причини своїх помилок і труднощів, шляхи їх подолання; 

уміти співпрацювати, домовлятися, оцінювати свій внесок і результат своєї 

діяльності. 

Випускник середньої школи повинен:  

 засвоїти загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального 

плану;   

 опанувати систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, 

синтез, класифікацію, визначення головного);  

 оволодіти основами комп‘ютерної грамотності;  

 знати свої громадянські права і вміти їх реалізувати;  

 оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; 

дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;  

 вести здоровий спосіб життя;  

 бути готовим до форм і методів навчання, використовуваних у старших 

класах. 

Випускник старшої школи повинен:  
 засвоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні 

програми з усіх предметів шкільного навчального плану;  

 засвоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме 

вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; 

опанувати одну-дві іноземні мови на рівні поглибленого вивчення або 

базовому рівні;  

 опанувати основи комп'ютерної грамотності;  

 ознайомитися з основами менеджменту, підприємництва;  

 уміти швидко знайти своє місце в системі соціально-економічних відносин; 

оволодіти культурою інтелектуальної діяльності; знати і поважати культуру 

України та інших народів;  

 поважати свою й чужу гідність;  

 поважати права, свободи інших людей;  

 дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;  
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 поважати свою працю та працю інших людей;  

 мати почуття соціальної відповідальності;  

 вести здоровий спосіб життя;  

 володіти навичками міжособистісного і міжнаціонального спілкування; 

володіти способами отримання інформації; прагнути духовного і соціального 

добробуту. 

 

І. Циклограма управлінської діяльності адміністрації 

закладу освіти на  кожен  день 2018/2019  навчального року 

№ Назва Хто 

виконує 

Час  

1 Перевірка готовності  до занять: 

-огляд приміщень, території 

-перевірка явки вчителів 

-технічного персоналу 

 

Завгосп 

Директор 

ЗДНВР 

 

8-00 

8-15 

8-00 

2 Організація зустрічі учнів та вихованців: 

-черговий член адміністрації 

-черговий учитель 

-учні чергового класу 

 

Згідно 

графіка 

ДНЗ 

1-11 кл. 

8-00 

3 Подача списків учнів до їдальні, контроль 

за харчуванням учнів 1-11 класів. 

Директор, 

педагог-

організатор 

8-30, 

10-10, 

11-15 

4 Обмін інформацією з заступниками 

директора, педагогом -організатором,   

вчителями за потребою. 

Директор Протягом 

дня 

5 Перевірка  стану виконання вказівок 

Департаменту освіти і науки, відділу освіти, 

власних рішень.  

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

дня 

6 Відвідування уроків відповідно до плану 

внутрішкільного контролю. 

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

дня 

7 Перегляд  і відправлення необхідної 

кореспонденції 

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом 

дня 

8 Виконання справ , намічених на робочий 

день у  тижневому плані 

Директор, 

ЗДНВР 

Протягом  

дня 

9 Корегування  плану на наступний тиждень. ЗДНВР Протягом 

дня 

10 Проведення власних уроків . Директор, 

ЗДНВР 

За 

розкладом 
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ІІ. РОЗВИТОК  НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ШКОЛИ. 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

1. Проведення профілактичних ремонтних робіт в шкільній їдальні, харчоблоці, 

спортивній залі, навчальних кабінетах та інших приміщеннях (заміна вікон, дверей) 

2. Перевірка якості ремонтних робіт та підготовки до нового навчального року. 

3. Комплекс заходів з підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період. 

4. Проведення ревізії опалювальної системи, систем водопостачання та каналізації, 

електромереж на предмет якісної підготовки їх до початку навчального року. 

5. Підготовка та проведення інвентаризації матеріальної бази, паспортизації 

кабінетів. 

6. Перевірка, збереження, поповнення та використання бібліотечного фонду. 

7. Проведення благоустрою пришкільної ділянки. 

8. Поповнення кабінетів навчально-методичною літературою та технічними 

засобами навчання. 

10.  Ремонт спортивної    зали ( заміна вікон, сітки) 
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ІV. ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ 2016-2019 РОКИ 

 

ПІП  2016   2017   2018   2019  2020  2021    2016/17 н.р.  

 

2017/18 

н.р. 

2018/19н.р. 

Береговий Василь 

Миколайович  
       

Швиденко Оксана 

Миколаївна  
       

Лємєшова Тетяна 

Володимирівна 
       

Лємєшов  Юрій 

Борисович  
       

Третяк Ліна  

Віталіївна  
       

Кубай  

Галина Вікторівна  
        

Мялик 

 Оксана Миколаївна  
        

Соколенко Елеонора 

Олександрівна 
 

 

   

 

    

Дикуха  

Тетяна Анатоліївна  
    

 

    

Гаркуша  

Денис Вікторович 
      

 

  

Петрук Світлана 

Іванівна  
     

 

   

Шлапак  

Федір Анатолійович 
      

 

  

Хомич  

Галина Михайлівна  
  

 

      

Лемешева Світлана 

Аркадіївна  
     

 

   

Мацевич Ганна 

Ігорівна 
    

 

    

Коновалова Тетяна 

Антонівна  
    

 

    

Шлапак  

Інна Федосіївна  
     

 

   

Даниляк Дарина 

В‘ячеславівна  
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V. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УЧНІВ 

Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про середню 

загальну освіту», «Про заходи державної мовної політики», «Про освіту», 

Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової 

та повної загальної освіти,   

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив школи започатковує роботу    

реалізацію науково-методичної проблеми області «Компетентнісний підхід та 

особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього 

простору», її  І етапу. 

Основні завдання та пріоритетні напрями методичної роботи в 2018/2019 

навчальному році: 

- надання кваліфікованої методичної допомоги педагогам в опрацюванні 

сучасних науково-методичних,психолого-педагогічних концепцій, 

інноваційних технологій, формуванні нового педагогічного мислення; 

- надання адресних конкретних рекомендацій та методичної допомоги 

вчителям, особливо вчителям початкової школи, молодим учителям; 

- модернізація змісту методів та форм методичної роботи шляхом 

упровадження інноваційних педагогічних технологій у роботі з педагогічними 

кадрами; 

- підвищення ефективності діяльності МО на основі запровадження 

моніторингових досліджень.; 

- удосконалення навичок вчителів з питань упровадження тестових технологій 

восвітній  процес з метою підвищення рівня навчальних досягнень учні за 

результатами ДПА та ЗНО; 

- підвищення результативності освітнього  процесу шляхом упровадження 

інноваційних технологій; 

- посилення уваги до контрольно-оцінювальної й аналітичної діяльності щодо 

підготовки та проведення уроків; 

- організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність учнівських 

наукових товариств, підготовку і проведення на належному рівні олімпіад з 

базових дисциплін, турнірів, конкурсів тощо; 

- формування у педагогів навичок науково-дослідницької роботи; 

- підвищення якості дошкільної освіти через реалізацію Базового компонента 

дошкільної освіти у новій редакції, модернізацію її змісту та вдосконалення 

професійної компетентності педагогів ДНЗ; 

- науково-методичний супровід упровадження Державного стандарту 

початкової освіти;організація освітнього  процесу у початкових та 9-х класах; 

- вивчення стану та аналізу викладання предметів;   

- розширення мережі напрямів моніторингових досліджень; ширше 

впровадження моніторингових процедур у методичну роботу;  
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- удосконалення організаційно-методичного супроводу діяльності з питань 

виявлення, вивчення, впровадження у практичну діяльність інноваційних 

технологій, ППД; 

-   розробка навчально-методичного програмного забезпечення викладання 

навчальних предметів; 

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної  бази методичного 

кабінету; підвищення ролі методичного кабінету як інформаційно-

методичного центру. 

  
 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ ДО 

НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  

 

1. Комплекс  управлінських рішень щодо роботи  з педагогічними  

кадрами 

№ Зміст управлінської роботи Термін 

виконан

ня 

виконавець 

1.1  Здійснити раціональний розподіл педагогічного 

навантаження(згідно з чинним  законодавством та у 

відповідності до фахової освіти педагогів) 

 до 31.08  Директор  

 Заст.директора 

1.2.  Провести педагогічно цілеспрямовану розстановку: 

- учителів-предметників; 

- класних керівників; 

- керівників гуртків, секцій, факультативів; 

- завідуючих кабінетами. 

 до 31.08  Директор  

 Заступник  

 директора 

1.3.  Спланувати основні організаційні форми роботи 

педагогічного колективу  

 до 01.09  Директор  

 Заступник   

 директора 

1.4.  Організувати роботу методичних об‘єднань, 

педагогічних кафедр і творчих  

 груп, призначити керівників, скласти плани роботи 

 до 05.09  Директор  

 Заступник   

 директора 

1.5  Провести збори трудового колективу    до 01.09  Директор  

 Заступник   

 директора 

1.6.  Організувати роботу соціально-психолого-

педагогічної служби  

 до 10.09  Директор 

 

1.7  Організувати школу передового педагогічного досвіду 

вчителів, скласти графік   

 проведення відкритих уроків учителями школи, 

передбачити відвідування  

 відкритих уроків учителів району, міста 

 до 15.09  Заступник  

 директора 

1.8  Організувати школу молодого вчителя, скласти план 

роботи, призначити наставників 

 до 15.09  Директор 

 

1.9  Організувати роботу з поповнення навчальним   Адміністрація  
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обладнанням кабінетів.  

 Провести конкурси на кращий навчальний кабінет, 

краще естетичне оформлення й озеленення кабінетів 

Протягом     

 року 

1.10  Провести атестацію педагогічних кадрів (згідно з 

перспективним планом і заявами вчителів) 

 Жовтень-

квітень 
    Атестаційна 

комісія. 

1.11  Забезпечити виконання плану курсової 

перепідготовки й підвищення  кваліфікації вчителів 

 Згідно  з   

 наказом  

 по школі 

  Швиденко О.М. 

1.12  Організувати участь педагогічного колективу в роботі 

постійно діючих шкільних, районних та обласних  

семінарів 

 

Протягом    

 року 

  Швиденко О.М. 

 

2. Комплекс  управлінських рішень щодо створення умов для 

здобуття учнями повної середньої освіти. 
2.1  Здійснити  комплектування класів, створення 

належних умов для функціонування   занять з фізичної 

культури та предмету «Захист Вітчизни», 

затвердження шкільної мережі, навчального плану, 

розкладу уроків, факультативних занять, спортивних 

секцій та гуртків 

 до 31.08    Лємєшова Т.В. 

2.2  Забезпечити підручниками, художньою, довідково-

методичною літературою,  вжити невідкладних заходів 

для оперативної доставки підручників, посібників  та 

іншої навчальної літератури, передбаченої  переліком 

Міністерства освіти і науки України.  

 Згідно   

 графіку 
 Бібліотекар 

    

2.3  Забезпечити дотримання  структури 2018-2019 

навчального року: 

І семестр - з 3 вересня по 28 грудня, 

ІІ семестр - з 21 січня по 31 травня. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться 

канікули: 

зимові з 29 грудня по 20 січня, 

весняні з 25 березня по 31 березня. 

 

 

Протягом           

 року 

 

 

   

  Швиденко О.М. 

2.4  Спільно з відповідними органами охорони здоров‘я 

забезпечити своєчасне  проведення профілактичних  

медичних оглядів дітей та працівників 

 Згідно 

 графіку 
  Медична сестра   

   

2.5  Здійснити організований набір учнів до 1,  5 класів  та 

звернути особливу увагу на формування шкільної 

мережі  

 до 31.08 Швиденко О.М. 

2.6  Вжити відповідних заходів щодо переходу учнів 1-4 

та 10-го класу на новий зміст навчання  

 

 

Протягом    

 навчаль-  

 ного 

 Адміністрація  
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року  

2.7  Сформувати мережу  факультативів 5-11 класів   з  

 урахуванням побажань учнів та їх батьків  

 до 31.08    Швиденко 

О.М. 

2.8.  Виявити дітей, які потребують соціальної підтримки: 

 дітей – сиріт; дітей, які знаходяться під опікою; дітей з 

багатодітних родин, дітей-інвалідів, дітей, що 

потерпіли від аварії на ЧАЕС 

 до10.09   Класні 

керівники, 

педагог-

організатор 

2.9  Скласти соціальні картки класів, списки учнів за 

категоріями  

 до 07.09  Класні   

 керівники  

2.10  Забезпечити умови для реалізації конституційного 

права   для здобуття  початкової, базової та повної 

загальної середньої освіти осіб, які потребують    

корекції фізичного розвитку (наказ Міністерства 

освіти і науки України  

 від 02.12.2005 року № 691 «Про створення умов щодо 

забезпечення права на освіту з інвалідністю») 

 

Протягом    

 року 

    

 

Швиденко О.М. 

2.11  Виявити дітей, які потребують за станом здоров‘я 

індивідуальної форми навчання, та організувати з 

ними заняття. 

 до 01.09    Швиденко 

О.М. 

 

2.12  Здійснити дієвий контроль за працевлаштуванням та 

подальшим навчанням випусників 9  класу.  

 до 10.09   Корпош Т.Ю. 

2.13  Забезпечити неухильне виконання Інструкції з обліку 

дітей та підлітків шкільного віку та охопити всіх дітей 

шкільного віку обов‘язковою базовою та повною 

загальною середньою освітою за різними формами 

 до 01.09  Швиденко О.М. 

 

 

2.14  Встановити щоденний контроль за відвідуванням 

учнями занять та не допускати випадків 

безпідставного пропуску учнями занять.  

 

Протягом    

 року 

Швиденко О.М. 

2.15  Вжити заходів щодо якісної підготовки учнів 

випускних класів   до проведення  ДПА в 4,9,11  

класах 

 

Протягом    

 року 

Швиденко О.М. 

2.16  Ознайомити учнів, вчителів та батьків зі Статутом 

школи, режимом роботи,  правилами поведінки учнів, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку  

школи  

 до 05.09   Класні  

 керівники 

2.17  Скласти графік  чергування  адміністрації та 

встановити єдиний час прийому  громадян  

 до 01.09   Адміністрація  

 

 

3. Комплекс заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

3.1  Систематично й послідовно удосконалювати роботу 

щодо створення нешкідливих та безпечних умов праці, 

навчання та виховання учнів 

 Постійно    Швиденко О.М. 

 

 

 

3.2  Забезпечити готовність школи, усіх навчальних  до 01.09     
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кабінетів до прийому дітей  відповідно до санітарних 

норм і вимог техніки безпеки 

Подлєсний В.М. 

3.3  Створити належний санітарно-гігієнічний режим у 

школі: 

- скласти графік чергування вчителів, 

адміністрації, ознайомити їх з обов‘язками  

чергових; 

- проводити вологе прибирання та 

провітрювання  приміщень; 

- забезпечити відповідні норми освітлення 

кабінетів; 

- створити належні умови для роботи за 

комп‘ютерами   

 Система-

тично  
  Швиденко О.М. 

завідуючі 

 кабінетами 

3.4  Проводити інструктажі з учнями з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці (вступний, 

первинний, позаплановий, цільовий) з обов‘язковою 

реєстрацією в журналах 

 Постійно     Швиденко 

О.М. 

Класні керівники   

3.5  Провести інструктивно – методичну нараду з 

вчителями щодо організації проведення занять з 

«Основ здоров‘я»  

 до 01.09 Швиденко О.М. 

Подлєсний В.М. 

3.6.  Привести у відповідність до сучасних вимог 

наочність, спрямовану на  запобігання дитячого 

травматизму 

 Корпош 

Т.Ю. 

Швиденко О.М. 

3.7.  Скласти акти – дозволи на проведення занять в 

кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики,    на 

спортивному майданчику 

 до 01.09 Швиденко О.М. 

3.8.  Провести випробування та скласти акт  перевірки на 

надійність спортивного  обладнання   на спортивному 

майданчику 

 до 01.09 Швиденко О.М. 

3.9.  Привести в належний стан обладнання, прилади, 

інструменти, спортивні споруди у відповідності до 

вимог техніки безпеки, виробничої санітарії,  

 дотримання норм протипожежної безпеки 

 до 01.09    

завідуючі 

кабінетами 

3.10  Постійно контролювати стан охорони праці та техніки 

безпеки в навчальних кабінетах під час проведення 

практичних і лабораторних занять 

Системат

ично  
     Швиденко 

О.М. 

3.11  З метою збереження життя та здоров‘я дітей на 

початку уроку фізкультури, на  уроках праці, хімії, 

фізики, біології перед кожною практичною роботою  

 повторювати правила з техніки безпеки 

Системат

ично  
 Завідуючі  

 кабінетами,   

 вчителі 

3.12  Відвести в кожному класному журналі сторінку для 

обліку вступного інструктажу з учнями 5-11 класів 

 до 01.09 Класні  

керівники 

3.13  Проводити з учнями бесіди з попередження 

травматизму, виконання правил дорожнього руху, 

 

Системат

ично  

 Класні   

 керівники 
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поведінки з вибуховими речовинами, правил 

поведінки на  воді, льоду, під час виникнення пожежі 

3.14  Обновити схеми виведення учнів із приміщень при 

виникненні пожежі 

 Серпень  Подлєсний В.М. 

3.15  Створити безпечні умови під час експлуатації 

навчальних кабінетів,  комп‘ютерів та технічних 

засобів навчання 

 Постійно   Завідуючі  

 кабінетами 

3.16  Проводити з учнями профілактичну роботу з безпеки 

життєдіяльності.  Організувати проведення бесід перед 

виходом на канікули 

 

Системат

ично  

 Класні   

 керівники  

3.17  Розробити пам‘ятки для учнів та батьків з 

попередження дитячого травматизму під час канікул  

 до 01.10   Швиденко О.М. 

3.18  Продовжити роботу загонів «Юний інспектор 

дорожнього руху» та «Юний    пожежник».  

 

Протягом  

 року 

 Педагог-  

 організатор 

3.19  При вивченні правил дорожнього руху залучати 

інспекторів ДАЇ, впроваджу- вати практичні заняття на 

шкільному майданчику з дорожнього руху  

 

Протягом  

 року 

 Класні   

 керівники  

3.20  При проведенні масових заходів, екскурсій, 

культпоходів дотримуватися спеціальних заходів щодо 

безпеки та охорони життя і здоров‘я дітей  

 

Протягом  

 року 

 

 Педагог-  

 організатор 

3.21  Організувати проведення батьківських зборів з питань 

безпеки життєдіяльності та попередження дитячого 

травматизму. Попередити батьків про пильність та 

посилення контролю за дітьми у вільний від занять час 

 

 

Протягом  

 року 

  Лємєшова Т.В. 

 

4. Комплекс заходів щодо збереження та зміцнення здоров’я 

4.1  Вжити дієвих заходів щодо  забезпечення належних 

умов для організації та проведення профілактичних 

медичних оглядів школярів  

 Згідно  

 графіку 
  медсестра 

4.2  Провести огляд дітей, які вступають до школи. 

Виокремити групи «ризику» і  хворих дітей  

 до 15.09 медсестра 

4.3   Стежити за станом здоров‘я учнів з 1 по 9 класи Система-

тично  
  Класні   

 керівники 

4.4.  Створити банк даних про стан здоров‘я учнів  

 

 до 01.12   Класні   

 керівники 

4.5  Скласти листки здоров‘я і вклеїти їх у журнали після 

медогляду, зміст та рекомендації лікарів довести до 

відома всіх учителів, батьків 

 Згідно  з  

 Графіком 
  Класні   

 керівники 

4.6   Класним керівникам  розсадити учнів у  класі з 

урахуванням зросту, зору, слуху, стану здоров‘я  

 до 05.09  Класні  

 керівники  

4.7  Провести діагностику інтелектуальної, емоційної 

сфери учнів 

 Протягом  

 року 
 Лємєшова Т.В. 
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4.7.  Забезпечити в школі: 

- санітарно-протиепідеміологічний режим; 

- систематичне провітрювання навчальних 

кабінетів; 

- тепловий і світловий режим; 

- раціональну організацію відпочинку під час 

перерв; 

- проведення фізкультурної паузи на уроці 

 Система-

тично  
 Вчителі, 

 Класні  

 керівники 

4.8.  Продовжити роботу в рамках реалізації   

 розвитку мережі школи, сприяння здоров‘ю  

 Протягом  

 року 
Лємєшова Т.В. 

4.9.  Організувати проведення циклу виховних годин з 

тематики «Здоровий спосіб  життя як шлях 

формування та зміцнення здоров‘я дитини» 

 Протягом  

 року 
Лємєшова Т.В. 

4.10  Запровадити проект Школа дружня до дитини, почати 

впровадження курсу «Формування здорового способу 

життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», відповідно до 

програми навчального курсу для учнівської молоді 

старшого підліткового та юнацького віку.  

 Протягом  

 року 
Лємєшова Т.В. 

4.11  Запровадити в навчально – виховний процес 

проведення щоденних  фізкультурно – оздоровчих 

заходів у режимі навчального дня (фізкультурні 

хвилинки, рухливі перерви, години фізкультури)  

 Система-

тично  
Лємєшова Т.В. 

4.12  Провести конкурс на кращий спортивний клас  Квітень  Лємєшова Т.В. 

4.13  Продовжити впровадження єдиного уроку «Спорт і 

фізичне виховання – утвердження здорового способу 

життя», присвяченого Дню фізичної культури та 

спорту в Україні 

 Вересень  Лємєшова Т.В. 

4.14  Провести День здоров‘я та свято «Тато, мама, я – 

спортивна сім‘я» 

 Квітень - 

 травень 
Лємєшова Т.В. 

 

5. Комплекс заходів щодо організації харчування 
5.1.  Вжити заходів щодо створення необхідних умов для 

організації харчування дітей, забезпечити неухильне 

дотримання нормативно – правових документів 

 Постійно  Лємєшова Т.В. 

5.2.  Організувати повноцінне, безпечне і якісне 

харчування дітей. Здійснювати постійний контроль за 

якістю та дотриманням норм харчування  учнів 

 

Протягом   

 року 

Лємєшова Т.В. 

5.3.  Посилити протиепідемічні заходи щодо попередження 

спалахів кишкових інфекцій і харчових отруєнь  

 Постійно     Адміністра-ція 

5.4.  Проводити роз‘яснювальну роботу серед батьків щодо 

організації харчування   дітей різного віку  

 Постійно   Адміністрація 

5.5.  Посилити контроль за дотриманням санітарно – 

гігієнічних вимог на харчоблоці під час прийняття 

продуктів харчування, дотриманням термінів та умов   

 Постійно   Лємєшова Т.В. 
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їх зберігання, реалізації, ведення медичної 

документації тощо  

5.6.  Впровадити в 1-4 класах інтегрований курс «Абетка 

харчування» 

Постійно Вчителі 1- 4 класів 

5.7. Здійснювати безоплатне харчування учнів 1-4х класів   Постійно  Лємєшова Т.В. 
    

5.8. Здійснювати контроль з дотримання учнями правил 

особистої гігієни та вживання гарячих страв учнями, 

дотримання режиму та графіку харчування дітей, 

чергування педагогічних працівників в шкільній 

їдальні  

Постійно Рада школи 

6.3.  краєзнавчих  

 конференціях, екскурсіях та туристських поїздках 

  

 

 

6.4.  Організувати, з урахуванням психофізіологічного 

розвитку дітей різних вікових категорій, фізкультурно 

– оздоровчу та спортивну роботу під час оздоровчої 

компанії  

 Червень   

 серпень 

Лємєшова Т.В. 

6.5.  Посилити відповідальність учителів за охорону та 

збереження життя дітей під час оздоровлення  

 

Постійно  

Лємєшова Т.В. 

 

6. Організація роботи по підготовці дітей 5-річного віку до  

навчання у закладі освіти 

Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної 

середньої та дошкільної освіти» (№2442 – IV від 06.07.2010) передбачено зміну до 

Закону України «Про дошкільну освіту», а саме, запровадження обов‘язкової 

дошкільної освіти дітей 5-річного віку». 

На виконання наказу МОН «Про програмно-методичне забезпечення 

організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку» від 14.10.2010 №952 

створено Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» 

(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України,» наказ МОН від 23.11.2010 

№1111 

Важливо забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень 

розвиненості, вихованості і навченості, який гарантуватиме їй достатню і необхідну 

життєву компетентність. 

Рівні стартові можливості потрібно надати всім дітям п‘ятирічного віку, 

незалежно від того, відвідують вони дошкільний навчальний заклад чи охоплені 

іншими формами здобуття шкільної освіти. 

№  

з/п 
Зміст роботи 

Відповіда- 

льні за 

виконання 

Дата 

виконання 

Форми 

узагальн

ення 

Відмітка 

про  

Вик-ня 

1.  

Скласти банк даних про дітей 5-ти 

річного віку, які не відвідують 

дошкільні навчальні заклади 

 Коновалова 

Т.А. 

До 05 вересня Списки   

2.  

Організувати роботу з дітьми 

п‘ятирічного віку щодо навчання та 

виховання 

Адміністр. До 01 жовтня Рішення   
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3.  

Організувати консультаційний пункт  

по підготовці дітей 5-річного віку 

Вчитель 4 

класу та 

вихователь 

До 01.10. План 

роботи 

 

4.  

Включити в плани роботи з батьками 

дітей старшого дошкільного віку 

різні форми роботи: батьківські 

збори, роз‘яснювальну роботу щодо 

переваг та необхідності здобуття 

дитиною дошкільної освіти за рік до 

навчання в першому класі, змісту 

поняття «готовність дитини до 

школи». 

Вчитель 4 

класу  

Протягом 

року 

План 

роботи, 

звіт 

 

5.  

Провести співбесіди з дітьми. 

Співбесіда повинна включати 

виконання спеціальних 

діагностичних завдань для перевірки 

рівня функціональної готовності до 

систематичних занять, а не 

перевіряти вміння читати, писати, 

рахувати тощо. 

Вчитель 

початкової 

школи 

 Жовтень  Звіт 

вчителя  

 

6.  

Використовувати навчально-

методичні посібники, літературу, 

зошити лише ті, які мають 

відповідний гриф Міністерство 

освіти і науки України 

Вихователь 

Постійно  Довідка   

7.  

Створення сприятливих умов для 

інтелектуального, духовного, 

естетичного та фізичного розвитку 

дітей 

Адміністрація

Вихователь 

Протягом 

року 
 

 

8.  

Створювати сприятливі умови для 

підвищення рівня професійної 

майстерності учителів 

Адміністрація Протягом 

року  

 

9.  

Дотримання Державних санітарних 

правил і норм влаштування, 

утримання навчального закладу та 

організації навчально-виховного 

процесу  

Адміністрація Протягом 

року 

 

 

10.  

Ознайомити батьків з новим 

Державним стандартом для 

початкової школи 

Вчитель  Жовтень  

 

 

 

VІІ. Організація роботи  дошкільного підрозділу 

 

                У 2018/2019  навчальному році робота з дітьми здійснюється за  освітньою 

програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендованою листом 

Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 р. №1/11-16163, інструктивно-

методичними листами Міністерства освіти і науки України від 24.01.2007 №1/9–36 

«Про режим роботи дитячих навчальних закладів», від 03.07.2009 №1/9-455 
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«Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 04.10.2007 №1/9-583 

«Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», від 

27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п‘ятирічного віку», листом 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України від 26.07.2010 №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей 

у дошкільному навчальному закладі», Проект наказу МОЗ України «Про 

затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. 

  Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом 

дошкільної освіти, Концепцією Національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої 

роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018 -2019 н.р. від 16.06.2016 р. №1/9-

315»,   враховуючи досягнення й перспективи розвитку,  педагогічний колектив 

визначає основні завдання на 2018/2019 навчальний рік. Враховуючи підсумки 

розвивально-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив 

дошкільного закладу спрямовує свою діяльність у наступному році на вирішення 

проблеми: 

1. Продовжувати роботу по  національно - патріотичному вихованню дітей. 

2. Економічне виховання дітей в ДНЗ. 

3. Фізичний  розвиток дітей дошкільного віку. 

 

1. Завдання на оздоровчий період 
№ 

п/п 
Тема та зміст роботи 

Термін 

проведння 

Відпові- 

дальні  
Примітки 

1 
Щоденно проводити загартовуючі 

процедури 

Червень, 

липень, 

серпень 

Вихователі  

 

 

 

2 

Провести консультації з батьками 

«Система загартування дітей влітку», 

«Правильна організація режиму дня 

— запорука фізичного та психічного 

здоров‘я дітей» 

Червень, 

липень 
Вихователі   

3 
Провести вечір розваг для дітей «Мир 

дітям України» 
Липень  

Вихователі 

Муз. 

керівник  

 

4 
Провести конкурс малюнків на 

асфальті: «Веселки літа» 
Серпень  Вихователі   

5 
Провести педагогічну годину 

«Правила поводження дітей на воді» 
Червень Вихователі   
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2. Виставки 

№ 

п/п 
Тема та зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 
Примітки 

1 
Виставка поробок з природного 

матеріалу 
Жовтень  Вихователі   

2 
Виставка-конкурс на краще 

вирізання сніжинок 
Грудень  Вихователі  

3 
Виставка дидактичних посібників 

«Україна — мій рідний край» 
Березень Вихователі  

4 
«Для тебе рідна, мамо!» — 

подарунки мамі 
Травень  Вихователі  

 

3. Конкурси 

№ 

п/п 
Тема та зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 
Примітки 

1 
На краще оформлення ігрових 

куточків 
вересень вихователі  

2 Виготовлення ялинкових іграшок грудень Вихователі  

3 Розпис великодніх яєчок квітень Вихователі  

4 Подарунок для  мами травень вихователі  

 
4. Батьківські збори: 

1 Батьківські збори: 
Жовтень 

2018 рік 
  

а  Вступ у дитсадок  
директор 

вихователі 
 

б 

Спільна робота групи та сім‘ї щодо 

вирішення навчально – виховних та 

адміністративно – господарських 

завдань 

  вихователі  

в Організаційні питання  
директор 

вихователі 
 

2  Батьківські збори: 
Травень 

2018 рік 
  

а 
Звіт вихователів про результати роботи 

за навчальний рік 
 вихователі  

б Звіт батьківського комітету  

Голова 

батьківсь-

кого 
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комітету 

в 
Завдання батьків на літній оздоровчий 

період 
 Вихователі  

г         Готуємо дітей до школи  вихователі  

 
5. Масові заходи, дійства фізкультурно – оздоровчого,  

музично- естетичного циклів 

№ 

п/п 
Тема та зміст роботи 

Термін 

проведення 
Відпові-дальні 

Приміт

ка 

1 

 

«Тато, мама, я – спортивна сім‘я » 

спортивна розвага 

 

 

вересень 

 

Вихователі    

2 

Музична розвага : «Здрастуй, осінь 

золота» 

 

жовтень 

 
Вихователі    

3 

 

Розвага «Святий Миколай, до нас в 

гості завітай» 

 

Грудень 

Вихователі  

 Педагог-

організатор 

 

4 
 

Свято Новий рік 

грудень 

 

Вихователі  

 Педагог-

організатор 

 

5 
Театралізована діяльність «Різдвяні 

віншування» 
січень 

Вихователі   

Педагог-

організатор 

 

6 
Музично – спортивне свято 

«Стрітення» 
лютий 

Вихователі   

Інструктор з 

фізичної 

культури 

 

7 
Свято «Мамине свято» 

 
березень 

Вихователі  

Педагог-

організатор  

 

8 
Розвага «Великдень» 

День відкритих дверей 

За 

календарем 

Вихователі 

музичний 

керівник 

 

9 

 
Дні Здоров‘я 

1 раз на 

місяць 

Вихователі 

музичний 

керівник 

 

10 
Розвага «Наше дитинство найкраща 

пора» 
1 червня 

Вихователі 

Педагог-

організатор 
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6. Взаємодія зі школою 

№ 

п/п 
Тема та зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 
Примітка 

1 
Скласти спільний план роботи ДНЗ і 

школи 

До 01.10.18 

року 
Директор  

2 
Взяти участь в шкільному 

святі «1 Дзвоника» 
Вересень Вихователі  

3 
Екскурсія до школи (ознайомлення з 

територією, приміщенням) 
Листопад Вихователі   

4 

Відвідувати шкільні уроки в 

початкових класах згідно 

колективного перегляду 

Протягом 

року 
Вихователі   

5 

Запросити вчителів початкових 

класів на заняття по економічному 

розвитку дітей у старшій групі 

Лютий Вихователі   

6 
Провести музичну розвагу «Ой 

весна прийшла в село » 
Березень 

Вихователі 

муз керівник 
 

7 

Запросити вчителів початкових 

класів на підсумкові заняття старшої 

групи 

Травень 
Вихователі 

 
 

8 

Організація спільних виставок 

дитячих робіт з природного та 

покидькового матеріалу та 

зображувальної діяльності 

Протягом 

року 
Вихователі  

 

7.  Організація навчально-виховної діяльності 

№  

з/п 
Зміст роботи 

Відповіда-

льні  

за 

виконання 

Дата 

викона-

ння 

Форми 

узагаль

-нення 

Відмітка 

про  

викона-

ння 

 1 
Затвердити розклад занять 

дошкільного підрозділу 

 Швиденко 

О.М. 

До 30 

серпня 

Розкла

д 

 

  

Організувати роботу з вихованцями 

дошкільного підрозділу відповідно  

освітньої програми для  дітей від двох 

до семи років «Дитина» 

 Швиденко 

О.М. 

До 01 

вересня 

Розкла

д  

 

  

Спланувати перевірки відповідності 

змісту дошкільної освіти дітей 

дошкільного віку вимогам програми 

виховання і навчання дітей від двох 

Вчителі 

початкових 

класів та 

вихователь 

До 01 

вересня 

Інформ

а-ція  
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до семи років «Дитина» писхолого-

фізіологічним особливостям дітей 

даного віку. 

 

Реалізовувати принцип наступності в 

роботі дошкільного підрозділу та 

початкової школи. 

Вихователь Протяго

м року 

План   

 

Включити в плани роботи з батьками 

дітей старшого дошкільного віку різні 

форми роботи: батьківські збори, 

роз‘яснювальну роботу щодо переваг 

та необхідності здобуття дитиною 

дошкільної освіти за рік до навчання 

в першому класі, змісту поняття 

«готовність дитини до школи». 

Вихователь Протяго

м року 

  

 

Оформити куточок для батьків з 

інформацією про особливості 

адаптації дітей до навчання в закладі 

Адміністрація Вересен

ь  

План 

роботи, 

звіт 

 

 

Відремонтувати та укомплектувати 

групову кімнату 

Адміністрація

, вихователь 
До 31 

серпня 

Інформ

а-ція в 

куточк

у 

 

 
Обладнати ігрові куточки Вихователь До 31 

серпня 

  

 

Використовувати навчально-

методичні посібники, літературу, 

зошити лише ті, які мають 

відповідний гриф Міністерство освіти 

і науки 

Адміністрація 

вихователь 
Постійн

о  

  

 

Створення сприятливих умов для 

інтелектуального, духовного, 

естетичного та фізичного розвитку 

дітей 

Адміністрація Протяго

м року 

Інформ

а-ція 

 

 

 

 

 

Створювати сприятливі умови  для 

підвищення рівня професійної 

майстерності вихователя 

Адміністрація Протяго

м року 

  

 

Дотримання Державних санітарних 

правил і норм влаштування, 

утримання навчального закладу та 

організації навчально-виховного 

процесу 

Вихователі Протяго

м року 

  

 
Організовувати виставки дитячих 

малюнків, поробок 

Адміністрація Протяго

м року 

  

 
З метою надання допомоги та 

запобігання помилок систематично 

Вихователь 
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здійснювати контроль за:  

- змістом та якістю перспективного 

планування; 

- змістом та якістю календарних 

планів освітньо-виховної роботи; 

- готовність вихователя до робочого 

дня; 

- відвідування занять. 

 

Поповнити методичну скарбничку 

дидактичними посібниками щодо 

розвитку дітей дошкільного віку 

Вихователь Протяго

м року 

  

 
Поповнення дидактичного матеріалу  Вихователь Протяго

м року 

  

 

З метою запобігання нещасних 

випадків стежити за дотриманням 

безпеки життєдіяльності в групі та на 

прогулянках. 

Вихователь Постійн

о  

  

 

Здійснювати повний комплекс 

оздоровчо-загартовуючих заходів 

переднбачених програмою. 

Вихователь Постійн

о  

  

 
Оновити стенд «Поради батькам» Вихователь Вересен

ь  

  

 
Поповнювати стенд «Поради 

батькам» 

Вихователь Протяго

м року 

  

 
Тиждень дошкільнят Вихователь 11.05-

15.05.18 

  

 

Індивідуальні бесіди з батьками на 

теми: 

- профілактика дитячих страхів; 

- загартування – надійний шлях до 

здоров‘я; 

- чи готова ваша дитина до школи. 

Швиденко 

О.М. 

Згідно з 

планом 

План  

 

Перевірити списки дітей дошкільного 

віку, що мешкають на території 

навчального закладу 

Вихователь 

Вересен

ь  

Списки 

 

 

 
Подати до відділу освіти 

статистичний звіт (Ф 85-к) 
Вихователь 

Січень  Звіт  

 

Видати наказ щодо обліку дітей 

дошкільного віку, що мешкають на 

території закладу 

ЗД Серпень 

квітень 

Наказ  
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8.Наступність у роботі школи-дитячого садка:  «дошкільна освіта-І ступіть»   

Задачі: 
 Впроваджувати в практику концепцію безперервного навчання, забезпечуючи 

ранній розвиток дитини в умовах школи 

 Організувати здійснення наступності в комплексі «дошкільна група - 

початкова школа» на всіх рівнях: змісту, технологій і методик навчання, 

організації навчально-виховного процесу. 

 Формувати психологічну готовність дітей до навчання в початковій школі, 

базуючи її на активній мотивації, використовуючи емоційно-вольові нахили; 

 Удосконалювати систему моніторингу комплексного розвитку кожної дитини, 

створення маршрутів індивідуального супроводження, системи відстеження 

результативності й досягнень учнів, включаючи моніторинг особистісних 

характеристик; 

 Організувати загально пізнавальну, суспільно корисну, художню, спортивно-

оздоровчу, досугову діяльність вихованців дошкільної різновікової групи і 

учнів початкової школи; 

 Активізувати взаємодію початкової школи й дошкільної групи з батьками 

через залучення їх до проведення виховних заходів у початковій школі й 

дитячому садку. 

 

VІІІ. СПІВРОБІТНИЦТВО ШКОЛИ ТА СІМ’Ї 

 1. Вивчення особливостей  школи на території села 

1.1. Вивчення умов сімейного виховання школярів, 

соціально-професійного стану батьків 

Протяго

м  

року 

Класні  

керівники 

1.2. Вивчення соціально-культурного становища у 

мікрорайоні школи (можливостей позашкільних 

установ в організації позаурочної діяльності школярів) 

Вересень 

-жовтень 
  

Педагог-

організатор 

       2. Підвищення педагогічної культури батьків та зміцнення 

співробітництва школи, сім’ї, громадськості щодо виховання учнів 

2.1.  Ознайомити батьків з нормативно-правовими 

документами діяльності навчального закладу. 

Вересень  Адміністрація 

 

2.2 Провести загальношкільні батьківські збори: 

 - «Стратегія запобігання та подолання насильства в 

сім‘ї»  

 - «Вплив медіа середовища на формування дитини» 

-  Круглий стіл  

Вересень 

Грудень 

Лютий   

Квітень 

Лємєшова Т.В., 

Даниляк Д.В. 
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2.3.  Організувати роботу батьківського університету 

психолого-педагогічних знань для батьків учнів:  

- початкової школи;  

- основної і середньої школи. 

 1 раз  

 на 

семестр 

 Класоводи та 

класні керівники 

2.4.  Організувати консультативну психолого-педагогічну 

службу з надання допомоги  батькам у вихованні 

дітей, координації дій школи і батьків, вирішення  

 конфліктних ситуацій. 

 1 раз  

 на 

місяць 

 Класоводи та 

класні керівники 

2.5.  Організувати спільну діяльність школи і сім‘ї з учнями, 

які потребують підвищеної уваги. 

 

Постійно  

 Класоводи та 

класні керівники 

 

2.6.  Організувати батьківський збори «Ми та наші діти»: Жовтень Лємєшова Т.В. 

 - Інформаційна трибуна Грудень   

   - «Батьки та їх проблеми»  Січень   

2.7.  Проводити єдині батьківські дні (відкриті уроки, 

зустрічі батьків з учителями-предметниками, класними 

керівниками, адміністрацією школи) 

 1 раз на  

 семестр 

Лємєшова Т.В. 

2.8.  Залучати батьків школярів до участі у 

загальношкільних позаурочних заходах,  проведення 

творчих зустрічей, навчання шкільного активу 

 Протягом     

 року 

Лємєшова Т.В. 

2.9.  Створити інформаційні куточки для батьків «Батькам 

про дітей» 

 Вересень  Лємєшова Т.В. 

2.10  Провести сімейні свята: 

 - «Бережемо наших матерів»; 

 - «Мій тато – захисник Вітчизни» 

 Березень 

 Лютий  

Лємєшова Т.В. 

2.11   Батьківська конференція «Взаємодія школи і сім‘ї у 

вихованні особистості» 

 Березень  Лємєшова Т.В. 

2.12  Залучати батьків до класних, загальношкільних, 

позашкільних виховних заходів  

Постійно Лємєшова Т.В. 

2.13 Провести конкурси: 

 - «Тато, мама, я – спортивна сім´я» 

 - «Тато, мама, я – читаюча сім´я» 

 

 Квітень  

 Лютий  

Лємєшова Т.В. 

2.14 Провести анкетування батьків: «Ставлення батьків до 

проблем виховання» 

 Листопад   Кл. керівники 

      3. Охорона прав і соціальний захист дітей пільгових категорій 

3.1.  Ввести корективи до інформаційного банку даних про 

дітей пільгових категорій 

 до 05.09 Лємєшова Т.В. 

3.2.  Відвідування всіх учнів вдома, вивчати умови життя, 

відпочинку, побуту. Здійснити рейд-перевірку умов 

життя учнів пільгового контингенту та проблемних 

родин.  Скласти акти обстеження. 

 до 01.10 

 Грудень    

 Кл. керівники 

 батьківський   

 комітет 

3.10  Організувати участь дітей пільгових категорій у 

районних, міських заходах до  Дня захисту дітей, 

 Протягом  

 року 

Педагог-

організатор 
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новорічних та різдвяних свят. 

3.11  Здійснювати контроль за безкоштовним харчуванням 

дітей пільгових категорій 

Систе-

матично  

Лємєшова Т.В. 

3.12  Охопити дітей пільгових категорій організованими 

формами відпочинку та  оздоровлення 

Систе-

матично  

Лємєшова Т.В. 

4. Організація роботи  з батьками та дітьми, які потребують 

особливої уваги 

4.1.  Здійснити координацію роботи вчителів, класних 

керівників, психолога до дітей, які належать до різних 

пільгових категорій. 

 Протягом   

 року 
  Класні 

керівники 

Лємєшова Т.В. 

4.2.  Здійснювати зв‘язок з наркологічним диспансером, 

медичними центрами, дільничним міліціонером, 

інспекторами КМСД, ССД . 

 Протягом   

 року 

  Класні 

керівники, 

Лємєшова Т.В. 

4.3.  Працювати над удосконаленням форм і методів 

діяльності з профілактики правопорушень 

 Протягом   

 року 

 Кл.керівники 

Лємєшова Т.В. 

4.4.  Проводити профілактичні бесіди з правопорушниками 

та їх батьками, відвідувати їх вдома. 

 Протягом   

 року  

 Кл.керівники 

4.5.  Взяти під контроль відвідування, успішність учнів з 

девіантною поведінкою,  ввести персональні картки 

психолого-педагогічних спостережень за цими учнями. 

 Протягом   

 року 

 Кл.керівники 

Швиденко О.М. 

Лємєшова Т.В. 

4.6.  Залучати учнів до роботи гуртків, спортивних секцій, 

клубів. 

 Постійно   Кл.керівники 

4.7.   Організувати зустріч учнів школи з працівниками 

центру соціальних служб для молоді 

  

    

Лємєшова Т.В. 

4.8.  Розробити заходи щодо профілактики дитячої 

бездоглядності та правопорушень, правової та 

психологічної підтримки дітей і молоді  

 до 01.11. Лємєшова Т.В. 

4.9.  Запровадити в школі проведення Тижня «Правове 

виховання учнів у  позаурочний час» 

 Жовтень  

 

Лємєшова Т.В. 

4.10  Щоденно виявляти конкретні причини пропусків 

занять учнями, оперативно  вживати заходів виховного 

впливу на підлітків, які пропускають заняття без 

поважних причин 

 Протягом   

 року 

Лємєшова Т.В. 

4.11  Забезпечити участь у профілактичній операції «Урок» 

 

 

 Вересень  Лємєшова Т.В. 

5. Виконання мовного законодавства 

 І. Організаційно-методична робота   

 5.1.  Активізувати роботу щодо реалізації положень Закону 

України «Про засади державної мовної політики» 

 Постійно  Швиденко 

О.М. 

5.2. Спрямувати внутрішньошкільну методичну роботу на 

допомогу вчителям у володінні ними українською 

Постійно Швиденко 

О.М. 



 67 

мовою 

5.3. Забезпечити ведення діловодства та документації в 

школі державною мовою 

Постійно Швиденко 

О.М. 

5.4. Продовжити комплектування шкільної бібліотеки 

необхідною художньою літературою, підручниками, 

навчальними посібниками та програмами державною 

мовою 

Постійно Швиденко 

О.М. 

5.5. Продовжити проведення індивідуальних консультацій 

«Ділова українська мова» для вчителів  

За 

окремим 

графіком 

Швиденко 

О.М. 

5.6. При проведенні атестації педагогічних працівників 

дотримуватись вимог Положення про атестацію, щодо 

оволодіння ними державною мовою 

Постійно Швиденко 

О.М. 

5.7.  Поліпшити навчально – методичне забезпечення 

професійної діяльності вчителів (забезпечення 

підручниками, періодичними, науково – методичними  

 та педагогічними виданнями)  

 Протягом  

 року 

Швиденко 

О.М. 

5.8.  Забезпечити психологічний супровід упровадження 

української мови до навчально-виховного процесу 

 Постійно  Швиденко 

О.М. 

5.9.  Організувати та проводити діагностику щодо 

оновлення змісту та форм організації методичної 

роботи з учителями української мови та літератури 

 Постійно  Швиденко 

О.М. 

5.10.  Продовжити мовну освіту шляхом проведення 

конкурсів, лекторіїв, «круглих   столів»  з метою 

поліпшення мовної культури вчителів 

 Протягом  

 року 

Швиденко 

О.М. 

5.11.  Запроваджувати до навчально-виховного процесу аудіо 

та відеопосібники українською мовою, забезпечувати 

умови для інформатизації та комп‘ютерізації 

навчального процесу  

 Протягом   

 року 

Швиденко 

О.М. 

5.12.  Забезпечити проходження та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів  з метою покращення навичок 

володіння українською мовою та підвищення  якості 

навчання  

 Протягом   

 року 

Швиденко 

О.М. 

 

 

6. Розвиток національно-патріотичних почуттів у навчально-

виховного процесі 
 6.1.  На педрадах, нарадах, методичних об‘єднаннях, 

засіданнях предметних кафедр  розглядати питання   

щодо реалізації  концепції національно-патріотичного 

виховання 

 Протягом  

 року 

Швиденко 

О.М. 

 6.2.  Продовжити здійснювати моніторинг динаміки 

функціонування української мови 

 Протягом  

 року 

Швиденко 

О.М. 

 6.3.  Проводити моніторинг рівня навчальних досягнень  Протягом  Швиденко 
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учнів з української мови та літератури під час 

проведення контрольних робіт та державної 

підсумкової атестації 

 року О.М. 

 6.4.  Взяти участь у II (районному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з шкільних предметів 

 Протягом  

 року 

Швиденко 

О.М. 

 6.5.  Продовжити пошукову роботу щодо вивчення 

історичних, етнічних та мовних традицій і культури 

рідного краю  

 Постійно  Швиденко 

О.М. 

 6.6.  Продовжити діяльність дитячої об`єднань  школи  Протягом   

 року 

 Педагог-  

 організатор 

 6.7.  З метою формування україномовного середовища 

проводити фольклорні свята,  вечори, турніри, 

конкурси, вікторини, конкурси – фестивалі сімей –

знавців української мови «Мама, тато, я       - українська 

сім‘я» 

 Протягом   

 року 

 Педагог-  

 організатор 

6. 8.  Продовжити роботу батьківського всеобучу з питань 

національного виховання  

 Протягом     

 року 

 Класні 

керівники 

6.9.  Дотримуватись наступності та перспективності в 

навчанні українською мовою 

Постійно Вчителі 

6.10.  Оновити куточки державної символіки в навчальних 

кабінетах 

До 01.10. Зав. каб-ами 

Класні кер. 

 

7. 7. Інформаційні та комунікаційні технології в 

навчально-виховному процесі 
№  Зміст заходу Час 

викона

ння  

Вико-

навець  

7.1. Використання наявного програмного забезпечення для 

досягнення позитивних результатів у навчанні та 

вихованні 

Постійно Швиденко 

О.М. 

7.2. Поновлення й доукомплектування комп‘ютерного  

класу комп‘ютерною технікою 

Протягом 

року 

Швиденко 

О.М. 

7.3. Організація роботи щодо впровадження 

дистанційного навчання та тестування учнів і 

педагогічних працівників 

Протягом 

року 

Швиденко 

О.М. 

Гаркуша Д.В. 

7.4. Проводити облік наявності та використання 

програмного забезпечення 

Постійно Швиденко 

О.М. 

7.5. Передбачити оснащення навчально-виховного 

процесу ліцензійним навчальним програмним 

забезпеченням 

Постійно Швиденко 

О.М. 

8. 8. Використання інформаційних  технологій   управління освітою 

8.1. Подальше використання сучасних інформаційних 

технологій управління в школі 

Постійно Адмініст-

рація  

8.2. Здійснювати ефективну систему планування роботи Постійно Адмініст-
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школи та проведення педагогічного аналізу рація 

8.3. Здійснення оперативного інформаційного зв‘язку з 

установами освіти та прийняття рішень на основі 

отриманої на електронних носіях інформації 

Постійно Адмініст-

рація, 

секретар 

8.4. Організація контрольно-аналітичної діяльності та 

автоматизація циклічних працезатратних  процесів у 

школі 

Постійно Адмініст-

рація 

8.5. Провести тиждень математики, фізики та інформатики 

в школі 

Листопад   Гаркуша Д.В.. 

8.6. Брати участь у Всеукраїнському конкурсі «Бобреня-

2018», турнірі Юних інформатиків 

Згідно 

графіку 
 Гаркуша Д.В.. 

8.7. Розробити творчий підхід до поповнення сайту школи 

новою інформацією 

  Гаркуша Д.В.. 
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ІХ. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ШКОЛИ. 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
1. 

 

 Провести атестацію навчальних кабінетів, приміщень 

школи щодо їх відповідності державним стандартам (до 

початку навчального року)  

 Серпень   Адміністрація     

 ПК 

2. 

 

 Здійснити комплекс заходів з  підготовки школи до 

роботи в 

 - осінньо-зимовий період;  

 - весняно-літній період. 

 

 Жовтень  

 Квітень  

Подлєсний 

В.М. 

3  Провести ревізію опалювальної системи, систем 

водопостачання та каналізації,  електромережі на 

предмет якісної підготовки їх до навчального року. Здати 

систему теплопостачання й опалення на гідравлічне 

випробовування представникові тепломережі.  

 Травень –  

 червень 

    
   Подлєсний В.М 

4. 

 

 Перевірити збереження, поповнення й використання 

бібліотечного фонду: 

 - комплектування та забезпечення учнів підручниками та 

навчальними  посібниками; 

 - стан збереження підручників; 

 - комплектування бібліотечного фонду  необхідною 

навчальною, науково – популярною, довідниковою,  

художньою літературою, методичними посібниками і 

журналами. 

 Серпень -  

 вересень 

 Бібліотекар  

  

5. 

 

 Поповнити методичний кабінет навчально-методичною 

літературою, періодикою, ІКТ.  

Протягом 

року  

 Швиденко О.М.  

6. Поповнити фонд бібліотеки педагогічними виданнями, 

навчально-методичною,науково-методичною, 

довідниковою, дитячою художньою літературою. 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

    

7. Визначити перелік обов‘язкових видань і забезпечити 

фінансування передплати фахових видань.  

Серпень, 

грудень, 

червень 

Бібліотекар 

8.  Придбати  методичні посібники на електронних носіях 

для кабінетів хімії, фізики, історії, математики, 

інформатики, початкової школи, створення медіа теки. 

 Протягом 

року 

 Завідуючі  

 кабінетами 

9.  Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію 

матеріальної бази, паспортизацію кабінетів, списання 

матеріальних цінностей 

 Листопад   Подлєсний В.М 

10.  Привести в належний стан приміщення шкільної їдальні 

та харчоблоку 

Липень  Подлєсний В.М 

11.  Скласти акти на проведені ремонтні й господарчі роботи 

за позабюджетні та благодійні кошти  

 Вересень  Подлєсний В.М 

12.  Проводити огляд стану та збереженості майна, 

інвентаря, обладнання в кабінетах  

 Система- 

 тично     

Подлєсний В.М 

13.  Здійснювати раціональне використання шкільної  Постійно  Подлєсний В.М 
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території відповідно до завдань і потреб НВК, 

упорядкування квітників, саду, пришкільної ділянки,   

 спортивного майданчику 

14.  Провести екологічні двомісячники з благоустрою 

території  

Жовтень 

листопад 

квітень  

 травень 

Подлєсний В.М 

15.  Здійснити підготовку та провести перевірку 

відповідності спортивного майданчика школи нормам 

безпеки 

 Серпень  Подлєсний В.М 

16.  Контролювати показники   тепломірного лічильника,  

електролічильників. Укладатися в ліміти енергоносіїв. 

Системат

ично 

Подлєсний В.М 

17.  Здійснювати контроль за вчасним  придбанням миючих, 

дезінфікуючих  засобів, інвентаря.  

 Протягом    

 року 

Подлєсний В.М 

18.  Здійснювати аналіз економії бюджету та енергоресурсів 

школи за І, ІІ семестри 

 Грудень,  

 травень  

Подлєсний В.М 

19. Проводити енергозбережувальні заходи  

 

Постійно Подлєсний В.М 

20.  Провести профілактичні ремонтні роботи : 

- заміна освітлення у спортивній залі; 

- ремонт шкільної бібліотеки; 

- ремонт харчоблоку та шкільної їдальні; 

- ремонт медичного кабінету. 

  

Лютий,  

 жовтень  

серпень 

серпень 

Подлєсний В.М 

21. Поліпшення спортивної бази та спортивного майданчика Протягом 

року 

Подлєсний В.М 

22. Забезпечення шкільного харчоблоку необхідним 

обладнанням 

Протягом 

року 

Подлєсний В.М 

23. Поновити посуд шкільної їдальні Лютий Подлєсний В.М 

24. Провести адміністративно-громадський контроль за 

готовністю класів, навчальних кабінетів, спортивного 

майданчику, їдальні та інших приміщень до нового 

навчального року 

Серпень  Подлєсний В.М 

25. Оновити учнівські меблі для навчальних кабінетів 

 

Серпень Подлєсний В.М 

26. Запровадити теплозбережувальні технології (заміна вікон 

та склопакетів) 

Протягом 

року 

Подлєсний В.М 
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Х.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ НА КІНЕЦЬ 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  

1.  Комплекс управлінських рішень щодо виконання 

навчальних програм 

№ Зміст управлінської роботи Термін 

виконання 

Виконавець  

1.1.  Взяти під контроль виконання навчальних планів та 

навчальних програм  

 до 25.05  Береговий 

В.М., 

Швиденко О.М. 

1.2.  Провести моніторинг результатів семестрових та річних 

зрізів знань з предметів базового компоненту  

 до 25.05  Береговий 

В.М., 

Швиденко О.М. 

1.3  Провести аналіз навички читання в 2-4 класах  до 20.05  Швиденко 

О.М. 

1.4. 

 

 Провести моніторинг готовності учнів початкових класів 

до навчання в наступних класах 

 до 25.05 Швиденко О.М. 

1.5.  Затвердити склад апеляційних комісій для проведення 

річного, підсумкового  оцінювання за курс школи I 

ступеня  

 Квітень  

 

Швиденко О.М. 

1.7.  Здійснювати семестрове та річне оцінювання 

навчальних досягнень учнів 2-11 класів 

 до 22.05 Швиденко О.М. 

1.8.  Провести навчальні екскурсії та навчальну практику для 

учнів 1-8класів 

 Згідно 

графіку 

Швиденко О.М. 

2. Комплекс управлінських рішень щодо підготовки  та проведення 

державної підсумкової атестації   

2.1.  Оформити куточки, стенди щодо особливостей 

підготовки та проведення  ДПА - 2019р  

Грудень Швиденко О.М. 

 2.2. 

 

 Довести до відома вчителів, учнів, батьків зміст 

нормативних документів щодо проведення    державної 

підсумкової атестації в 4, 9,  класах, переведення та 

випуску учнів 

 Квітень  Швиденко О.М. 

2.3. 

 

 Провести інструктивно-методичні наради з вчителями, 

педради, батьківські збори з питань організації і 

проведення державної підсумкової атестації,  

переведення та випуску учнів 

 Квітень - 

 травень 

Швиденко О.М. 

2.4. 

 

 Провести співбесіду з учнями 9,11 класу про складання 

державної підсумкової  атестації. Затвердити списки 

учнів 9,11 класів, які здають ДПА з предметів за вибором  

 Квітень  Швиденко О.М. 

2.5.  Скласти та затвердити графіки проведення державної 

підсумкової атестації, консультацій, склад 

екзаменаційних комісій за курс школи І-II ступенів 

 Квітень  Швиденко О.М. 

2.6.  Оформити куточки, стенди підготовки до державної 

підсумкової атестації, забезпечити учнів білетами та 

посібниками  

 Квітень  Швиденко О.М. 



 73 

2.7.  На засіданнях наради та  педради затвердити додатковий  

матеріал для проведення ДПА  

 Квітень  Швиденко О.М. 

2.8. 

 

 Організувати роботу щодо підсумкової атестації учнів 

випускних класів,  які  звільняються від ДПА за 

результатами річного оцінювання 

 Квітень   Швиденко О.М. 

2.9.  Здійснити моніторинг якості освіти випускників 

початкової та основної школи за підсумками аналізу  

проведення державної  підсумкової атестації  

 Червень  Швиденко О.М. 

 

ХІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

МЕТА:  Робота з педагогічними кадрами є одним із найбільш важливих аспектів у 

діяльності школи, для процесу управління школою як єдиним організмом цей 

процес є основним. Вдосконалення професійної компетентності кожного 

вчителя, підвищення науково-теоретичного і загально культурного рівня, 

психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх 

творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення , 

самоосвіти, саморозвитку. 

 В залежності від того наскільки грамотно і послідовно будується робота 

адміністрації з учителями, настільки можна очікувати отримати добрий кінцевий 

результат. Основні параметри цієї роботи оговорені у відповідних нормативних 

документах. 

В основу цього процесу покладаємо принцип організаційно-дорадчої діяльності. Це 

дозволяє раціонально планувати проведення педагогічних рад та нарад з одного 

боку, виконуючи вимоги нормативів, а з другого – не перевантажувати членів 

педагогічного колективу.  

Обираємо  оптимальну кількість форм спілкування з колективом та 

урізноманітнюємо їх проведення: 

• наради при директорові; 

• апаратні навчання; 

• консультаційні оперативки; 

• круглі столи. 

Головне завдання методичної роботи: створення умов для постійного творчого 

та фахового зростання кожного педагога.  

 

1. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

1.1. Підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру 

науково-методичної роботи. 

1.2. Вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх 

творчої ініціативи, формування інформаційної  культури педагогів. 

1.3. Впровадження в навчально – виховний процес досягнень перспективного  

педагогічного досвіду, інноваційних проектів,  новітніх технологій  та забезпечення 

їх практичної реалізації.  
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1.4. Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість 

процесу навчання на розвиток особистості учня. 

1.5. Встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів.   

1.6. Приділяти увагу роботі з молодими вчителями з метою успішної адаптації до 

роботи в школі та підвищення рівня професійної компетентності  

1.7. Активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та 

дослідницько – експериментальній роботі. 

1.8. Впровадження в навчально – виховний процес новітніх комп‘ютерних 

технологій 

1.9. Удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з 

урахуванням сучасних досягнень педагогіки. 

1.10. Здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу. 

2. СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Технологічний підхід до методичної роботи, який  включає в себе  систему 

заходів, спрямованих на визначення чітких процесуальних характеристик (що, 

як і в якій послідовності, у якому обсязі слід  робити), сприятиме  вирішенню 

проблем якості шкільної освіти, які знаходиться в епіцентрі уваги методичної 

роботи: 

 кадрове та науково – методичне забезпечення навчально – виховного 

процесу; 

 створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової 

освіти і кваліфікації педагогів; 

 проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток 

творчих можливостей педагогів; 

 створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних 

програм; 

 вивчення та впровадження в практику ефективних методик та нових 

освітніх технологій навчання. 

 

3. ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

МОДУЛЬ І. 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

№ 

п/п 

ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН Відпові-

дальний 

Відмітка 

про ви-я 

1 Затвердити план методичної роботи на 

засіданні методичної ради. 

Серпень Швиденко 

О.М. 
 

2 Скласти графік проведення організаційних 

засідань методичних об‘єднань школи. 

до 

10.09.18р. 

 Швиденко 

О.М. 
 

3 Скласти графік проведення предметних 

тижнів. 

до 

11.09.18р. 

Керівники  

м/о 
 

4 Скласти графік проведення шкільних 

олімпіад. 

до 

10.10.18р. 

Швиденко 

О.М. 
 

5 Проводити засідання при директорові. Раз на 

місяць 

Швиденко 

О.М. 
 

6 Проводити засідання методичної ради  Згідно Швиденко  
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плану О.М. 

7 Здійснювати контроль за виконанням плану 

роботи школи та плану методичної роботи. 

Постійно  Швиденко 

О.М. 
 

8 Провести співбесіди з вчителями з тем 

самоосвіти. 

до 

01.10.18р. 

Швиденко 

О.М. 
 

9 Провести звірку та оновлення списків 

педпрацівників. 

до 

10.09.18р. 

Швиденко 

О.М. 
 

10 Забезпечити проведення занять з актуальних 

проблем сучасної освіти. 

Постійно  Швиденко 

О.М. 
 

11 Організувати виставки новинок методичної 

та  педагогічної  літератури. 

Раз на 

чверть 

Швиденко 

О.М. 
 

12 Забезпечити взаємовідвідування методичних 

заходів вчителями в школі і районі. 

Згідно 

плану 

Швиденко 

О.М. 
 

13 Підготувати проекти і видати накази:  

-Про організацію методичної роботи; 

-Про організацію виховної роботи; 

-Про розподіл педнавантаження; 

-Про атестацію педпрацівників у 2018-2019 

навчальному році. 

до  

20.09.18р 

Швиденко 

О.М. 
 

МОДУЛЬ ІІ.  

1.1. АТЕСТАЦІЯ ТА КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ 

1  Працювати згідно  перспективного  плану 

атестації медпрацівників та вихователів на 

2015-2020 рр. 

Серпень  Швиденко 

О.М. 
 

2 Скласти списки вчителів які потребують 

курсової перепідготовки. 

до 

20.09.18р. 

Швиденко 

О.М. 
 

3 Скласти списки вчителів чергової та 

позачергової атестації. 

До 

10.10.18р. 

Швиденко 

О.М. 
 

4 Забезпечити проходження підвищення 

кваліфікації вчителів школи віповідно до 

плану атестації. 
- Береговий В.М., Коновалова Т.А.  

Згідго 

наказу 

Швиденко 

О.М. 
 

5 Забезпечити проходження чергової атестації 

педпрацівників. 

Згідно 

наказу 

Швиденко 

О.М. 
 

6 Заслуховувати інформацію про хід курсової 

перепідготовки та атестації педпрацівників 

на засіданнях методичної ради, нарадах при 

директорові, педагогічній раді. 

Згідно 

плану 

Швиденко 

О.М. 
 

7 Контролювати стан впровадження 

передового педагогічного досвіду 

вчителями, що атестуються. 

Жовтень-

березень 

Швиденко 

О.М. 
 

8 Підвищувати фаховий рівень працівників 

засобами самоосвітньої роботи. 

Серпень -

травень 

Швиденко 

О.М. 
 

9 Брати участь у заходах,які проводитимуться 

за планом роботи відділу освіти, молоді та 

Протягом 

року 

Швиденко 

О.М. 
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спорту   

МОДУЛЬ ІІІ. 

II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1 Провести звірку та оновлення передового 

педагогічного досвіду. 

До  

01.10.18р.  

Швиденко 

О.М. 
 

2 Популяризувати новинки методичної 

літератури шляхом організацї виставок. 

Раз на 

чверть 

Швиденко 

О.М. 
 

3 Скласти графік проведення методичних 

заходів та предметних тижнів. 

До 

01.10.18р. 

Швиденко 

О.М. 
 

4 Скласти проект плану методичної роботи на 

2019-2020  навчальний рік. 

Травень 

2019 р. 

Швиденко 

О.М. 
 

5 Підготувати аналітичний звіт про підсумки 

методичної роботи в 2018-2019 навчальному 

році. 

Червень 

2019 р. 

Швиденко 

О.М. 
 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

Вивчити та узагальнити матеріали з досвіду 

роботи вчителів школи: 

-  Дикуха Т.А. – вчителя географії та зарубіжної 

літератури; 

Соколенко Е.О. -  вчителя математики;  

-  Коновалова Т.А.  - вихователя ДГ; 

-  Береговий В.М. -  вчителя історії; 

-  Хомич Г.М. – вчителя початкових класів; 

Протягом 

року 

Швиденко 

О.М.керівник

и м/о 

 

До 

15.03.19 

До 

15.03.19 

Швиденко 

О.М. 
 

 

 

 

МОДУЛЬ ІІ. 

III. ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Вивчення та аналіз стану викладання навчальних 

предметів: 

-української мови та літератури; 

- інформатики; 

- музики; 

Фізичного виховання; 

математика 

 

 

Грудень  

 

лютий 

Швиденко О.М.  

-у 1 класі 

- у 4 класі 

Січень  Швиденко О.М.  

2 Провести перевірку виконання планів і 

програм. 

Швиденко 

О.М. 
 Корпош Т.Ю.  

3 Провести контрольні зрізи знань учнів: 

-3-9 класів; 

-2-9 класів; 

         

Листопад  

Травень  

Швиденко О.М.  
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4 Провести перевірку  читання учнів: 

-3-4 класів; 

-1-4 класів; 

 

Грудень  

Травень 

Швиденко О.М.  

5 Провести анкетування вчителів, учнів, 

батьків з метою одержання необхідної 

інформації для складання плану роботи на 

новий навчальний рік. 

Квітень     Класні 

керівники. 

 

 

 

ХІІ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ 

  1.  Аналіз роботи педагогічного колективу щодо реалізації освітянських 

завдань у 2017-2018 навчальному році та визначення основних аспектів 

розвитку  системи шкільної освіти  у 2018-2019 навчальному році. 

2.  Обговорення і затвердження річного плану роботи на 2018-2019 

навчальний рік. 

3.  Цілі і завдання методичної служби закладу в рамках роботи  науково-

методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства». 

4.   Візія ліцейної освіти  як складова розвитку нової української школи 

(управлінський аспект). 

5.  Про режим роботи школи в 2018-2019 навчальному році. 
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ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ НА 2018-2019 Н.Р. 

 

Тема Круглий стіл «Підсумки, проблеми та реалії»  

(аналіз діяльності школи у 2017-2018 н. р. ). 

1. Про виконання рішення попередньої педради. 

2. Про підсумки роботи школи за 2017 – 2018 навчальний рік та завдання на 

новий 2017 – 2018 навчальний рік.  

3. Про затвердження плану роботи школи та структури 2018-2019 

навчального року.  

4. Про оцінювання знань учнів 2  класу.  

5. Про оцінювання факультативів та курсів за вибором. 

 

С
ер

п
ен

ь
 

  

Тема  «Створення позитивного іміджу  школи – неодмінна умова  

функціонування  сучасної школи» 

1. Про виконання рішення попередньої педради. 

2. Забезпечення наступності освітнього процесу ДНЗ та закладі загальної 

середньої освіти /Коновалова Т.А./ 

3. Робота колективу з соціального захисту учнів пільгових категорій та 

профілактики правопорушень. 

4. Про проведення профорієнтаційної роботи в школі./ Швиденко О.М./ 

5. Про виконання рішень попередньої педради. 

  

 Ж
о

в
т
ен

ь
 

 

Тема «Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, 

творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця учасників 

освітнього процесу» 

1. Про виконання рішення попередньої педради. 

2. Робота класних керівників, щодо профілактики правопорушень та 

злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму /  Лємєшова Т.В./ 

3. Емоційна нестійкість дитини. Психологічний супровід адаптації до нових 

умов навчання учнів 1 класу в І семестрі поточного навчального року. 

4. Стан викладання  історії України у 5 та 9 класах. 

5. Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр. 

 Г
р

у
д

ен
ь

 

 Тема «Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань 

учнів  з різних галузей науки в рамках освіти для сталого розвитку та 

соціалізації особистості громадянського суспільства» 

1. Про виконання рішення попередньої педради. 

2. Про виконання рішень попередніх педрад. 

3. Про стан викладання української мови та літератури 

4.  Хід атестації педагогічних працівників 

5. Співпраця педагогічного колективу з батьками учнів школи. 

 Л
ю

т
и

й
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1. Про виконання рішення попередньої педради. 

2. Про підсумки атестації педпрацівників. 

3. Про затвердження  предмету  на ДПА у 9 кл. та організацію ДПА в 9-

х та 4-х класах. 

4. Про терміни проведення ДПА у 4 та 9, 11 класах. 

5.  Робота педколективу школи з питань наступності  навчання і 

виховання учнів 4 і 5 класів. 

 

К
в

іт
ен

ь
 

 

1. Про погодження завдань для проведення державної підсумкової 

атестації учнів 4-го класу (українська мова, літературне читання, 

математика),  

2. 9-го класу (українська мова (диктант), математика, історія України 

 

1. Про виконання рішення попередньої педради. 

2. Допуск учнів 9 класів до державної підсумкової атестації. 

3. Переведення учнів 1-4 класів. 

4. Переведення учнів 5-10 класів нагородження почесними листами «За 

високі досягнення у навчанні». 

5.  Про стан роботи школи з питань запобігання дитячому травматизму 

за ІІ семестр за 2018-2019 н.р. 

6. Про стан виконання комплексної програми профілактики 

правопорушень в школі за 2018-2019 н.р. 

7. Про підсумок методичної роботи в школі за 2018-2019 н. рік.  

8. Про стан виховної роботи в школі за 2018-2019 навчальний рік. 

9. Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних 

документів: 

10. Про погодження робочого навчального плану на 2019-2020 

навчальний рік. 

11.  Про організацію проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 

2019 року. 

12.  Про затвердження мережі школи. (Береговий В.М.) 

13.  Про попереднє навантаження вчителів на 2019-2020 н.р.. 

14.  Про виконання рішень попередньої педради.   

Т
р

а
в

ен
ь

 

 

1. Про виконання рішення попередньої педради. 

2. Про роботу педагогічного колективу над методичною темою школи.  

3. Про підсумки ДПА в 9-му, 11  класах.  

4. Про випуск учнів 11-го класу.   

5. Про результати проведення екскурсій, навчальної практики для учнів 

1–4 та 5-8 класів. 

6. Про виконання рішень попередньої педради. 

Ч
ер

в
ен

ь
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Методична робота з педколективом 
Школа 

молодого 

вчителя 

 

 Про якість календарного та поурочного планування  

 Про ознайомлення з науково-методичними рекомендаціями, 

застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Про дотримання  єдиного орфографічного режиму під час 

ведення шкільної документації 

Вересень   Береговий В.М.  

 

 Як розпочати урок.(Цікаві педагогічні знахідки). Самоаналіз 

уроку,  визначення його ефективності. 

 Жовтень  Береговий В.М.  

 

 Дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів у системі загальної середньої освіти 

 Листопад  Заступник  

директора 

 Проблеми формування мотивації діяльності школярів за 

сучасних умов 

Січень Дикуха Т.А. 

 Система оцінювання знань учнів як фактор мотивації 

навчальної діяльності 

Квітень   Швиденко 

О.М. 

 Виставка- 

 ярмарок 

 Фестиваль педагогічних ідей «Від творчості педагога до 

творчості  учня». Обмін досвідом, захист педагогічних ідей та 

їх запровадження   

 в навчально - виховний процес. 

Січень   Адміністрація  

 Семінари- 

Практику-

ми 

  

Відкриті уроки 

 Жовтень  

Грудень  

Лютий  

Береговий В.М.  

Швиденко О.М. 

 

Методичн

а  

 рада 

 Нормативно-правова база й методичні рекомендації з питань 

атестації педагогічних працівників  

Форми та методи атестації педагогічних працівників 

Вересень  Швиденко О.М. 

Педагогічна майстерність вчителя – запорука ефективності 

навчання й виховання учнів  

Листопад   Швиденко О.М. 

 Стратегія роботи з обдарованими та здібними дітьми Лютий  Швиденко 

О.М. 

Конферен

ція 

 Майстерність і пошук Квітень   Адміністрація  

 Декади 

 

педагогіч

ної 

 

майстерн

ості 

 

 - Тиждень безпеки життєдіяльності 

 

 - Тиждень реклами гуртків школи 

 - Тиждень фізики 

 - Тиждень математики та інформатики 

  

- Тиждень українознавства в  основній  школі 

 - Тиждень  правознавства 

 - Тиждень іноземної мови 

  - Тиждень української мови та літератури 

 

 - Тиждень хімії, біології  

 

 - Тиждень географії, екології та економіки 

 - Тиждень безпеки життєдіяльності 

 - Тиждень  фізичної культури та основ здоров‘я  

Вересень  

Вересень  

Жовтень  

Листопад  

Грудень  

Грудень  

Грудень  

Лютий  

 

Березень 

 Лютий  

 

 

Квітень  

 

Квітень  

Травень  

Травень   

 Лємєшова Т.В. 

 

 

Кер. гуртків 

Гаркуша Д.В. 

 

 

Береговий В.М. 

Кубай Г.В. 

Третяк Л.В.. 

  

Петрук С.І. 

 

Дикуха Т.А. 

Лємєшова Т.В. 

Лємєшов Ю.Б. 

 



1. ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Групові форми методичної 

роботи : 

 

 Методичні об’єднання  

 

(вчителів  класоводів та 

класних керівників) 

 

  Методичні об’єднання 

 

-Вчителів суспільно-

гуманітарних дисциплін 

-Вчителів природничо-

математичних 

дисциплін 

 

 Предметні комісії 

 

 Школа молодого 

вчителя 

 

Колективні форми методичної роботи: 

 Педагогічна рада; 

 Методична рада; 

 Конференція; 

 Психолого – педагогічний семінар 

Колективно – групові 

форми: 

 

 Педагогічні 

читання; 

 Відкриті уроки; 

 Семінари – 

практикуми; 

 Круглі столи; 

 Майстер – клас; 

 Наукові тренінги  

Індивідуальні форми 

роботи: 

 

 Наставництво; 

 Стажування; 

 Самоосвіта; 

 Консультації; 

 Атестація  
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2. МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА  

 Наради  

Конференції  

Педагогічні читання  

Постійно 

 діючий  

семінар 

 

 

Атестація  

 

Внутрішньо- 

шкільний 

контроль 

Творчі групи Майстер - клас Методичні 

об’єднання  

Презентація творчого портрету вчителя Учитель року.  

Ярмарок педагогічних ідей 

Курси підвищення кваліфікації 

Індивідуальна методична 

допомога  

Підвищення професійної майстерності 

Вихід на якісно новий рівень навчання та 

виховання  
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3. ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ШКОЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика педагогічних кадрів 

школи 

Мета, завдання, становлення, розвиток та 

вдосконалення педагогічної  творчої 

майстерності вчителя  

Зміст: 

 Відпрацювання цінностей 

особистості кожного вчителя; 

 Удосконалення професійної 

майстерності; 

 Підвищення педагогічної культури 

та педагогічної культури та 

педагогічної техніки; 

 Оволодіння інноваційними 

методами навчання та виховання  

Форми:  

 Курси підвищення кваліфікації; 

 Предметні МО; 

 Проблемні семінари; 

 Психолого – педагогічні семінари; 

 Школа молодого вчителя; 

 Конкурс «Вчитель року»;   

 Виставка педтехнологій «Родзинки 

досвіду»; 

 Педагогічні читання, конференції 

Результати діагностування педагогічних кадрів – створення, визначення 

стратегії  розвитку педколективу школи 

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів  
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4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ОСОБИСТІСНО 

ОРІЄНТОВАНЕ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа педагогічної майстерні  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА  

Нарада при директорові  

Методичні оперативки  

 

МЕТОДИЧНА РАДА  

Конференції, педагогічні читання  

Психолого – педагогічні семінари  

Проблемні семінари  

Школа молодого вчителя  
 

 

Семінар класних керівників 
 

Самоосвіта вчителів  

 

Конкурс «Вчитель року» 

Виставка педтехнологій  

«Родзинки досвіду» 

Творчі об‘єднання  

Відкриті уроки  Предметні тижні  

Індивідуальні консультації  

Директор школи  Заступник директора з НВР Учителі – наставники  
  Старші вчителі  

Індивідуальне наставництво 
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ХІІІ.  Тематика нарад при директорові 

на 2018-2019 н. р. 

ДАТА ЗМІСТ ВІДПОВІДАЛЬ-

НИЙ 

ВІДМІТКА 

ПРО 

ВИКОНА-

ННЯ 

Щомісяця Хід виконання навчальних програм, стан ведення 

класних журналів, журналів гурткової роботи, 

курсів за вибором. Ведення тематичного обліку 

навчальних досягнень учнів. Виконання 

нормативних документів. Контроль за 

відвідуванням учнями навчальних занять у школі. 

Організація харчування учнів, питного режиму у 

школі. Результати участі учнів школи у різних 

шкільних і позашкільних заходах. Дані про роботу 

з неблагополучними сім'ями, ―важкими ‖ учнями, 

профілактика травматизму, правопорушень, 

злочинності. 

ЗНВР школи 

Директор 

ЗНВР 

Директор 

ЗНВР. ЗНВР 

 

Вересень 1. Виконання плану заходів з організованого 

початку навчального року: 

 2. Про спільну роботу класних керівників та 

бібліотекаря у виховані учнів любові до книги. 

 3. Аналіз обліку руху за рік.  

4. Про організацію державної атестації школи. 

  

Жовтень 1. Робота педагогічного колективу з організації 

контролю за відвідуванням учнями навчальних 

занять  

2. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період. 

 3. Підготовка учнів до участі в І- ІІІ турах 

Всеукраїнських олімпіад (наказ, звіт, інформація). 

 4. Атестація педагогічних кадрів (наказ).  

5.Робота з молодими спеціалістами, кадровим 

резервом.  

6. Робота щодо забезпечення випускників 

документами про освіту.  

7. Про організацію та стан позакласної роботи. 

Аналіз зайнятості учнів в гуртках, секціях, 

факультативах.  

8. Про стан відвідування учнів школи.  

9. Педагогічне спілкування як ефективний засіб 

впливу на особистість. 

  

Листопад 1. Зміст і обсяги домашніх завдань на уроках    
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2. Ведення ділової документації, класні журнали 

(довідка) 3.Про стан індивідуального навчання та 

ведення документації. 

 4. Спільна робота школи сім‘ї, громадськості з 

формуванням моральної культури школярів.  

5. Затвердження протоколу самоаналізу організації 

функціонування загальноосвітньої школи І – ІІ 

ступенів. 

Грудень 1. Підготовка до проведення новорічних різдвяних 

свят. План роботи на зимові канікули. Дотримання 

протипожежної безпеки.  

2. Система роботи класних керівників, учителів з 

попередження дитячого травматизму, 

профілактики правопорушень і злочинності, 

наркоманії, СНІДу (наказ).  

3. Хід атестації педкадрів. Курсова перепідготовка.  

4. Виконання розділу річного плану щодо 

соціального захисту дітей.  

5. Ведення шкільної документації. 

 6. Робота педагогічного колективу з 

удосконалення військово-патріотичного виховання 

 7.Про організацію роботи з обліку 

працевлаштування(продовження навчання) 

випускниками  11-го класу 2018 року. 

  

Січень 1. Виконання навчальних програм, графіка 

контрольних, лабораторних робіт за перший 

семестр (наказ).  

2. Підсумки перевірки стану ведення робочих 

зошитів, зошитів для контрольних робіт, 

щоденників у І семестрі ( довідка) .  

3. Про роботу з обдарованою молоддю. Робота із 

здібними та обдарованими учнями, участь учнів у 

турнірах, олімпіадах, конкурсах.  

4. Підсумки участі учнів школи у предметних 

районних олімпіадах. Підготовка до участі в 

обласних олімпіадах.  

5. Створення необхідних умов для розвитку учнів 

5-11 –х класів, збереження і зміцнення їх здоров'я 

на уроках фізичної культури  

6. Підсумки виконання річного плану.  

7. Співбесіди щодо попереднього педагогічного 

навантаження та відпусток. 

  

Лютий 1. Підготовка до державної підсумкової атестації,   
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організація повторення матеріалу.  

2.Охорона праці та техніка безпеки в школі.  

3. Участь школи в обласному педагогічному 

ярмарку. 

 4. Робота з батьками за семестр.  

5.Про спільну роботу школи зі службами у справах 

дітей, кримінальною міліцією у справах дітей у 

2019 році. 

 6. Роль класних керівників у розвитку системи 

класу 

Березень 1. Підготовка до проведення Дня ЦО.  

2. Хід атестації педагогічних працівників,  

3. Правове виховання дітей та учнівської молоді. 

Індивідуальна робота з учнями, схильними до 

правопорушень, пропусків уроків (інформація).  

4. Профорієнтаційна робота в школі (за окремим 

планом).  

5. Організація харчування учнів ( інформація). 

  

Квітень 1. Ознайомлення з інструктивно-нормативною 

документацією про закінчення навчального року: - 

підсумкова державна атестація ; - навчально-

виробнича практика та навчальні екскурсії, 

оздоровлення, з фізичної культури; - організація 

проведення державного тестування, військово-

польових зборів.  

2. Підсумки проведення атестації.  

3. Позакласна робота в школі.  

4. Комплексні та тематичні перевірки.  

5. Про стан роботи педагогічного колективу з 

охорони здоров'я дітей та техніки безпеки в 

навчально-виховному процесі. Формування 

практичних навичок учнів 10 –го класу на уроках 

основи медичних знань (довідка)  

6. Ведення шкільної документації. 

  

Травень 1. Перевірка умінь і навичок читання учнів 1-4-х 

класів (наказ).  

2. Виконання навчальних програм, графіків 

контрольних, лабораторних робіт, тематичного 

оцінювання.  

3.Про підсумки роботи школи з питання 

попередження дитячого травматизму, охорони 

життя і здоров‘я дітей у ІІ семестрі 2018/2019 

навчального року ,профілактики правопорушень, 
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злочинності , наркоманії. 

 4. Затвердження щорічних відпусток працівників. 

Попереднє навантаження (співбесіди).  

5. Підсумки впровадження допрофільного 

навчання .  

6. Підсумки виконання всіх розділів річного плану.  

7. Оздоровлення учнів. 

Червень 1. Виконання Законів України "Про освіту" , "Про 

загальну середню освіту", "Про мову" , Інструкції з 

обліку дітей і підлітків шкільного віку.  

2. Організація закінчення навчального року.  

3. Підготовка школи до нового навчального року. 

  

НАРАДИ З ОБСЛУГОВУЮЧИМ ПЕРСОНАЛОМ 

Серпень Стан підготовки приміщень школи до початку 

навчального року. Інструктаж з охорони праці та 

техніки безпеки 

Завгосп  

Вересень Режим роботи обслуговуючого персоналу. 

Функціональні обов‘язки персоналу 

Завгосп  

Листопад Стан підготовки приміщень, життєзабезпечуючих 

систем до роботи в зимовий період. Забезпечення 

спецодягом та спецінвентарем працівників 

Адміністрац

ія школи 

 

Грудень Робота обслуговуючого персоналу зі збереження 

тепла та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в 

приміщеннях школи. 

Завгосп  

Березень Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в 

приміщенні школи. Першочергові об‘єкти ремонту 

ПК школи, 

завгосп 

школи 

 

Квітень 

Травень 

Екологічний двомісячник Завгосп, 

класні 

керівники 

 

Червень Капітальний та поточний ремонт систем, 

приміщень 

Адміністрац

ія школи 
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Наради при заступникові директора на 2018– 2019 н.р. 

Місяць № 

з/п 

Теми для обговорення Відповідальні 

Серпень 1.  

 

 

2.  

 

3. 

Про підсумковий огляд готовності 

навчальних кабінетів до нового 2018/2019 

н.р.  

Про проведення першого уроку в  

2018/2019  н.р. 

 Про уточнення тижневого навантаження 

вчителів. 

Адміністрація, 

профком  

 

 

 

Швиденко О.М. 

Вересень 1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

4.  

5. 

 

Про ведення шкільної документації: класні 

журнали, журнал для індивідуальних 

занять, зошити, щоденники, календарне та 

поурочне планування, кабінетна 

документація.  

Про затвердження календарного 

планування вчителів та планування 

виховної роботи класних керівників.  

Про дотримання техніки безпеки в 

кабінетах підвищеної небезпеки.  

Про планування робити з атестації вчителів. 

 Про затвердження тем самоосвіти на 

2018/2019 н.р. 
Ш

в
и

д
ен

к
о

 О
.М

. 

Жовтень 1. 

2.  

3.  

Про шкільний тур предметних олімпіад.  

Про результати адаптації першокласників.  

Про стан ведення зошитів  в 5– 11 класах. 

Швиденко О.М. 

Хомич Г.М. 

Швиденко О.М. 

Листопад 1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

4. 

Про питання наступності на різних 

ступенях навчання. 

 Про стан ведення зошитів в початковій 

школі. 

 Про підсумки перевірки класних журналів: 

виконання навчальних програм на кінець І 

чверті.  

Про дотримання техніки безпеки на уроках 

фізичної культури в 4 – 11 класах та стан 

ведення документації з охорони праці. 

Вчителі 

предметники,  

 

 

класні керівники  

 

 

Швиденко О.М. 
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Грудень 1.  

 

2.  

 

3.  

 

4. 

Про підсумки шкільних та районних 

предметних олімпіад.  

Про підсумки контрольних зрізів знань за 

 І семестр 2018/2019 н.р.  

Про підсумки навчальної та виховної 

роботи за І семестр 2018/2019 н.р.. 

 Про ведення зошитів з англійської мови в  

5-11 класах. Ш
в
и

д
ен

к
о

 О
.М

. 

Січень 1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

4.  

 

 

Про результати перевірки класних журналів 

за І семестр 2018/2019 н.р.  

Про виконання навчальних програм з 

предметів за І семестр 2018/2019 н.р..  

Про календарне планування та планування 

роботи класних керівників на ІІ семестр.  

Про роботу з обдарованими учнями: 

результативність у районних, обласних, 

міжнародних, інтерактивних конкурсах. 

Про стан ведення щоденників в 1-11 класах. 

Заступник з НВР  

Заступник з НВР  

Заступник з НВР  

 

Заступник з НВР.  

 

Лютий 1. 

2.  

 

3. 

4.  

 

5. 

Про роботу групи продовженого дня.  

Про стан ведення зошитів з української 

мови та літератури в 5-9 класах.  

Про відвідування учнями школи.  

Про вивчення системи роботи вчителів, що 

атестуються.  

Про профорієнтаційну роботу в 9 класі. 

Вихователі 

 Заступник з НВР  

Кл. керівники 

Заступник з НВР  

Кл.кер. 9 кл.  

Березень 1.  

 

2.  

 

3. 

Про проведення відкритих уроків та 

позакласних заходів.  

Про планування навчальних екскурсій та 

навчальної практики.  

Про стан поповнення та оновлення 

навчально-методичної бази кабінетів. 

Заступник з НВР  

Вчителі -

предметники  

 

Керівник МО 

Квітень 1. 

2.  

 

 

3. 

Підготовка до ДПА в 4, 9  

Про затвердження графіку контрольних 

робіт на ІІ семестр у 2018/2019 н.р. 

 Про дотримання вимог з ОП в кабінетах 

підвищеної небезпеки. 

 

Заступник з НВР 

Травень 1.  

 

2.  

 

3. 

4.  

 

 

5.  

Про підсумки контрольних робіт за ІІ 

семестр 2018/2019 н.р..  

Про стан ведення учнівських щоденників.  

Про аналіз техніки читання у 1 – 4 кл.  

Про моніторинг рівня начальних досягнень 

учнів початкової та основної школи за рік в 

розрізі предметів. 

 Про підсумки ДПА в 4, 9 класах, ЗНО у 11 

класі 

 

Заступник з НВР 
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ХІІІ. Засідання методичної ради 

 
№ 

з/п 

Тематика засідань Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

1.  

 

2. 

 

3.  

 

4. 

Засідання І 
 Про підсумки результативності 

роботи методичної ради в н. р.  

Про основні напрямки методичної 

роботи у  2017/2018 н. р.  

Про затвердження планів роботи МО 

на  2018/2019 н.р. 

 Про корекцію курсової підготовки 

на 2019 р.. 

Вересень Заступник 

директора ЗНВР 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

3. 

Засідання II  

Про поповнення сайту школи 

новинами методичної роботи в 

школі.  

Про вивчення системи роботи 

вчителів, що атестуються: Береговий 

В.М., Коновалова Т.А. 

 Про огляд нормативних, 

директивних документів, новинок 

психолого-педагогічної літератури. 

Листопад Заступник 

директора ЗНВР 

Голови МО 

 

1.  

 

2.  

 

3. 

Засідання III  

Про участь учнів в районних 

предметних олімпіадах.  

Про аналіз роботи ШМО за І семестр 

2018/2019 н.р..  

Про поповнення блогу природничо-

математичного циклу новою 

інформацією. 

Січень Заступник 

директора ЗНВР  

 

Заступник 

директора ЗНВР 

Голови МО 

 

1. 

2. 

Засідання IV  
Про проведення предметних тижнів. 

Про перебіг курсової підготовки 

педагогічних працівників школи. 

Березень Заступник 

директора ЗНВР 

Голови МО 

 

1.  

 

 

2.  

 

3. 

Засідання V 
 Про діагностика і формування 

самоосвітньої компетентності 

випускників.  

Про підсумки атестації 

педпрацівників у 2018 р. 

 Про попереднє планування на 

наступний навчальний рік. 

Травень Члени методичної 

ради 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Рейди-перевірки: 

 випадків куріння на 

території школи; 

 дотримання єдиних 

шкільних правил та 

обов'язків учнів; 

 виконання  учнями правил 

поведінки в школі та 

громадських місцях; 

 «Канікули», «Урок»; 

 зовнішнього вигляду 

учнів тощо. 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

школи,  педагог-

організатор, 

члени учнівського 

самоврядування 

школи 

 

2. Здійснення контролю за 

відвідуванням учнями 

школи. 

Протягом 

навчального 

року 

 класні керівники  

1-11 класів 

 

3. Профорієнтаційна робота 

з учнями школи. Співпраця 

з районним центром 

зайнятості. Проведення 

зустрічей старшокласників з 

представниками ВНЗ. 

Організація та проведення 

екскурсій до навчальних 

закладів, на підприємства. 

Проведення 

роз‘яснювальної роботи з 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

школи, класні 

керівники 
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батьками щодо подальшого 

навчання та 

працевлаштування 

випускників школи. 

4. Своєчасне виявлення та 

взяття на облік дітей, які 

потрапили в скрутні 

обставини, які виховуються 

в неблагонадійних сім‘ях, 

вжиття заходів щодо 

системної перевірки умов 

утримання та виховання в 

них дітей, надання таким 

дітям допомоги. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з ВР,  

класні керівники 

1-11 класів 

 

5. Залучення дітей 

соціальних категорій до 

занять у шкільних гуртках, 

клубах, секціях та 

позашкільних  закладів. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з ВР,  

класні керівники 

1-11 класів 

 

6. Виховні заходи, 

корекційна робота, 

індивідуальні бесіди, 

контроль стану роботи з 

профілактики проявів 

насильства, ксенофобії, 

расової, гендерної та 

етнічної дискримінації. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники 

1-11 класів 

 

8. Залучення учнів до 

волонтерського руху 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

керівники 1-11 

класів, учнівське 

самоврядування 

 

 

Вересень 
Місячник основ безпеки життєдіяльності 

та формування навичок здорового способу життя 

«МОЛОДЬ ОБИРАЄ ЗДОРОВ’Я» 

Мета: формування у дітей усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, 

психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини; виховання свідомого 

ставлення учнів до ролі фізичної досконалості у гармонійному розвитку особистості; допомогти 

учням набути знання і досвід, який сприяє коригуванню ставлення до власної безпеки. 

Завдання: 

 пропагування здорового способу життя;  

 проведення оздоровчо-профілактичної роботи серед підлітків; 

 допомогти учням набути знання і досвід, який сприяє коригуванню ставлення людини до 

власної безпеки; 
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 виховання в учнів особистої культури здоров'я.  

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.1. Формування складу Ради 

профілактики правопорушень та 

організація її роботи. 

До 03.09   

1.2. Проведення Місячника 

громадського огляду умов життя 

та виховання учнів школи. 

І-ІV 

 

класні керівники 

1-11 класів 

 

1.3. Поновлення та доповнення 

списків учнів, що потребують 

особливого  педагогічного 

контролю. 

І-ІV 

 

класні керівники  

1-11 класів 

 

1.4. Проведення вступного 

інструктажу з попередження 

дитячого травматизму, збереження 

життя і здоров'я учнів із записом 

до класного журналу. 

І 
Класні керівники  

1-11 класів 
 

1.5. Анкетування батьків та учнів. 

Створення соціальних паспортів 

класних колективів, школи. 

І Класні керівники 

1-11 класів 

  

1.6. Складання маршрутних  

листів «Дім – школа». 
І 

Класні керівники  

1-11 класів 
 

1.7. Ознайомлення учнів зі 

Статутом школи, правилами 

внутрішнього розпорядку. 

І 
Класні керівники  

1-11 класів 
 

1.8. Проведення Місячника 

«Увага! Діти на дорозі» (за 

окремим планом). 

І-ІV 

 

класні керівники  

1-11 класів 

 

1.9. Подання інформації про 

працевлаштування минулорічних 

випускників 9-х та 11-х класів. До 10.09 

Педагог-

організатор, класні 

керівники 

минулорічних 9-х та 

11-х класів 

 

1.10. Презентація шкільних 

гуртків, клубів, секцій. 
До 13.09 

Керівники 

гуртків, класні 

керівники  

1-11 класів 

 

1.11. Організація роботи органів 

учнівського самоврядування в 

класах та школі. 
До 14.09 

Педагог-

організатор, 

класоводи, класні 

керівники 

 

1.12. Формування  мережі гуртків. 

Залучення учнів до гурткової 

роботи та позашкільної освіти. 

До 14.09 

 

 

 

педагог-організатор, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

1.13. Формування з рою «Джура» 

та організація їхньої роботи. 
І-ІІ Педагог-організатор  

1.14. Формування екозагону та І-ІІ Учитель біології  
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організація його роботи.  

1.15. Збір та аналіз інформації про 

залучення учнів до позашкільної 

освіти та занять у гуртках. 

І-ІІІ 

ЗВР 

класні керівники  

1-11 класів 

 

2.1. Проведення 

загальношкільного свята, 

присвяченого Дню знань. 
01.09 

Заступник з ВР, 

педагог-організатор, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

2.2. Участь в акції милосердя «Хай 

серце не втрачає доброти». 
з 1 по 30.09 

педагог-організатор, 

класні керівники, 

батьки, учні 1-11 

класів 

 

2.9. Заходи до Дня батька. 
До 17.09 

Класні керівники  

1-11 класів 
 

2.10. Участь у шкільному та 

районному  етапі Всеукраїнської 

експедиції «Моя Батьківщина – 

Україна». 

До 20.09 

 
  

2.11. Заходи до Міжнародного дня  

миру. Участь в акції «Голуб 

миру». 

До 21.09  ЗВР, педагог-

організатор, класні 

керівники  

1-11 класів 

 

2.12. Участь у заходах до Дня 

партизанської слави (за окремим 

розпорядженням). 
До 22.09 

ЗВР 

класні керівники  

2-11 класів 

 

2.13. Участь у шкільному   етапі 

Всеукраїнської виставки конкурсу 

«Український сувенір».  

До 26.09 педагог-організатор  

2.14. Участь у  шкільному 

туристичному святі. 27.09 

вихованці 

туристсько-

краєзнавчого гуртка 

 

2.15. Заходи до 100-річчя від дня 

народження Василя 

Олександровича Сухомлинського, 

видатного українського педагога-

гуманіста, письменника. 

До 28.09 
Учителі української 

мови і літератури 
 

2.16. Заходи до 215 років від дня 

народження Проспера Меріме, 

французького письменника. 

До 28.09 
Учитель зарубіжної 

літератури 
 

2.17. Участь у районному  етапі 

заочного Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

28.09 (фінал) 

Педагог-

організатор, учні та 

класні керівники 
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2.18. Заходу до роковин трагедії 

Бабиного Яру. До 29-30.09 

 вчителі історії, 

класні керівники  

8-11 класів 

 

2.19. Проведення шкільного 

конкурсу дитячих робіт з правил 

безпеки дорожнього руху «Твій 

друг – безпечний рух!». 

До 30.09 

 

учні 1-7 класів, 

педагог-організатор 

 

2.20. Заходи до Всеукраїнського 

дня бібліотек. 
До 30.09 Бібліотекар  

2.21. Оформлення виставки-огляду 

малюнків «Осінній калейдоскоп». 
ІV Педагог-організатор  

2.22. Організація і проведення 

шкільних спортивних змагань з 

футболу, легкої атлетики, тенісу. 

Протягом 

місяця 

Учитель 

фізкультури 
 

3.1. Затвердження плану роботи 

Ради профілактики 

правопорушень. Проведення 

засідання. 

До 10.09   

3.2. Бесіди з учнями про державні 

символи України. ІІ 

Класоводи, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

3.3. Бесіди щодо ефективного й 

безпечного використання ресурсів 

мережі Інтернет, про зовнішній 

вигляд учнів, культуру 

користування засобами 

стільникового зв‘язку. 

І-ІІ 

Класоводи, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

 

4.1. Проведення класних 

батьківських зборів. 

Протягом 

місяця 

Класні керівники  

1-11 класів 
 

4.2. Планування і організація 

роботи  батьківського всеобучу 

«Батьківський університет 

психолого-педагогічних знань» 

І-ІІ   

4.3. Делегування представників від 

класів до Ради школи. 
І-ІІ 

Класні керівники  

1-11 класів 
 

4.4. Залучення батьків до 

проведення колективних творчих 

справ, вечорів, конкурсів, 

екскурсій.  

протягом 

року 

Класні керівники  

1-11 класів 
 

5.1. Проведення аналітично-

методичної наради з питань 

планування класними керівниками 

виховної роботи з учнями на 

2018/2019 н. р.  

До 01.09 ЗВР  

5.2. Організація роботи ШМО 

класних керівників. Узгодження 

планів роботи ШМО та виховних 

планів на 2018/2019 н. р.  

До 01.09 
 голови ШМО 

класних керівників 
 

5.3. Складання розкладу 

проведення годин класних 

керівників та розкладу роботи 

шкільних гуртків на 2019/2019 н. р 

До 14.09 

ЗВР,  класні 

керівники  

1-11 класів, 

керівники гуртків 
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5.4. Організація роботи:  

 шкільного учнівського 

самоврядування;  

 гуртків, секцій, узгодження 

календарно-тематичних планів 

їхньої роботи. 

І-ІІ 

Заступник з ВР, 

педагог-організатор, 

керівники гуртків, 

секцій 

 

5.5. Здійснення координації 

роботи: 

 вчителів, класних керівників 1-

11 класів, батьків, практичного 

психолога, соціального педагога, 

педагога-організатора, 

учнівського самоврядування,  

медсестри; 

 із позашкільними закладами 

освіти. 

І-ІІ Заступник з ВР.  

6.1. Контроль проведення першого 

тематичного уроку. 
01.09 ЗВР  

6.2. Контроль проведення 

Місячника «Молодь обирає 

здоров‘я». 

Протягом 

місяця 
ЗВР  

6.3. Контроль за проведенням 

Місячника громадського огляду 

сімей. 

Протягом 

вересня 
ЗВР  

6.4. Здійснення перевірки, 

узгодження планів виховної 

роботи класних керівників 1-11 

класів та календарно-тематичних 

планів і розкладу роботи гуртків, 

студій, секцій на І семестр 

2018/2019 н. р. 

До 14.09 ЗВР  

6.5. Контроль за підготовкою 

інформації про працевлаштування 

випускників 2018 р. І-ІІ 
ЗВР, педагог-

організатор 
 

6.6. Аналіз стану охоплення 

гуртковою роботою учнів школи.  
Протягом 

місяця 
ЗВР  

«Моя рідна Україна» – 1 кл. 

«Буду гідним скрізь і всюди, щоб 

нести Вам радість, люди!» – 2 кл. 

«Я — маленький громадянин» – 3 

кл. 

«Шануймося, бо ми того варті» – 4 

кл. 

«Ми – творці власного життя» – 5 

кл. 

«І синє небо, і жовте колосся» – 6 

кл. 

«Найвідоміші винаходи українців» 

– 7 кл. 

І-ІV 

Класні керівники 1-

11 класів 
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«Я - громадянин і патріот дер-

жави» – 8 кл. «Колектив 

починається з мене» – 9 кл. 

«Славетні постаті України» – 10 

кл. 

«Свобода та людська гідність – 

базові цінності особистості» – 11 

кл. 

 

 

Жовтень 
Місячник морально-етичного виховання 

«ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА» 

 Мета: прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з 

моральними нормами, що діють у суспільстві; опанування духовною культурою людства, нації, 

найближчого соціального оточення; виховання в школярів шанобливого ставлення до оточуючих, 

високих моральних почуттів, свідомої дисципліни, відповідальності за свої вчинки. 

Головні завдання:  

 збагатити світ дитини моральними почуттями;  

 залучати дітей до пізнання духовної спадщини українського народу;  

 прищеплювати навички самовиховання та самовдосконалення.  

 створити умови для співтворчості педагогів, учнів, батьків. 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.1. Оформлення інформаційного 

тематичного куточку у фойє школи з 

питань здорового способу життя. 

До 01.10 
Шлапак Ф. А. педагог-

організатор   

 

1.2. Участь у благодійній акції до 

Міжнародного Дня людей похилого віку. І 

Учнівське 

самоврядування 

педагог-організатор   

 

1.3. Здійснення привітання працівників  

освіти  «Вчительська доля – висока зоря». 
05.10 

 

педагог-організатор 

 

1.4. Організація роботи загону «Турбота» 

(допомога ветеранам, учителям-

пенсіонерам, самотнім людям, членам сімей 

воїнів АТО). 

І Педагог-організатор 

 

1.5. Засідання активу шкільного 

учнівського самоврядування. 
І 

ЗВР.  педагог-

організатор 

 

1.6. Організація і контроль проведення 

заходів під час осінніх канікул (за окремим 

планом). 
ІV 

ЗВР 

педагог-організатор 

класні керівники  

1-11 класів 

 

1.7. Проведення інструктажу з 

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів під час 

шкільних канікул із записом до класного 

журналу. 

ІV 
Класні керівники  

1-11 класів 

 

1.8. Складання плану роботи на осінні 

канікули спільно з членами учнівського 

самоврядування. 

До 24.10 
ЗВР, педагог-

організатор 
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2.6. Проведення Тижня пам‘яті до річниці 

визволення України від нацистських 

загарбників. 

За окремим 

планом 

 класні керівники  

1-11 класів 

 

2.7. Заходи до Дня захисника України . 

День села . За окремим 

планом 

ЗВР  

педагог-організатор, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

2.8. Заходи до річниці вигнання 

нацистських загарбників з України (за 

окремим планом). 
До 28.10  

ЗВР  

педагог-організатор, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

2.9. Участь у шкільному та  

Всеукраїнському  етапах Всеукраїнської 

природоохоронної акції «Птах року». 

до 30.10  класоводи 2-4 класів 

 

2.10. До Всеукраїнського дня бібліотек. 

Участь в акції «Поповнимо бібліотечний 

фонд». 

Протягом 

місяця 

Бібліотекар, класні 

керівники 

1-11 класів 

 

2.11. Проведення спортивних змагань  
Протягом 

місяця 

Класоводи 1-4 класів, 

учителі фізичної 

культури 

 

3.1. Проведення засідання Ради 

профілактики правопорушень. 
І 

ЗВР,  члени ради 

профілактики 

 

3.2. Оформлення інформаційного куточку 

про здоровий спосіб життя. ІІ 

Педагог-організатор, 

члени учнівського 

самоврядування 

 

3.3. Тиждень профілактики шкідливих 

звичок: 

-  зустрічі з представниками 

правоохоронних органів та лікарями; 

-  тематичні виховні заходи. 

ІІІ 
класні керівники  

1-11 класів 

 

3.4. Проведення шкільного конкурсу серед 

учнів на кращий інформаційно-

просвітницький матеріал «Людина 

починається з добра» (листівки, плакати, 

буклети, літературні твори тощо). 

І – ІІ 

Педагог-організатор, 

члени учнівського 

самоврядування 

 

3.5. Участь в акції «Молодь проти 

наркотиків!». ІІІ 

 педагог-організатор, 

члени учнівського 

самоврядування 

 

3.6. Підготовка питання до педради з 

виховної роботи. 
До 27.10 

 педагог-організатор, 

психологічна служба 

 

4.1. Проведення заняття «Батьківського 

університету психолого-педагогічних 

знань». 

За окремим 

графіком 
 

 

4.2. Засідання класних батьківських 

комітетів. 

Протягом 

місяця 

Класні керівники  

1-11 класів  

 

5.1. Провести засідання педагогічної ради   

«_______». ІV  ЗВР 

 

5.2. Провести круглий стіл для класних 

керівників «Психологічна адаптація учнів 

5-ого класу  до навчання в основній школі».

  

жовтень ЗВР 
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5.3.Вивчення  стану  виховної  роботи  

класних  керівників,  які  атестуються. 
Жовтень-

лютий 
ЗВР 

 

5.4. Засідання МО  класних  керівників (за 

окремим планом).  Голова ШМО 

 

6.1. Контроль проведення Місячника 

«Людина починається з добра». 
Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

6.2. Контроль стану організації роботи 

шкільних гуртків та секцій. 

Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

6.3. Контроль виконання плану виховних 

заходів з дітьми та учнівською молоддю під 

час шкільних осінніх канікул. 

Протягом 

шкільних 

осінніх канікул 

ЗВР                            

 

 «Якщо хочеш бути здоровим — 

загартовуйся» – 1 кл.  

«Подорож до Країни здоров'я» – 2 кл.  

«Продукти харчування: наші друзі й 

вороги» – 3 кл. 

«Почни день з ранкової гімнастики» – 4 кл.  

«Індивідуальні особливості людини» – 5 

кл.  

«Життя – найдорожчий скарб» – 6 кл. 

«Мої цінності» – 7 кл.  

«У згоді з самим собою» – 8 кл.  

«Здоров‘я – скарб» – 9 кл. 

«Моральна саморегуляція» – 10 кл. 

«Духовність і здоров‘я» – 11 кл. 

І-ІV 

Класні керівники 1-11 

класів 

 

 

 

 

Листопад 
Місячник правових знань, правової пропаганди 

і превентивного виховання 

«ПРАВА СВОЇ ЗНАЙ ТА ПРО ПРАВИЛА Й ОБОВ’ЯЗКИ НЕ ЗАБУВАЙ» 

Мета: створення системи профілактики запобігання формувань в учнів негативних звичок, рис 

характеру, проявів асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю 

школярів; формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і 

громадянина, Конституції, державних символів.  

Завдання: 

 формування в учнів правових почуттів, активної позиції у правовій сфері, нетерпимого 

ставлення до правопорушень; 

 вироблення у вихованців навичок і звичок правомірної поведінки; 

 подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів та переконань, негативних 

навичок і звичок поведінки, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання. 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

Виконання 

1.1. Оформлення інформаційного 

тематичного куточку у фойє школи з питань 

правового виховання. 

До 01.11 

педагог-організатор, 

члени учнівського 

самоврядування 

 

1.2. Участь у загальношкільній акції 16.11  класні керівники   
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«Толерантність врятує світ». 1-11 класів 

1.3. Проведення заходів до Дня захисту 

прав дитини. «На паралельних дорогах прав 

та обов‘язків». 

20.11 
Класні керівники  

1-11 класів 

 

2.1. Участь у МАН За окремим 

розкладом 

у керівники секцій 

МАН 

 

 

2.2. Проведення вікторини «Чи знаєш ти 

закон?». 
І 

Учитель 

правознавства 

 

2.3.  Заочний фотоконкурс «Золота осінь». 

Виставка кращих робіт юних фотоаматорів.

  

З 01 по 17.11 

(прийом робіт), 

30.11, 

14.00 фінал 

ЗВР,  класні 

керівники  

1-11 класів 

 

2.4. Участь у шкільному святі української 

писемності та мови. Заходи в класних 

колективах до Дня української писемності 

та мови «Чистота мови – чистота душі». 

08-09.11  учителі-філологи 

 

2.5. Презентація виставки літератури на 

правову тематику «Людина і закон». 
ІІ 

Учитель 

правознавства 

 

2.6. Проведення шкільного конкурсу-

виставки плакатів та малюнків «Ми і наші 

права». 

І-ІІІ 
Класні керівники та 

учні 1-11 класів 

 

2.7. Проведення шкільного конкурсу 

малюнків «Мої права у кольорах веселки». 
ІІІ 

Класоводи, класні 

керівники 1-11 класів,  

 

2.8. Участь у заходах до Дня Гідності та 

Свободи  
21.11 

ЗВР, педагог-

організатор, 

класні керівники, 

шкільний бібліотекар 

 

2.9. Участь  у святкуванні Дня с/г «До 

України серце прихилю».  
21.11  

 

2.10. Проведення Декади скорботи та 

пам‘яті з нагоди відзначення роковин 

Голодомору 1932-1933 років в Україні 

«Голгофа народних страждань». 

16-26.11 

 педагог-організатор, 

класні керівники, 

учнівське 

самоврядування, 

вчителі історії 

 

2.11. Участь у Всеукраїнській акції «Засвіти 

свічку». 
24.11 

Учнівсько-

педагогічний та 

батьківський 

колектив школи 

 

2.12. Заходи до 180-річчя від дня 

народження Івана Семеновича Нечуя-

Левицького, українського письменника, 

перекладач, етнографа, педагога. 

До 24.11 
Учителі української 

мови і літератури 

 

2.13. Заходи до 155 років від дня 

народження Ольги Кобилянської, 

української письменниці, громадсько-

культурної діячки. 

До 27.11 
Учителі української 

мови і літератури 

 

2.14. Участь у шкільному та міському етапі 

Всеукраїнських  конкурсів   «Новорічна 

композиція» та «Український сувенір». 

До 28.11 ЗВР 

 

2.15. Заходи до 240-річчя від дня 

народження Григорія Федоровича Квітки-
До 29.11 

Учителі української 

мови і літератури 
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Основ‘яненка, українського письменника, 

громадсько-культурного діяча. 

2.16. Заходи до 105-річчя від дня 

народження Георгія Іларіоновича 

Майбороди та 100-річчя  від дня 

народження Платона Іларіоновича  

Майбороди,  українських композиторів, 

культурних і громадських діячів. 

До 01.12 ЗВР 

 

2.17. Шкільний вишкіл роїв  класів-

учасників військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). 

Протягом 

місяця 

Шлапак Ф. А. , класні 

керівники  

 

2.18. Проведення виховних заходів на 

правову тематику (диспути, конференції, 

«круглі столи», інформаційні години, 

анкетування, тестування тощо). 

Протягом 

місяця 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

2.19. Організація і проведення шкільних 

спортивних змаганнях з Баскетболу (5-8 

кл.) та з волейболу  (9-11 кл.). 

Протягом 

місяця 
Учитель фізкультури 

 

2.20. Проведення виховних заходів, 

присвячених Дню прав людини. 

 

ІV 

Класні керівники 

5-11 класів 

 

2.21. Районна  настановча учнівська 

конференція «Формування інформаційно-

дослідницьких компетенцій учнів (для 

членів МАН)».  

За окремим 

графіком 
 

 

3.1. Проведення засідання Ради 

профілактики правопорушень серед 

учнівської молоді з питань проведення 

місячника, затвердження плану його 

проведення. 

І 
 члени ради 

профілактики 

 

3.2. Зустріч з представниками 

правоохоронних органів. 

Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

3.3. Проведення класних годин з правового 

виховання. 

Протягом 

місяця 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

3.4. Узяти участь  моніторингу ставлення 

підлітків до вживання алкоголю, тютюну та 

наркотиків.   

До 30.11 
 учні та класні 

керівники 

 

4.1. Проведення загальношкільних та 

класних батьківських зборів, спільних 

виховних годин для учнів та батьків. 

ІІІ 

Адміністрація, класні 

керівники  

1-11 класів 

 

4.2. Індивідуальні співбесіди з батьками тих 

учнів, що мають схильність до 

правопорушень. 

Протягом 

місяця 
 

 

5.1. Взаємовідвідування позакласних 

заходів з метою обмін досвідом роботи. 
ІV 

 голови ШМО 

класних керівників 

 

5.2. Проведення «круглого столу» для 

класних керівників «Організація 

ефективного функціонування органів 

учнівського самоврядування». 

ІІІ 
ЗВР, педагог-

організатор 

 

6.1. Контроль проведення Місячника 

«Права свої знай та про правила й обов‘язки 

не забувай». 

Протягом 

місяця 
ЗВР 
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6.2. Проаналізувати стан виховної роботи з 

учнями під час осінніх канікул. І ЗВР 
 

6.3. Підготувати звіт про виконання плану 

заходів щодо увічнення пам‘яті  захисників 

України в Київській області на період до 

2020 року.  

До 05.12 ЗВР 

 

6.4. Вивчити стан роботи з попередження 

насилля над дітьми, співпраці з ССД, 

КМСД. 

Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

 «Правовий букварик» – 1 кл. 

«Я маю право... кожна людина має право» – 

2 кл.  

«Я – маленький громадянин» – 3 кл. 

«Всі народи України живуть в злагоді та 

мирі» – 4 кл. 

«Конвенція ООН та Конституція України 

про права дітей» – 5 кл. 

«Демократичні принципи та цінності» – 6 

кл. 

«Українська державність» – 7 кл.  

«Право, обов‘язок, свобода та 

відповідальність» – 8 кл. 

«Громадянське суспільство – гарантія 

дотримання прав людини» – 9 кл. 

«Основи правосвідомості особистості» – 10 

кл. 

«Порушення прав людини: експлуатація та 

торгівля» – 11 кл. 

І-ІV 

Класоводи, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

 

 
 

Грудень 
Місячник родинного виховання 

«Я РОДОМ, ДЕ БАТЬКІВСЬКА ХАТА, Я РОДОМ, ДЕ СПІВ СОЛОВ’Я» 

Мета: залучити батьків, усіх дорослих членів родини в освітній процес як рівноправних  учасників; 

формування педагогічної культури сучасної сім‘ї та допомога батькам у їхній психолого – 

педагогічній самостійності; розвиток інтересів до традицій свого народу, своєї родини.    

Завдання: 

 долучення учнів до національних традицій українського народу, його культури, національно-

етичної обрядовості і звичаїв; 

 допомагати учням усвідомити себе як частину української нації;  

 засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей. 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка  

про  

виконання 

1.1 Заходи до Всесвітнього Дня 

толерантності з ВІЛ-позитивними людьми. 

Участь у  молодіжній акції «Не дай СНІДу 

шанс!». 

01 – 06.12 

ЗВР. 

педагог-організатор, 

шкільна медсестра 

 

1.2. Засідання активу учнівського 

самоврядування. 
І педагог-організатор 
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1.3. Організація і проведення благодійної 

акції «Чудо творить Миколай» (за окремим 

планом). 01 – 19.12 

Педагог-організатор, 

учнівське 

самоврядування, 

класні керівники та 

учні 1-11 класів 

 

1.4. До Міжнародного Дня інвалідів. Участь 

в акції милосердя «Допоможи ближньому» 

(за окремим планом). 

І 

 

класні керівники  

1-11 класів 

 

1.5. Участь у волонтерській акції  «Хай 

ангел в день святого Миколая вас від біди і 

зла оберігає» (збір солодощів, іграшок, 

сувенірів, листів нашим захисникам і дітям, 

які проживають у зоні АТО). 

До 30.12  

Педагог-організатор, 

лідери учнівського 

самоврядування 

 

1.6. Участь у волонтерській акція «Новий 

рік без самотності». 02 – 26.12 

Педагог-організатор, 

члени учнівського 

самоврядування 

 

1.7. Проведення цільового інструктажу з 

учнями перед участю у новорічних заходах. 
До 22.12 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

1.8. Проведення інструктажу з 

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів під час 

шкільних канікул із записом до класного 

журналу. 

ІІІ 
Класні керівники  

1-11 класів 

 

1.9. Проведення засідання учнівського 

самоврядування за підсумками роботи за І 

семестр. 

ІV 
 

педагог-організатор 

 

1.10. Організація і проведення заходів під 

час зимових канікул (за окремим планом). 
ІV 

ЗВР. 

педагог-організатор, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

2.1. Заходи Дня Збройних сил України: 

зустрічі із учасниками АТО, виготовлення 

листівок, написання листів воїнам, години 

спілкування, спортивно-масові заходи, 

навчально-практичні заняття. 

01.12-19.12 

ЗВР,  педагог-

організатор, класні 

керівники  

1-11 класів 

 

2.2. Заходи до 125 років від дня народження 

Миколи Хвильового, українського 

письменника, основоположника української 

прози ХХ ст. 

До 13.12 Учителі –філологи 

 

2.3. Заходи до Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 14.12 

  

класні керівники  

1-11 класів 

 

2.4. Тиждень народознавства: 

 тематичні виховні заходи;  

 виставка робіт декоративно- ужиткового 

мистецтва. 
11 – 15.12 

Класні керівники  

1-11 класів, керівники 

гуртків 

 

2.5. Оформлення виставки учнівських 

малюнків «Зимові візерунки». 
18 – 27.12 Педагог-організатор 

 

2.6. Організація і проведення шкільної 

виставки учнівських творчих робіт 
До 18.12 Педагог-організатор 
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«Новорічна композиція». 

2.7. Участь у заочному конкурсі «Вітальна 

листівка».  

 

До 18.12 

(прийом робіт) 

27.12. о 14.00 

 

 

2.8. Заходи до Міжнародного дня прав 

людини.  19.12 

 педагог-організатор, 

класні керівники та 

учні 

 

2.9. Проведення шкільного конкурсу 

малюнків «Мій клас – моя родина». ІІ – ІІІ  

 

класоводи 1-4 класів, 

учні 1-7 класів,  

 

2.10. Заходи до 185 років від дня 

народження Марка Вовчка, української 

письменниці, перекладача, етнографа, 

видавця. 

До 22.12 
Учителі української 

мови і літератури 

 

2.11. Проведення новорічних свят для учнів  

1-11 класів (за окремим розкладом). 
22 – 26.12 

ЗВР, 

педагог-організатор, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

2.12. Участь у виставці родинних  робіт  

«креативна ялинка»     

До17.12 

прийом робіт, 

29.12 

(відкриття) 

педагог-організатор 

 

3.0. До Всесвітнього Дня толерантності з 

ВІЛ-позитивними людьми. Зустріч з 

лікарем-снідологом. 

01 – 06.12 
 класні керівники 

8-11 класів 

 

3.1. Тиждень правової культури «На терезах 

Феміди», присвячений Дню прав людини 

(10 грудня): 

 зустрічі з представниками 

правоохоронних органів; 

 круглий  стіл  «Я  маю право  на…». 

04 – 08.12 
Учитель 

правознавства 

 

3.2. Підготовка питання до педради з 

виховної роботи 
До 23.12 

педагог-організатор, 

ЗВР. 

 

3.3. Організація чергування вчителів у 

закладах культури під час організованого 

святкування новорічних свят. 

До 25.12 Адміністрація школи 

 

3.4. Організація зайнятість учнів 

«проблемного» контингенту під час 

зимових канікул. 

28.12 – 14.01 

 

класні керівники 

 

 

4.1. Проведення класних батьківських 

зборів. 

Протягом 

місяця 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

4.2. Проведення заняття «Батьківського 

університету психолого-педагогічних 

знань». 

За окремим 

графіком 
ЗВР 

 

5.1. Нарада класних керівників: 

 про організацію новорічних заходів; 

 про   планування роботи з дітьми  під час 

зимових канікул. 

І ЗВР 

 

5.2. Підведення підсумків роботи за І 

семестр ШМО класних керівників, корекція 

плану на ІІ семестр. 

ІV 
голова ШМО класних 

керівників 

 

6.1. Контроль проведення Місячника «Я Протягом ЗВР  
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родом, де батьківська хата, я родом, де спів 

солов‘я». 

місяця 

6.2. Контроль проведення акцій: «Чудо 

творить Миколай», «Новий рік без 

самотності». 

1 – 26.12 ЗВР 

 

6.3. Складання плану виховних заходів з 

дітьми та  учнівською молоддю під час 

зимових канікул. Контроль за його 

виконанням. 

До 20.12. 

Протягом 

зимових 

канікул 

ЗВР,  педагог-

організатор, члени 

учнівського 

самоврядування 

 

6.4. Контроль за підготовкою та 

проведенням новорічних свят у класних 

колективах. 

Протягом  

місяця 
Адміністрація школи 

 

 «Мої обов'язки в сім'ї» – 1 кл. 

«Шануй батька й неньку» – 2 кл. 

«Родина, родина: від батька до сина» – 3 кл. 

«Народна мудрість про добро, совість, 

ввічливість, справедливість, чесність» – 4 

кл. 

«Турбота за інших людей – головний 

обов‘язок у житті» – 5 кл. 

«Чуйність і доброта – два крила, на яких 

тримається людство» – 6 кл. 

«Напитись з отчої криниці» – 7 кл.  

«Добротою себе перевір» – 8 кл. 

«Любов'ю дорожити вмійте» – 9 кл. 

«Обряди та звичаї народів України» – 10 кл.  

«Духовні скарби народу» – 11 кл. 

І-ІV 

Класоводи, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

 

 

Січень 
Місячник громадянського виховання 

«УКРАЇНЦЯМИ МИ НАРОДИЛИСЯ» 

Мета: допомагати учням усвідомити себе як частину нації, народу, шкільного колективу; спонукати 

до самовдосконалення громадянина – патріота, вироблення громадянського обов‘язку; виховувати 

почуття господаря держави; вивчати минуле народу, берегти свій дім, батьків, рід, народ, 

Батьківщину.  

Завдання: 

 формування творчої особистості, умілого господаря, що володіє професійною майстерністю;  

 озброєння школярів відповідними знаннями про сучасну економіку, трудовими навичками та 

вміннями; 

 формування в учнів уміння застосовувати власні здібності у різних сферах життя. 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.1. Проведення Місячника громадського 

огляду умов життя та виховання учнів 

школи. 

І-ІV 

 

класні керівники 

1-11 класів 

 

1.2. Організація і проведення заходів під 

час шкільних зимових канікул (за 

окремим планом). 
І-ІІ 

ЗВР 

педагог-організатор, 

класоводи, 

класні керівники  
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1-11 класів 

1.3. Корекція плану роботи 

учнівського самоврядування  

на ІІ семестр. 

ІІІ 
ЗВР, педагог-

організатор 

 

1.4. Організація роботи гуртків, секцій, 

студій, виявлення динаміки збереження 

контингенту, відповідності навчальним  

програмам, розкладу та визначення 

ефективності їх діяльності. 

Протягом 

місяця 

ЗВР,  керівники 

гуртків, секцій, студій 

 

2.1. Участь у І та ІІ етапах обласного 

поетичного конкурсу «Поетичний 

вернісаж». 

Протягом 

місяця 
вчителі-філологи 

 

2.2. Участь у акції «ланцюг єдності» 
04.01 

Учнівсько-

педагогічний колектив 

 

2.3. Участь в акції до Дня Соборності 

України «Діти єднають Україну» 
До 22.01  педагог-організатор 

 

2.4. Участь у районному   етапі 

Всеукраїнської експедиції «Історія міст і 

сіл України». 
До 25.01 

ЗВР 

 

 

2.5. Організація і презентація тематичної 

виставки з теми «Вибір професії. Ким 

стати?». 
З 26.01 Бібліотекар 

 

2.6. Заходи з відзначення Міжнародного 

дня пам'яті жертв Голокосту. 27.01 
 вчителі історії, 

філології 

 

2.7. Заходи в рамках Дня пам‘яті Героїв 

Крут.  
29.01 ЗВР,  класні керівники 

 

2.8. Участь у обласному етапі 

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

«Космічні фантазії». 

До 30.01 Учитель астрономії 

 

2.9. Провести цикл бесід з учнями з 

трудового законодавства. 

Протягом 

місяця 
Учителі правознавства 

 

2.10. Проведення конкурсу тематичних  

газет, творчих робіт,  малюнків «Мама, 

тато на роботі». 
Протягом 

місяця 

Педагог-організатор, 

учнівське 

самоврядування, класні 

керівники  

1-5 класів 

 

2.11. Участь у шкільному  етапі 

Всеукраїнської акції «Годівничка». 
До 1.02 Учитель біології 

 

2.12. Участь у шкільному та районному 

етапі «В об‘єктиві натураліста –зимуючі 

птахи». 

До 1.02 Учитель біології 

 

2.13. Участь у шкільному та міському 

етапі обласного конкурсу плакатів 

«Безпека – це життя». 

До 1.02  

 

2.14. Зустрічі з представниками різних 

професій. 

Протягом 

місяця 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

3.1. Затвердження плану роботи Ради 

профілактики правопорушень на ІІ 

семестр. 

 

До 27.01 

 

ЗВР 
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3.2. Поновлення та доповнення списків 

учнів, що потребують особливого  

педагогічного контролю. 

І-ІV 

 

класні керівники  

1-11 класів 

 

4.1. Батьківські збори. Протягом 

місяця 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

5.1. Проведення наради з питань корекції 

планування класними керівниками 

виховної роботи з учнями на ІІ семестр.  

ІІІ 

 педагог-організатор 

 

ЗВР 

 

5.2. Організація роботи ШМО класних 

керівників, учнівського самоврядування 

та гуртків у ІІ семестрі. 

До 20.01 

педагог-організатор, 

голови ШМО класних 

керівників 

 

5.3. Складання розкладу проведення 

годин класних керівників, роботи 

шкільних гуртків на ІІ семестр. 

До 20.01 

класні керівники  

1-11 класів, керівники 

гуртків 

 

5.4. Здійснення перевірки, погодження 

планів виховної роботи класних 

керівників  

1-11 класів на ІІ семестр. 

До 20.01 ЗВР 

 

5.5. Інформаційна хвилинка для класних 

керівників «Скринька невирішених 

питань». 

ІІІ ЗВР,  класні керівники 

 

6.1. Контроль за проведенням Місячника 

громадського огляду сімей. 

Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

6.2. Контроль проведення Місячника 

«Українцями ми народилися». 
Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

6.3. Контроль та аналіз виконання плану 

виховних заходів з дітьми та учнівською 

молоддю під час шкільних зимових 

канікул. 

Протягом 

шкільних 

зимових 

канікул. 

До 17.01 

ЗВР 

 

6.4. Контроль підготовки до міського 

фестивалю гуртків. 
Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

6.5. Відвідування занять гуртків з метою 

надання методичної допомоги. Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

 «Коли я виросту...» – 1 кл. 

«Кращий мамин помічник» – 2 кл. 

«Праця годує, а лінь – марнує» – 3 кл. 

«Працьовита родина» – 4 кл. 

«Школа − дім, де ми живемо» – 5 кл. 

«Професії наших батьків» – 6 кл. 

«Мої обов'язки в родині» – 7 кл. 

«Формула вибору професії: можу + хочу 

+ треба» – 8 кл. 

«Твій вибір – життєвий успіх» –  9 кл. 

«Здоров'я і вибір професії» – 10 кл. 

«Вільний час – простір для розвитку 

здібностей» – 11 кл. 

І-ІV 

Класні керівники 1-11 

класів 

 

 

 

 



 

 

109 

109 

Лютий 
Місячник національно-патріотичного виховання 

«МИ УКРАЇНЦІ – ВЕЛИКА РОДИНА, МОВА І ПІСНЯ У НАС СОЛОВ’ЇНА» 

Мета: забезпечення умов для вивчення вікових традицій та героїчних сторінок українського 

народу, виховання почуття гордості та вдячності до своєї держави, народу, історії.  

Завдання: 

 формування національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-

психологічних якостей громадянина – патріота, духовних цінностей українського патріота; 

 виховання гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та 

кращих зразків культурної спадщини, вшанування національної пам‘яті; 

 формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та 

конституційного обов‘язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності 

держави; 

 підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби. 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.1. Засідання активу учнівського 

самоврядування. 
І педагог-організатор 

 

1.2. Проведення:  

 Тижня мужності і патріотизму;  

 Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав, 30-ліття 

виводу військ з Афганістану. 

 Дня пам‘яті Героїв Небесної Сотні.  

14 – 21.02 

 

15.02 

 

 

 

20.02 

педагог-організатор, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

2.1. Проведення вечора зустрічі з 

випускниками минулих літ «Випускників 

до себе рідна школа кличе». 

02.02 

ЗВР 

педагог-організатор, 

вчителі школи 

 

2.2. Заходи в рамках відзначення 

Всесвітнього дня безпеки Інтернету. 
04.02 

 учитель інформатики, 

класні керівники  

 

2.3. Заходи до 185 років від дня 

народження Дмитра Менделєєва, автора 

періодичного закону хімічних елементів. 

До 08.02 Вчитель хімії 

 

2.4. Участь у міському етапі обласного 

конкурсу плакатів «Безпека дорожнього 

руху – це життя!». 

До 10.02 класні керівники 

 

2.5. Заходи до 210 років з дня народження 

Чарльза Дарвіна, англійського 

натураліста. 

До 12.02 Учитель біології 

 

2.6. Участь у шкільному  конкурсі 

виконавців дитячої естрадної пісні 

«Музичний сонях». 
13.02 

 
Учителі музики 

 

2.7. Проведення заходів до Дня Святого 

Валентина «В  серцях  ми  кохання 

несемо». 

14.02 

Педагог-організатор, 

учнівське 

самоврядування 

 

2.8. Заходи до 455 років від дня  

народження Галілео Галілея. 
До 15.02 Вчитель фізика  

 

2.9. Проведення вечора»Свіча  пам яті»   До 24.02 ЗВР  

2.10. Участь у шкільному  етап іконкурсу 

експериментально-дослідницьких робіт з 
До 01.03 Класоводи 3-4 класів 
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природознавства та біології «Юний 

дослідник». 

3.1. Проведення засідання Ради 

профілактики правопорушень.  
ІІ  члени ради  

 

3.2. Проведення виховних годин із 

правового виховання.  

Протягом 

місяця 
Класні керівники 

 

3.3. Тренінгові заняття для учнів з 

правової тематики. 

Протягом 

місяця 
Класні керівники 

 

4.1. Підготовка і проведення 

загальношкільних батьківських зборів.  ІІІ 

Адміністрація школи, 

класні керівники 1-11 

класів 

 

4.2. Проведення заняття «Батьківського 

університету психолого-педагогічних 

знань». 

За окремим 

графіком 
ЗВР 

 

5.1. Нарада для керівників гуртків з 

підготовки до участі у  фестивалі гуртків. 
ІV ЗВР,  керівники гуртків 

 

6.1. Контроль проведення Місячника «Ми 

– українці,  велика родина, мова і пісня у 

нас солов‘їна». 

Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

6.2. Контроль підготовки до міського 

фестивалю гуртків.  

Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

«Моя рідна Україна» – 1 кл. 

«Славетні українці» – 2 кл. 

«Пам'ятаймо героїв» – 3 кл. 

«Люди, які прославили мій край» – 4 кл. 

«Україна пам'ятає» – 5 кл. 

«Традиції мого народу» – 6 кл. 

«Україна від козацьких часів до 

сьогодення» – 7 кл. 

«Воїни – інтернаціоналісти» – 8 кл. 

«Україна – європейська держава» – 9 кл. 

«Псевдопатріотизм і його прояви» – 10 

кл. 

«Глобалізація: загроза або нова 

реальність?» – 11 кл. 

І-ІV 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

 

 

 

Березень 
Місячник сприяння творчому та інтелектуальному розвитку особистості  

«ТВОРЧА МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ КРАЇНИ» 

Мета: створення належних  педагогічних передумов  для розкриття індивідуальних особливостей 

кожного учня; виявлення та сприяння розвитку інтелектуально обдарованих школярів; сприяння 

самовираженню учнів у різних видах діяльності, задоволенню їх потреб, інтересів та стимулювання 

творчого самовдосконалення; підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, 

виявлення рівня. 

Завдання: 

 підвищення рівня художньо-естетичної освіченості та виховання учнів; 

 формування в молоді естетичних поглядів та смаків на основі народної естетики та 

найкращих надбань цивілізації;  

 вироблення в учнів уміння власноруч примножувати культурно-мистецькі надбання народу, 

відчувати й створювати прекрасне у повсякденному житті. 
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Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.1. Засідання активу учнівського 

самоврядування. 
І 

ЗВР,  педагог-

організатор 

 

1.2. Складання плану виховних заходів з 

учнями під час весняних канікул.  
ІІІ 

ЗВР, 

педагог-організатор 

 

1.3. Проведення інструктажу з попередження 

дитячого травматизму, збереження життя і 

здоров'я учнів під час шкільних канікул із 

записом до класного журналу. 

ІІІ 
Класні керівники  

1-11 класів 

 

2.1. Участь у шкільному та районному  

конкурсі читців творів  Т. Г. Шевченка. 

Заходи до Шевченківських днів. 

За окремим 

розкладом 

Учителі-філологи, 

класні керівники  

1-11 класів 

 

2.2. Заходи до 70-річчя від дня народження 

українського композитора-виконавця, поета. 

Героя України  Володимира Івасюка. 

До 04.03 ЗВР 

 

2.3. Проведення святкової програми до 

Міжнародного жіночого дня. До 08.03 
ЗВР,  

педагог-організатор 

 

2.4. Участь у фестивалі шкільних гуртків. 
з 10.03 

по 01.04 

  

педагог-організатор, 

керівники гуртків 

 

2.5. Заходи до Дня українського 

добровольця. До 14.03 
 класні керівники  

5-11 класів 

 

2.6. Участь у шкільному конкурсі дитячої 

творчості «Світова класика». До 15.03 
Учитель зарубіжної 

літератури 

 

2.7. Участь у екологічному конкурсі «Вода - 

джерело життя на землі». До 20.03 Учитель біології 
 

2.8. Участь у міському етапі Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнку та живопису на 

протипожежну і техногенну тематику. До 21.03 
класоводи  

1-4 класів 

 

2.9. Участь у тренувальних зборах роїв – 

учасників гри «Джура – 2018». 
За окремим 

планом  

Педагог-організатор,  

Шлапак Ф А., ЗВР 

 

2.10. Участь у шкільному та міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості 

«Безпека в житті – життя у безпеці». До 1.04 ЗВР 

 

2.11. Участь у сільській  акції в рамках 

Всеукраїнського тижня охорони 

навколишнього середовища. 

До 1.04 
Учитель біології  

та географії 

 

2.12. Заходи до 210-річчя від дня народження 

Миколи Васильовича Гоголя 
До 1.04 

Учитель зарубіжної 

літератури 

 

3.1. Проведення засідання Ради профілактики 

правопорушень. 
І  члени ради  

 

3.2. Проведення зустрічі з лікарем-

фтизіатром до Всесвітнього Дня боротьби з 
ІІІ Медична сестра 
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туберкульозом. 

3.3. Підготовка питання до педради з 

виховної роботи 
Протягом 

місяця 

ЗВР, педагог-

організатор, 

психологічна служба 

 

4.1. Тренінгове заняття для батьків. До 15.03 ЗВР  

5.1 Взаємовідвідування позакласних заходів з 

метою обміну досвідом роботи. ІV 
голова ШМО 

класних керівників 

 

5.2. Засідання МО класних кеірвників (за 

окремим планом). ІІІ 
ЗВР  

6.1. Контроль проведення Місячника «Творча 

молодь – майбутнє країни». Протягом 

місяця 

ЗВР  

6.2. Контроль підготовки до міського 

фестивалю гуртків та участі в ньому. 
Протягом 

місяця 

ЗВР  

6.3. Контроль та аналіз виконання плану 

виховних заходів з дітьми та учнівською 

молоддю під час шкільних весняних канікул. 

Протягом 

шкільних 

канікул. 

До 30.03 

ЗВР 

 

 «Абетка мистецтва» – 1 кл. 

«Світ казки» – 2 кл. 

«Малюю до картинної галереї» – 3 кл. 

«Мистецькі шедеври» – 4 кл. 

«Мистецькі уподобання моєї родини» – 5 кл. 

«Студія знавців поезії» – 6 кл. 

«Сьогодення і майбутнє України і 

української книги» – 7 кл. 

«Театр у моєму житті» – 8 кл. 

«Подорож мережею Інтернет: відкриті 

наукові архіви, електронні бібліотеки, 

віртуальні музеї, світ електронних словників, 

електронна культура, термінологічні 

довідники» – 9 кл. 

«Архітектурні дива» – 10 кл. 

«Молодіжна субкультура» – 11 кл. 

І-ІV 

Класні керівники 1-

11 класів 

 

 

 

Квітень 
Місячник екологічного виховання 

«ЗІГРІЙМО ЗЕМЛЮ КРАСОЮ Й ЛЮБОВ’Ю, 

ДЛЯ НАШИХ НАЩАДКІВ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕМО» 

Мета: формування в учнів почуття відповідальності за природу, як національне багатство, основу 

життя на  Землі. 

Завдання: 

 формування в учнів екологічної культури, усвідомлення себе частиною природи;  

 виховання почуття єдності з природою та відповідальності за неї як національне багатство;  

 залучення вихованців до активної екологічної, природоохоронної діяльності. 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.1. Засідання активу учнівського І педагог-організатор  
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самоврядування. 

1.2. Проведення заходів до 

Всесвітнього Дня здоров‘я. 
І 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

1.3. Проведення Місячника охорони 

довкілля. 
01 – 30.04 Учитель біології 

 

1.4. Участь у  акціях в рамках 

Всеукраїнського тижня охорони 

довкілля. 
01 – 30.04 

ЗВР,  педагог-

організатор, 

учителі біології, 

географії 

 

2.1. Участь у заходах до 

«Великоднього тижня добра».  
02.04-06.04 

 

педагог-організатор 

 

2.2. Участь у тижні науки і техніки 

«Мирний космос»  
З 09.04 Учитель астрономії 

 

2.3. Конкурс на кращий проект клумби 

«Зернини квітів з зернами любові 

нехай на всіх планетах проростуть…». 
І етап –  

до 23.04, 

ІІ етап – 29.04 

Педагог-організатор, 

 учителі біології 

 

2.4. Участь у шкільному фотоквесті.  15.04 Педагог-організатор  

2.5. Заходи до 455 років від дня 

народження англійського поета і 

драматурга В. Шекспіра. 

До 23.04 
Учитель зарубіжної 

літератури 

 

2.6. Заходи до річниці трагедії на 

ЧАЕС. 
До 26.04 ЗВР , класні керівники  

 

2.7. Участь у районному етапі 

військово-патріотичної спортивної гри 

«Джура» («Сокіл»). 

ІV 

ЗВР, педагог-

організатор, учителі-

предметники 

 

2.8. Проведення шкільних спортивних 

заходів для паралелей класів «Рух 

заради здоров‘я». 

Протягом місяця 

Класні керівники  

5-9 класів, учителі 

фізкультури 

 

3.1. Проведення засідання Ради 

профілактики правопорушень.  
І  члени ради  

 

3.2. Проведення класних годин з 

еколого-правового виховання. 

За планом 

роботи класного 

керівника 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

3.3. Проведення лекторію «Екологічна 

культура особистості». 

За планом 

роботи класного 

керівника 

Класні керівники 

 

4.1. Консультпункт для батьків щодо 

подальшого навчання та 

працевлаштування випускників 

школи. 

Протягом місяця 
класні керівники  

9, 11 класів 

 

4.2. Проведення заняття 

«Батьківського університету 

психолого-педагогічних знань». 

За окремим 

графіком 
ЗВР 

 

4.3. Засідання класних батьківських 

комітетів з питань  підготовки до 

нового 2018/2019 н. р. 

Протягом місяця Класні керівники 

 

5.1. Проведення наради для класних 

керівників з питання участі у заходах 

до травневих свят та грі «Джура». 

І ЗВР 

 

5.2. Доведення методичних ІV ЗВР  
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рекомендацій щодо організації 

літнього оздоровлення учнів. 

6.1. Контроль проведення Місячника 

«Зігріймо землю красою й любов‘ю, 

для наших нащадків її збережемо». 
Протягом місяця ЗВР 

 

6.2. Контроль участі колективу школи 

у міському фестивалі гуртків. Протягом місяця ЗВР 
 

 «Тварини — не іграшки» – 1 кл. 

«Природа в загадках, прислів'ях, 

приказках та віршах» – 2 кл. 

«Посаджу дерево» – 3 кл. 

«Екологічною стежкою до парку» – 4 

кл. 

«Я – маленька частиночка Природи» – 

5 кл. 

«Вода – безцінне багатство,бережіть 

її» – 6 кл. 

«Здорова природа – здорова людина» – 

7 кл. 

«Мальовнича моя Україна: розробка 

сценарію фільму» – 8 кл. 

«Екологічний КВК» – 9 кл. 

«Екосвіт очима митців» – 10 кл. 

«Екологічне маркування товарів» – 11 

кл. 

І-ІV 

Класні керівники  

1-11 класів 

 

 

 

 

Травень 
МІСЯЧНИК ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

«Я-ПАТРІОТ БАТЬКІВЩИНИ» 

Мета: виховання в підростаючого покоління почуття патріотизму та гордості за українських воїнів, 

шанобливого ставлення до ветеранів Другої Світової війни, ветеранів-учасників бойових дій, 

сучасних захисників України, піднесення престижу та формування в учнів мотивації до служби у 

Збройних Силах України. 

Завдання: 

 виховання в учнів почуття поваги та свідомої вдячності до захисників та патріотів Вітчизни 

та до їх справ; 

 розвиток пізнавальної активності учнів. 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.1. Участь у заходах до Дня Скорботи та 

Пам‘яті, Дня пам‘яті та примирення, 

благодійно-меморіальній акції «Маки 

пам'яті» біля Меморіалу Слави 

Проведення тематичних виховних заходів у 

класних колективах та школі (за окремим 

планом). 

І 

ЗВР, учнівсько-

педагогічний 

колектив 

 

1.2. Засідання активу учнівського 

самоврядування.  
І педагог-організатор 

 

1.3. Цільовий інструктаж учнів з безпеки ІV Класні керівники  
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життєдіяльності під час літнього 

відпочинку. 

2.1. Участь в акції «Ветеран живе поруч».  02 – 09.05 педагог-організатор, 

учнівсько-

педагогічний 

колектив школи 

 

2.2. Участь  у загально сільських 

спортивних заходах 

Відповідно до 

плану роботи  
Учитель фізкультури 

 

2.3. Участь у шкільному  святі юних 

науковців. 

За окремим 

планом 
Керівники гуртків 

 

2.4. Участь в учнівській краєзнавчій 

конференції «Моя Батьківщина – Україна». 
10.05 ЗВР 

 

2.5. Заходи до Дня матері. До 12.05 Класні керівники  

1-10 класів 

 

Участь у заходах до Дня вишиванки 16.05 Учнівсько-

педагогічний 

колектив школи 

 

2.6. Участь у військово-спортивному святі, 

приуроченому закінченню вивчення курсу 

«Захист Вітчизни». 

Відповідно до 

плану роботи  

Адміністрація школи, 

класні керівники 11 

класів  

 

2.7. Відзначення Дня боротьби за права 

кримськотатарського народу – річниці 

депортації кримських татар. 

До 18.05 
 класні керівники, 

вчителі історії 

 

2.8. Заходи до 220-річчя від дня народження 

французького письменника О. де Бальзака. 
До 20.05 

Учитель зарубіжної 

літератури 

 

2.10. Проведення профорієнтаційних 

консультацій для учнів  

9 – 11-х класів. 

Протягом 

місяця 

Класні керівники 

9 – 11-х класів. 

 

2.11. Спортивна естафета «Веселі старти» 

для учнів 1-4 класів. 

За окремим 

графіком 

Класоводи  

1-4 класів 

 

2.12. Підготовка і проведення Свята 

останнього дзвоника. 
До 24.05 

ЗВР,  

педагог-організатор 

 

2.13. Підготовка до проведення випускного 

вечора для учнів 11-ого класу. 31.05 – 01.06 

ЗВР, класний 

керівник,  

педагог-організатор 

 

3.1. Проведення засідання Ради 

профілактики правопорушень.  
І  члени ради  

 

3.2. Підготовка питання до педради з 

виховної роботи. 

Протягом 

місяця 

педагог-організатор, 

психологічна служба 

 

3.3. Підведення підсумків роботи з 

профілактики правопорушень. 
До 31.05 

 класні керівники  

1-11 класів 

 

4.1. Індивідуальна робота з батьками учнів з 

питань оздоровлення школярів. 

Протягом 

місяця 
класні керівники 

 

5.1. Проведення засідання ШМО класних 

керівників на тему: «Аналіз роботи ШМО 

за 2018/2019 н. р. та визначення напрямів 

роботи на наступний навчальний рік». 

ІV 
ЗВР, голови ШМО 

класних керівників 

 

5.2. Проведення консультацій для класних 

керівників з планування роботи на новий 

навчальний рік. 

Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

5.3. Формування груп дітей для відпочинку 

в пришкільних таборах денного 

Протягом 

місяця 

 

педагог-організатор, 
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перебування. класні керівники  

1-4, 5-6 класів 

5.4. Проведення інструктажу з 

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів під час 

шкільних канікул із записом до класного 

журналу. 

ІV 
Класні керівники  

1-10 класів 

 

6.1. Творчі звіти класних за підсумками 

навчального року та про виконання планів 

виховної роботи. 
ІV ЗВР класні керівники 

 

6.2. Контроль проведення Місячника «Я – 

патріот Батьківщини». 

Протягом 

місяця 
ЗВР 

 

 «Кожному мила рідна земля» – 1 кл. 

«Вулиці рідного міста розповідають» – 2 кл. 

«Година пам'яті» – 3 кл. 

«Сторінки історії мого міста» – 4 кл. 

«В ім'я твого і мого життя» – 5 кл. 

«Згадаймо всіх поіменно» – 6 кл. 

«Історія рідного краю» – 7 кл. 

«Трагедії українського народу» – 8 кл. 

«Ваш світлий Подвиг незабутній» – 9 кл. 

«Захист Вітчизни — обов'язок 

громадянина» – 10 кл. 

«Герої для нас як приклад...» – 11 кл. 

І-ІV 

Класні керівники 1-

11 класів 

 

 

 

 

Червень 
«Попереду канікули! Ура!» 

Завдання: 

 проведення оздоровчої кампанії;  

 виховання відповідального ставлення до власного здоров'я та безпеки власної 

життєдіяльності. 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

2.1. Участь у заходах до Міжнародного 

Дня захисту дітей (за окремим планом). 1.06 

ЗВР, педагог-

організатор, класні 

керівники 

 

2.2. Літня школа лідерів учнівського 

самоврядування. З 01.06 

Педагог-організатор, 

члени учнівського 

самоврядування 

 

2.3. Підготовка і проведення 

випускного вечора для  11 класу 

За окремим 

графіком 

ЗВР, 

педагог-організатор 

 

2.4. День скорботи і вшанування 

пам‘яті жертв війни в Україні 22.06 
Учнівсько-педагогічний 

колектив школи 

 

2.5. Заходи до Дня Конституції 

України.  
28.06 

Учнівсько-педагогічний 

колектив школи 

 

4.1. Проведення індивідуальної роботи 

з батьками з питання оздоровлення 

учнів школи. 

Протягом 

оздоровчої 

кампанії 

ЗВР 
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4.2. Звіт перед батьками та 

громадськістю «Аналіз роботи школи в 

2017/ 2018 навчальному році». 

І-ІІ Класні керівники 

 

5.1. Нарада для класних керівників з 

питання оформлення сторінок у 

класному журналі із записами 

проходження навчальних екскурсій. 

І ЗВР 

 

6.1. Контроль організації відпочинку 

учнів соціальних категорій. 
Протягом 

літніх канікул 
ЗВР 

 

6.2. Аналіз результативності виховної 

роботи у школі за 2018/2019 н. р. До 01.06 ЗВР 

 

 
 

 

ХV. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ 

Вступ 
 Планування роботи психологічної служби здійснюється на підставі 

«Положення про психологічну службу в системі освіти України» (наказ Міністерства 

освіти України від 22.05.2018р. №509). 

Відповідно до статті 76 Закону «Про освіту» діє психологічна служба, що 

забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів 

освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, 

фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов 

для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. 

  Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для 

соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного 

здоров‘я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам 

освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти) 

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів 

освіти, сім‘ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов 

соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. Основна мета 

супроводу – формування у першокласників характеристик психологічно здорової 

особистості.   

 У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійнотехнічну освіту», «Про вищу 

освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України. 

Соціальний педагог здійснює:  

- соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, 

осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;  

- просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей 

та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;  
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- вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу 

(класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних і 

дитячих громадських організацій. 

 В НУШ на 2018-2019 н.р. виділено такі основні напрямки роботи: 

- Здійснювати соціально - педагогічний супровід старшокласників 

- Брати активну участь у виховній роботі школи за напрямами : 

- налагодження шкільної дисципліни; 

- профілактика адитивної поведінки ,тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, 

ВІЛ/СНІДУ і злочинності серед неповнолітніх, 

- соціально педагогічний патронаж здобувачів освіти, учнів 1,5 класів основною 

метою якого є формування у першокласників характеристик психологічно 

здорової особистості, 

- соціалізація дитини в новій українській школі, 

- захист прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства,  

- формування у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури  здорового 

способу життя, збереження репродуктивного здоров’я; 

- консультативна допомога батькам, 

- робота з дітьми з особливими потребами  

- робота з обдарованими дітьми. 

- робота з правопорушниками, 

- робота по профілактиці насильства, 

- робота по профілактиці  протидії торгівлі людьми. 

- психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і 

просвітницька робота з батьками;  

    У процесі реалізації Концепції Нової української школи соціальний педагог буде 

спрямувати зусилля на створення комплексу методик і вправ щодо формування у 

здобувачів освіти таких умінь:  

 читати і розуміти прочитане;  

 висловлювати думку усно і письмово;  

 критично мислити;   

 логічно обґрунтовувати позицію; 

 виявляти ініціативу;  

 творити;  

 оцінювати проблеми, виявляти ризики та приймати рішення; 

 керувати емоціями;  

 застосовувати емоційний інтелект;  

 здатність співпрацювати в команді. 

Активна співпраця соціального педагога з установами соціального , 

педагогічного , медичного та правового спрямування: 

- служба у справах неповнолітніх; 

- служба  соціального  захисту дітей та молоді; 

- кримінальна міліція; 

 - медичні заклади ( підлітковий кабінет , Червоний Хрест); 

-  центр соціальних служб для молоді; 
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- центр зайнятості. 

Діяльність соціального педагога НУШ на 2018-2019 р. спрямована  на реалізацію 

таких завдань: 

 діагностика  діяльності і розвитку учнів виявлення причин труднощів у 

навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; 

вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку 

особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному 

самовизначенні;    

 прогнозування  та профілактика – своєчасне попередження відхилень у 

розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, 

запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;   

  консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової 

роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники 

освітнього процесу  

 просвітницько - інформаційна робота  з підвищення психолого -педагогічної  

культури ; – формування психологічної та соціальної компетентності 

учасників освітнього процесу. 

 соціально - педагогічний патронаж соціально - незахищених категорій дітей 

 превентивне виховання , спрямоване на переконання учнів на переконання 

учнів у доцільності дотримання значимих норм і правил поведінки, ведення 

здорового способу життя; 

 зв‘язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення 

взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, 

соціальними групами, організаціями, державними органами управління;    

 

Зміст діяльності соціально-педагогічної служби НУШ у роботі з педагогічним 

колективом 

Основна мета - розвиток соціально-педагогічної культури, розповсюдження знань 

про вікові особливості школярів , про методи педагогічного впливу на особистість 

школяра, надання соціально-педагогічної допомоги в підготовці учнів до 

самостійного життя в соціумі. 

Завдання: 

 1. Поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі. 

      2. Надання допомоги вчителям 1 класу – з питань адаптації здобувачів 

освіти до НУШ.  

     3. Допомога вчителям у вирішенні конфліктних ситуацій. 

    Зміст діяльності соціально-педагогічної служби НУШ з  батьками 

 Основна мета - підвищення рівня соціально-педагогічних знань  батьків, що 

стосуються виховання, навчання, розвитку і взаємовідносин батьків з дітьми. 

 Завдання: 

 1. Виявлення порушень міжособистісних відносин батьків з дітьми. 

 2. Допомога батькам з приводу соціально-педагогічних проблем виховання 
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дітей та обов‘язків батьків. 

Тема роботи соціального педагога: «Формування в здобувачів освіти навичок 

здорового способу життя». 

 

 

№

п/

п 

Зміст роботи з здобувачами освіти, пед. 

працівниками, батьками, адміністрацією 

школи. 

Термін 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

І.Діагностично-прогностична робота 

1. Проведення паспортизації, систематизація 

соціальних паспортів. 

Вересень 1- 11  класи 

2. Збір інформації про житлово -побутові умови  

здобувачів освіти,  які відносяться до 

категорії "соціально - незахищених". 

Жовтень  1-11  класи 

3. Контроль за адаптацією першокласників 

доНУШ: 

- відвідування уроків та занять у групах 

продовженого дня; 

- спостереження за мікрокліматом у 

класному колективі; 

- спостереження за стилем спілкування 

учнів з учителями та один з одним; 

- бесіди з учителями з метою виявлення 

дітей, які мають ознаки  дезадаптації. 

Вересень-

жовтень 

 1-клас 

4.  Визначення рівня мотивації першокласників 

в НУШ: 

а) методика дослідження мотивації учіння у 

першокласника (М. Р. Гінзбург); 

б) тест „Кольорових виборів ‖ Л. Собчик. 

Вересень  1-клас 

5. Контроль за адаптацією здобувачів освіти  5-

их класів до нових умов навчання: 

- дослідження мікроклімату у класному 

колективі; 

- спостереження за взаємовідносинами учнів з 

учителями та учнів між собою; 

- анкетування 5 –ків з метою оцінювання 

їхнього рівня адаптації; 

- бесіди з батьками та вчителями з метою 

оцінювання їхнього рівня адаптації; 

- відвідування уроків з метою дослідження 

взаємодії вчителя з учнями.   

Вересень -

жовтень 

5-клас 
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6. Визначення міжособистістних взаємин за 

допомогою соціометрії 

Жовтень 6,7,8 -их класів. 

7. Робота з дітьми що мають ознаки шкільної 

дезадаптації ( зниження рівня навчальних 

досягнень, порушники поведінки ). 

Жовтень -

грудень 

З здобувачами 

освіти 

8.  Дослідження професійних інтересів і нахилів 

учнів 9,11 класів. Провести тестування для 

визначення нахилу учнів                 ( методика 

― анкета інтересів‖) 

 

Січень - лютий 

9, 11класи 

9. Вивчення професійних нахилів учнів 9-11х- 

класів: 

а) Диференційно-діагностичний опитувальник 

інтересів – Д-ДО (за Є. Клімовим); 

б) методика виявлення та оцінки 

комунікативних та організаторських 

схильностей (КОС-1). 

Лютий  9, 11класи 

10. Діагностика важковиховуваних дітей: 

- спостереження на уроках та позаурочний час  

за цими учнями; 

- бесіди з батьками та вчителями за цих дітей; 

- спостереження за відносинами цих учнів з 

учителями та учнями. 

Протягом року З 

важковиховувани

ми  

11. Робота з дітьми трудових мігрантів:(в план 

додається) 

визначення опікунів, умов проживання та 

відносини в сім‘ї; 

визначення соціального статусу в класі; 

спостереження за поведінкою цих учнів на 

уроках та позаурочний час; 

анкетування щодо ставлення до роботи за 

кордоном.  

Жовтень-

грудень  

 

З  здобувачами 

освіти трудових 

мігрантів 

12. Діагностика самооцінки, замкнутості та 

невпевненості за методикою ДВОР. 

Березень   7- кл. 

13. Вивчення  поведінкових проявів в учнів з 

метою попередження насильства  

а) методика визначення труднощів у 

встановленні контактів В. Бойка; 

б) методика типового реагування на 

конфліктні ситуації К. Томаса. 

Листопад -

Грудень 

 7 – кл. 

14. Обстеження виявлених учнів їз 

суїцидальними тенденціями. 

а) Методика диференціальної діагностики 

депресивних станів Зунге (адаптація Т. І. 

Балашової) 

Квітень  7-8 кл 

15. Діагностика раннього виявлення залежностей Грудень  9 клас 
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(тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) та 

соціально-дезадаптованих учнів: 

а) Експрес – діагностика  у залежнень та 

соціально-неадекватної  поведінки учнів 

16. Індивідуальні діагностики за запитом учнів та 

вчителів. 

Протягом року З здобувачами 

освіти 

17. Участь у районних моніторингових 

дослідженнях. 

протягом року З здобувачами 

освіти 

ІІ. Консультативна робота 

1. Консультації  за результатами обстежень з 

учнями 1 та 5  класів, що мають ознаки 

дезадаптації 

Жовтень  1 та 5 класи 

2.  Консультування батьків учнів 1класу на тему 

«Адаптація до школи. Як допомогти дитині» 

Вересень З батьками 

3. Консультації з батьками учнів з ознаками 

дезадаптації ― про причини труднощів 

адаптації і шляхи взаємодії  в їх подоланні‖. 

Листопад  З батьками 

4.  Консультування з метою допомоги у 

професійному самовизначенні. 

Січень-лютий   9-11 клас 

5. Консультації з вчителями та батьками 

правопорушників.        

Березень  З батьками та 

вчителями 

6. Консультування вчителів та батьків з питань 

виховання дітей. 

Жовтень-

Грудень  

З батьками та 

вчителями 

7. Консультування батьків учня з особливими 

потребами  

Жовтень  Батьки учня 6 

класу 

8. Індивідуальне та групове консультування за 

запитами та потребами. 

За запитом учнів,вчителів, 

батьків 

9.  Групові консультації по питанню 

спілкування в соціальних мережах та онлайн – 

просторі; 

Лютий   5,6,7 класи 

10. Консультування по проблемі насильства в сімї 

та школі. 

Грудень  Здобувачі освіти, 

вчителі, батьки. 

11. Консультування вчителів «Алгоритм дій 

педагогічного працівника у разі виявлення 

фактів порушення прав дитини в навчальному 

закладі, або фактів насильства в учнівському 

середовищі чи в родині учня» 

Грудень 

ІІІ тиждень 

На педраді 

    

ІІІ.Просвітницька робота 

1. Соціально-психологічний супровід 

навчального процесу 

Протягом року  1-11класи 

2. Групові заняття з учнями 1 класу «Школа і 

шкільні правила» 

Вересень 1 клас 

3. Патронаж соціально - незахищених категорій 

учнів 

Протягом року 1 - 11класи 
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4. Робота з учнями які мають ознаки 

дезадаптації 

Листопад-

грудень 

 1 та 5 класи 

5. Підготовка молоді до сімейного життя. Бесіда 

на тему: «Дружба, кохання». Статеве 

виховання. 

Квітень  9-11кл.  

6. Тренінгові заняття щодо емоційної готовності 

до зовнішнього тестування. 

Квітень   9-клас. 

7. Організація зустрічей старшокласників з 

представниками Центру зайнятості у рамках 

профорієнтаційної роботи.  

Січень  З учнями 9-

11класів 

8. Робота з правопорушниками: 

- бесіди з учнями правопорушниками; 

- робота з батьками правопорушників; 

- співпраця з дитячою кімнатою міліції 

щодо правопорушників: 

Додаток 4 З 

правопорушника

ми  

9 Виступ на батьківських зборах на тему: «Як 

організувати повноцінний відпочинок  дітей 

влітку» 

Червень Батьки   

10. Проведення бесіди «вплив комп‘ютерної 

мережі на світогляд підлітків» 

Лютий  6-клас 

ІV. Профілактична робота 

1. Тренінгове заняття «Школа простір без 

насильства» 

Листопад  -

Квітень 

7-8 клас 

 Застосування  вправ спрямованих на 

підвищення комунікативної культури в класі, 

розвиток емоційної сфери та взаємоповаги: 10 

занять для згуртування класного колективу 

(Автор Г. Колісніченко журнал соц. педагог 

Ефективність групової взаємодії.  розвивальне 

заняття  

Жовтень- 

листопад 

 

 

 

 

 

  

 

5-6 класи 

2. Заняття з елементами тренінгу «Діти мають 

захищати свої права» 

Березень- 

Травень 

7-8 клас 

3.  Занятття з елементами тренінгу «Компютерна 

та інтернет залежності хвороби 21 ст. 

Березень- 

Травень 

7-9 клас 

4. Тренінг «Сходинки до твого здоровя» Квітень 6-8 клас 

5. Тренінгове заняття «Репродуктивне здоровя 

жінки» 

Квітень-Травень  8-11 клас 

6. Заняття на тему: «Крім права є ще й 

обовязок» 

Вересень- Квітень  5-11 клас 

7. Занятття з елементами тренінгу: «Пізнай свої 

права» 

Квітень - Травень 9 клас  

8. Тренінг «Як допомогти дітям у 

самовихованні» 

Квітень 5 клас 

9. Патронаж соціально - незахищених категорій 

учнів 

Протягом року Учні 1-9 

класів 
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10. Заняття з елементами тренінгу «Куріння чи 

здоров‘я – обирай сам!» 

лютий  7,8- кл. 

11. Тренінг «Як не потрапити в тенета торгівця 

людьми, або Безпечна поведінка» 

Грудень   6-9кл 

12. Заняття з елементами тренінгу: «Булінг та 

кібербулінг – реальна проблема сьогодення» 

Вересень 7-8 клас 

13. Проведення тренінгового заняття з метою 

зниження рівня емоційного вигорання; 

Травень Педагоги 

14. Заняття з елементами тренінгу 

«Попередження насильства та булінгу в 

школі» 

Листопад- 

Грудень  

8-11 клас 

15. Робота по протидії торгівлі людьми Додаток 3 1-11 клас 

16. Робота по профілактиці суїцидальної 

поведінки 

Додаток 1 5-11 класи 

17. Робота по профілактиці насильства Додаток 2 5-11 класи 

педагоги 

V. Навчальна  діяльність 

1.    

IV. Звязки  з громадкістю 

1. Зв‘язки з медичними закладами району з 

метою профілактики девіантної поведінки 

серед учнів школи. 

Жовтень-січень  

2. Провести бесіду  «вплив комп‘ютерної мережі 

на світогляд підлітків» 

квітень Здобувачі 

освіти 

3. Відвідування вдома здобувачів освіти, які 

систематично пропускають уроки  

Протягом року З батьками  

4. Відвідування вдома -правопорушників та 

здобувачів освіти трудових мігрантів. 

Протягом року З батьками 

5. Співпраця із службою в справах 

неповнолітніх та з відділом районної дитячої 

кримінальної міліції 

Протягом року Зв‘язки з 

громадськістю 

6. Відвідування здобувачів освіти вдома,бесіди з 

батьками. 

Протягом року Батьки учні 

7. Представляти інтереси дітей у різноманітних 

організаціях, якщо вони потрапили у складні 

життєві ситуації. 

Протягом року Батьки учні 
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XVI. УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ШКОЛИ 

 (КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ) 

Мета:  забезпечення  оптимального функціонування школи як цілісної 

соціально-педагогічної системи, вивчення стану ефективної діяльності всіх її 

підсистем, своєчасне виявлення та виправлення помилок, здійснення 

об'єктивного оцінювання досягнутих результатів, допомога вчителям у 

підвищенні педагогічної майстерності, створення атмосфери творчої співпраці в 

системі «Учитель – учні – батьки                    

Основні вимоги до внутрішньошкільного контролю 
Об'єктивність і компетентність, цілеспрямованість і плановість, систематичність і 

оперативність. 

Принциповість і об‘єктивність в оцінюванні діяльності  вчителя,  класного 

керівника. 

Диференційований підхід. 

Наукова обґрунтованість, повнота і конкретність висновків, рекомендацій і 

пропозицій. 

Дієвість, ефективність.  

Гласність, відкритість.  

Основні завдання 

- Отримання інформації для педагогічного аналізу;  

- всебічне вивчення і аналіз навчально – виховного процесу з метою координації 

всієї роботи відповідно до поставлених завдань; 

- надання методичної, практичної допомоги вчителям; 

- підвищення рівня професійної компетентності вчителів; 

- створення умов для навчання та виховання особистості учня в умовах 

соціалізації та гуманізації; 

- удосконалення навчально – виховного процесу, впровадження інноваційних 

засобів навчання.  
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1. Управлінська діяльність щодо розвитку загальної середньої освіти 

Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної 

середньої освіти 

 

Зміст роботи Термін 
Відповідальний 

за виконання 

Форми 

узагальне

ння 

Від-ка 

про 

вик-ня 

1. Довести до відома педколективу 

інструктивні та нормативні документи 

з питань виконання ст.53 Конституції 

України, Закону "Про освіту" та 

Закону "Про загальну середню освіту" 

на нараді при директорові та засіданні 

ШМО вчителів 

Серпень   Береговий В.М.  Протоколи 

 

2. Проводити   роботу з  дітьми груп и  

дошкільного виховання  щодо 

наступності у навчанні  

Вересень-

травень 
Береговий В.М. Інформація 

 

3. Забезпечити постійний зв'язок з 

Управлінням у справах неповнолітніх 

Виноградівської районної 

адміністрації з питань виконання 

Законів України ―Про освіту‖ та ―Про 

загальну середню освіту‖ 

Вересень-

травень 

 Швиденко О.М. 

Береговий В.М. 

План 

спільної 

роботи  

 

4. Здійснити прийом учнів до 1-го 

класу 
До 31.05.2019 Береговий В.М. Наказ 

 

5. Забезпечити необхідні умови для 

виконання Законів України ―Про 

освіту‖ та ―Про загальну середню 

освіту‖: 

Упродовж 

навчального 

року 

 Береговий В.М.  

 

а) виконання навчального плану  НВК 

та програм навчальних предметів у 

відповідності до Державного 

стандарту загальної середньої освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

  Береговий В.М.  

Швиденко О.М. 

Навчальні 

програми 

 

б) реалізацію варіативної частини 

навчального плану, яка спрямована на 

задоволення індивідуальних освітніх 

запитів учнів 

Упродовж 

навчального 

року 

  Береговий В.М. 

  Швиденко О.М. 

Навчальні 

програми 

 

   Інклюзивне навчання 

Упродовж 

навчального 

року 

  Швиденко О.М.   

 

6. Забезпечити суворий контроль за 

виконанням Законів України ―Про 

освіту‖ та ―Про загальну середню 

освіту‖ 

Упродовж 

навчального 

року 

 Береговий В.М.  

 

а) провести  роботу з дітьми, які 

пропускають  НВК без поважної 

причини, залучати їх до навчання. 

Тримати постійний контакт з батьками 

цих дітей 

Упродовж 

навчального 

року 

  Швиденко О.М. 
Акти 

обстеження 
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б)  взяти на облік усіх новоприбулих 

учнів 
До 05.09.2018  Береговий В.М. Накази 

 

в) внести відповідні зміни в алфавітну 

книгу запису учнів з урахуванням 

випуску    9, 11 кл.,  набору в 1 класи, 

руху учнів за літо 2018 року 

До 05.09.2019  Нагорна Н.В. 
Алфавітна 

книга 

 

7. Уточнити дані про дітей з вадами   

розумового або фізичного розвитку 
Вересень    Швиденко О.М. 

Узагальн. 

матеріали 

 

8. Провести адміністративний 

контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять 

Щотижнево    Береговий В.М. 

Журнал 

оперативно

го 

контролю 

 

10. Поновити дані про дітей, які 

схильні до безпідставних пропусків 

уроків 

До 10.10.2018   Береговий В.М. Банк даних 

 

11. Забезпечити контроль за 

навчанням і вихованням дітей, які 

потребують соціального захисту й 

схильні до пропусків навчальних 

занять 

Упродовж 

навчального 

року 

  Швиденко О.М. 

Журнал 

оператив- 

ного 

контролю 

 

12. Провести наради з класними 

керівниками про порядок звітування 

про подальше навчання та 

працевлаштування випускників школи 

ІІ, ІІІ ступенів 

Вересень-

жовтень 
Береговий В.М. Довідка 

 

13. Організувати навчання учнів за 

індивідуальною формою  за потреби 
Вересень  Швиденко О.М. Наказ 

 

 

2. Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму 

серед учнів школи. 

Охорона життя та здоров`я учасників навчально-виховного процесу 

Термін 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Відповіда-

льний 
Вихід 

Відмітк

а про 

викона

нння 

Упродовж  

навчально

го року 
1. 

Здійснення роботи  щодо 

систематичного доведення до 

праціаників закладу та роз‗яснення 

нових нормативно-правових 

документів з питань охорони життя і 

здоров‗я учнів та вихованців, 

запобігання усім видам дитячого 

травматизму 

Швиденко 

О.М. 

Інформаці

і, накази 

 

Серпень 2. 

Здійснення перевірки:  

- раціонального розміщення 

навчального обладнання, технічних 

засобів навчання відповідно до 

вимог безпеки навчання та  праці;  

- готовності   закладу освіти до 

 Заст. з НВР Акт 
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нового навчального року щодо 

створення безпечних умов навчання 

в кабінетах фізики, хімії, 

інформатики, біології, спортивному 

класі;  

Вересень 4. 

Організація роботи щодо 

проведення поглиблених 

профілактичних медичних оглядів 

учнів  школи 

Швиденко 

О.М. 
Наказ 

 

Упродовж  

навчально

го року 
5. 

Організація роботи щодо охоплення 

школярів гарячим харчуванням у 

2018/2019 навчальному році 

Береговий В.М. 

Накази, 

звіти до 

ВО  

 

Вересень-

грудень 
6. 

Здійснення контролю за 

додержанням нормативності ведення 

у навчальному закладі  «Журналу 

реєстрації нещасних випадків, що 

сталися з вихованцями, учнями, 

студентами, курсантами, слухачами, 

аспірантами» у 2018/2019  

навчальному році 

ШвиденкоО.М. 
Журнали 

реєстрації 

 

Упродовж  

навчально

го року 
7. 

Здійснення контролю за 

організацією навчання учнів, які не 

можуть відвідувати навчальний 

заклад за станом здоров‗я 

 Швиденко 

О.М. 

Накази, 

звіти до   

ВО  

 

 

Упродовж  

навчально

го року 

8. 

Проведення єдиного уроку з безпеки 

життєдіяльності (останній тиждень 

перед  канікулами). 

 Швиденко 

О.М. 

Інформаці

я 

Журнали 

 

До 20.11 9. 

Узагальнення інформації про 

кількість дітей-інвалідів та хворих 

дітей шкільного віку, які навчаються 

у закладі у 2018/2019 навчальному 

році 

 

Швиденко 

О.М. Інформаці

я 

 

Упродовж  

навчально

го року 
10. 

Проведенням тематичних виховних 

заходів із запобігання всім видам 

дитячого травматизму напередодні 

свят, канікул тощо 

 

Швиденко 

О.М. 
Накази, 

заходи 

 

Упродовж  

навчально

го року 
11. 

Проведення інструктажів з учнями 

перед екскурсіями, під час роботи на 

пришкільній ділянці, під час 

лабораторних та практичних робіт, 

тощо 

Класні 

керівники, 

вчителі-

предметники 

Журнали 

 

Упродовж  

навчально

го року 
17. 

Організація роботи щодо 

проведення профілактичних 
  Швиденко О.М. 

Наказ, 

інформаці
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медичних оглядів учнів   закладу  . я до ВО 

Березень 19. 

Проведення єдиного уроку з безпеки 

життєдіяльності (останній тиждень 

перед весняними канікулами) 

 

Швиденко 

О.М. 

Інформаці

я 

 

До 26.04 20. 
Проведення Дня цивільного захисту 

у навчальному закладі 

 

Швиденко 

О.М. 

Накази 

 

Травень 21. 

Проведення тижня безпеки 

життєдіяльності (останній тиждень 

навчального року) 

 

Швиденко 

О.М. 

Інформаці

я 

Журнали 

 

Вересень, 

квітень 
22. 

Підготовка та проведення місячника 

"Безпека Дорожнього руху" 
 Лємєшова Т.В. 

План 

проведен

ня 

 

 

3. Організація харчування 

 

Термін 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Відповіда-

льний 
Вихід 

Відміт

ка 

про 

викон

ання 

1. Організаційно-методичне забезпечення 

Серпень 

2018 
1. 

Оформити інформаційний куточок 

для батьків та учнів щодо 

організації харчування дітей 

Лємєшова Т.В. 

 
Куточок 

 

Вересень, 

постійно 
2. 

Провести роз‘яснювальну роботу 

з учнями, батьками, вчителями 

про порядок організації 

харчування 

  

Класні 

керівники 

1-11-х класів 

Інформація 

 

Вересень 

2018 

Січень 

2019 

 

3. 

Скласти та оновити списки дітей, 

які потребують безкоштовного та 

дієтичного харчування 

Лємєшова Т.В.  Списки 

 

Постійно 4. 

Проведення щоденного обліку 

дітей, які охоплені харчуванням 

(безкоштовним, за кошти батьків). 

Класні 

керівники 
Журнал 

 

Упродов

ж  

навчальн

ого року 

5. 

Залучити медичних працівників 

до профорієнтаційної та санітарно 

- просвітницької роботи з дітьми 

та їх батьками  щодо правильного 

харчування 

Лємєшова Т.В. 

 
Інформація 

 

Згідно 

річного  

 

6. 
Організувати та проводити 

наради, класні виховні години,  
Адміністрація 

закладу 

Плани 

проведенн

я,  
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плану консультації  

щодо формування здорового 

способу життя 

 

інформація 

Згідно 

річного 

плану 

7. 

Включити до порядку денного  

Ради закладу, батьківських зборів   

питаня організації харчування у 

навчальному закладі 

Береговий В.М. 

Класні 

керівники. 

Протоколи 

 

Щомісяч

но 
8. 

Подавати інформацію, звіти до 

ВО, бухгалтерії 
 Звіти 

 

Упродов

ж  

навчальн

ого року 

9. 

Здійснення контролю за 

безкоштовним харчуванням, 

даними обліку у шкільній їдальні, 

даними про відсутніх учнів. 

 
КК 

Інформація 

 

Упродов

ж  

навчальн

ого року 

10. 

Забезпечення дотримання 

санітарно-гігієнічних умов у 

шкільній їдальні, на харчоблоці. 

Лємєшова Т.В. Інформація 

 

Упродов

ж  

навчальн

ого року 

11. 

Участь в презентаційних проектах 
з проблем здорового способу 
життя. 

Швиденко 

О.М. 
Інформація 

 

2. Організація харчування у  навчальному закладі 

Упродовж  

навчально

го року 

1. Забезпечити безкоштовним 

харчуванням дітей пільгового 

категорій . 

Береговий 

В.М Списки, 

наказ 

 

Постійно 
2. Забезпечити безкоштовним 

харчуванням учнів 1-4 класів  

Береговий 

В.М 
Списки, 

наказ 

 

Постійно 

3. Забезпечити водою гарантованої 

якості з альтернативних джерел 

водопостачання, кип‘яченою 

водою. 

Береговий 

В.М 

  

 

3. Підвищення якості харчування учнів 

Упродовж  

навчально

го року 

   1. Розширити асортимент страв 
Кухарі 

  

Вересень 

2018 

   2. Провести анкетування учнів та 

батьків щодо організації 

харчування 

 Класні 

керівники 

Анкети, 

інформація 

 

Постійно 
3. Забезпечення С-вітамінізації 

харчування. 
   

 

Постійно 

4. Контроль за якістю та безпекою, 

дотриманням термінів, умов 

зберігання та реалізації продуктів, 

за поставкою продуктів харчування 

безпосередньо від 

Береговий 

В.М 

Комісія по 

харчуванню 

класні 

керівники  

Протоколи 
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товаровиробників з наявністю 

сертифікатів відповідності, 

посвідчень про якість і 

ветеринарних супровідних 

документів 

1-11 класів 

До 

10.08.18 

 

5. Організація роботи щодо 

підготовки харчоблоку та обідньої 

зали до початку нового 

навчального року 

 Береговий 

В.М 
Інформація 

 

Серпень 

2018 

6. Організувати роботу щодо 

профілактики  технологічного 

обладнання харчоблоку, перевірка 

заземлення та опору ізоляції  до 

початку нового навчального року. 

 

Береговий 

В.М 

Інформація 

Акти 

 

Постійно 

7. Забезпечити утримання 

технологічного та холодильного 

обладнання харчоблоків  

навчального закладу у робочому 

стані 

 Береговий 

В.М 

  

 

4. Військово-патріотичне виховання 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальні 

за виконання 

Дата 

виконан

ня 

Форми 

узагальн

ення 

Відміт

ка про 

викона

ння 

1.  
Участь у  заходах до Дня Державного 

прапору, Дня Незалежності України 

 Лємєшова 

Т.В. 

Даниляк Д.В. 

Серпень  Фотозвіт 

 

2.  
Заходи, присвячені Дню партизанської 

слави 
  Швиденко 

О.М. 
  Вересень План  

 

3.  

Оганізація заходів до Дня визволення 

Закарпаття від німецько-фашистських 

загарбників 

Даниляк Д.В.  План 

 

4.  

Участь у районному етапі  

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри»Сокіл»       

( «Джура») 

   Шлапак 

Ф.А., 

класні 

керівники 

За окремим 

графіком 
Наказ 

 

5.  

Організація заходів, пов'язаних із 

героїзацією осіб, які віддали життя за 

незалежність України, вшанування їх 

пам'яті, патріотичного виховання та 

консолідації Українського народу 

  Лємєшова 

Т.В., 

  класні 

керівники 

Упродовж  

навчального 

року 

Інформац

ія  

 

6.  Організація заходів до Дня Козацтва 
Лємєшова 

Т.В., класні 

керівники 

Жовтень  План  
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7.  
Організація заходів до Дня пам'яті 

жертв Голодомору 

    Лємєшова 

Т.В., 

класні 

керівники 

Листопад План  

 

8.  

Організація та проведення 

інтелектуального конкурсу до Дня 

козацтва 

Класні 

керівники  
Грудень  

Сценарі

й 

 

9.  День Соборності України 
  Швиденко 

О.М. 
Січень План 

 

10.  

Організація заходів до Дня  

вшанування учасників  бойових дій на 

території інших держав 

 Лємєшова 

Т.В. 

класні 

керівники 

Лютий План  

 

11.  
Організація та проведення  військово-

спортивних змагань  
Лємєшов 

Ю.Б. 

Упродовж  

навчального 

року 
Фотозвіт 

 

12.  Організація та проведення Дня ЦЗ 

  Швиденко 

О.М. 

  Береговий 

В.М . 

За окремим 

графіком 
Фотозвіт 

 

13.  
Організація та проведення  заходів до 

Чорнобильської трагедії 
Даниляк Д.В. 

За окремим 

планом 

План 

заходів 

 

14.  

Організація та проведення  заходів 

щодо відзначення Дня пам‘яті та 

примирення 

Швиденко 

О.М. класні 

керівники 

Травень 
План 

заходів 

 

15.  Акція «Ветеран живе поруч» 

   Лємєшова 

Т.В. 

волонтерськи

й загін 

Квітень-

травень 
Фотозвіт 

 

16.  
Участь в урочистостях до Дня 

Перемоги 

   Лємєшова 

Т.В. 

Даниляк Д.В. 

Травень  Фотозвіт 

 

17.  

Організація зустрічей з ветеранами 

Великої Вітчизняної війни, учасниками 

бойових дій у зоні АТО, учасниками 

бойових дій на території інших держав 

Лємєшова 

Т.В. 

Даниляк Д.В. 

Упродовж  

навчального 

року 
Фотозвіт 

 

18.  
Організація тематичних книжкових 

виставок  
 Нагорна Н.В. 

Упродовж  

навч.року 
Фотозвіт 

 

19.  

Організація та проведення 

літературно-музичних композицій, 

конкурсів на патріотичну тематику 

 

 Класні кер. 

Упродовж  

навчального 

року 
Фотозвіт 

 

20.  

Перегляд документальних та художніх 

фільмів та відео сюжетів на військово- 

патріотичну тематику 

Швиденко 

О.М. 

 

Упродовж  

навч. року 
 

 

21.  Уроки Мужності 
Класні 

керівники 

Упродовж  

навчального 

року 
План 

 

22.  Вивчення героїчного минулого народу 
Лємєшова 

Т.В. 
Упродовж  

навч. року 
Фотозвіт 
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5. Система фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 

класні кер-ки 

23.  
Години спілкування на теми військово-

патріотичного виховання 
Класні 

керівники 
Упродовж  

навч. року 

Графік 

годин 

спілкува

ння 

 

24.  

Бесіди, лекції, круглі столи на теми 

щодо поліпшення національно- 

патріотичного виховання дітей та 

молоді 

Класні 

керівники 

Упродовж  

навчального 

року 
План 

 

25.  
Конкурси малюнків , плакатів «Нам 

потрібне мирне небо!» 

Лємєшова 

Т.В. 

Даниляк Д.В. 

Вересень-

червень 
 

 

26.  
Конкурс малюнків на асфальті «Ні-

війні» 
Вихователі 

ДЗВ 
Червень Фотозвіт 

 

27.  Заходи до Дня Конституції України 
Лємєшова 

Т.В. 

Даниляк Д.В. 

Червень План 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальні 

за виконання 

Дата 

виконання 
Форми 

узагальнення 

Відмітка 

про 

викона

ння 

1.  
Організація та проведення Дня 

здоров‘я  
класні 

керівники 

Вересень, 

квітень  
Наказ 

 

2.  
Участь у святі до  Дня фізичної 

культури 
Вч. 

фізкультури Вересень Наказ 
 

3.  
Організувати внутрішкільні 

змагання з легкої атлетики 
Вч. 

фізкультури Вересень Фотозвіт  
 

4.  

Організувати внутрішкільні 

змагання з футболу «Шкіряний 

м‘яч » 

Вч. 

фізкультури Вересень Фотозвіт  

 

5.  
Участь у районній легкоатлетичній 

естафеті 
  Вч. 

фізкультури Жовтень Наказ 
 

6.  
Програма профілактики ВІЛ/СНІДу 

та компонента «Чесна гра» 
Лємєшова 

Т.В. 

Упродовж  

навчального 

року 

Звіт 

 

7.  
Участь учнів у районних змаганнях 

з   футболу «Шкіряний м‘яч » 
   Вч. 

фізкультури 
Жовтень  Наказ  

 

8.   Змагання з міні-футболу 
Вч. 

фізкультури 
 листопад Наказ  

 

9.  

Участь у районному, міському 

етапах Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патриотичної 

гри «Джура» 

  Вч. 

фізкультури 

Жовтень , 

Травень 
Наказ  

 



 

 

134 

134 

 
 

6.   Робота шкільної бібліотеки 

   У 2018/2019  навчальному році шкільна бібліотека  працюватиме  згідно з 

річним планом,  який узгоджується з річним планом школи. 

В новому навчальному році бібліотека буде працювати над таким проблемним 

питанням:  Впровадження в роботу шкільної бібліотеки інноваційних форм 

масової роботи для виховання творчої особистості та залучення дітей до 

читання. 

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти й виховання, 

зорієнтованої на входження у світовий освітній простір. У цих умовах бібліотекарю 

необхідно орієнтуватися в широкому аспекті інноваційних технологій, ідей, 

напрямків. 

             У роботі бібліотеки виділяються масові, групові й індивідуальні форми. 

Найбільш діючим засобом у роботі шкільної бібліотеки є проведення масових 

заходів. 

  Розвиток новітніх технологій викликає нові проблеми, пов'язані з використанням 

інформації. Основна вимога до масової роботи - чітка організація об'єднання читачів 

одного віку. 

     У сучасних умовах основними завданнями шкільної бібліотеки є: 

- сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-

виховного процесу; 

- виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до 

книги як головного джерела знань; 

- забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів; 

- сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і 

педагогів, забезпеченню літературою їхніх культурних потреб; 

10.  

Участь учнів у шкільному та 

районному етапах  спортивних ігор  

«Старти  надій» 

  Вч. 

фізкультури 
 Квітень  Наказ  

 

11.  

Організація та проведення  свята 

для молодших школярів «Козацькі 

розваги» 

  

Вч.фізкультури 
Березень Фотозвіт  

 

12.  
Участь у споривних змаганнях 

«Мама, тато, я – спортивна сім‘я» 
  

Вч.фізкультури 
Квітень Фотозвіт  

 

13.  

 Фізкультурно-оздоровчий 

патріотичний фестиваль школярів 

«Козацький гарт» 

  

Вч.фізкультури 
Травень  Наказ 
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- підносити на якісно новий рівень бібліотечну справу. 

        Діяльність бібліотеки спрямована на інформаційне забезпечення педагогічного 

колективу, учнів, батьків, знаходження знань школярами, виховання гармонійної, 

моральної особистості. Бібліотекар регулярно доводить до членів педагогічного 

колективу інформацію про надходження в бібліотеку методичних видань, 

підручників, художньої літератури й інформації, що цікавить їх, на електронних 

носіях. Вчасно забезпечує необхідною літературою на допомогу педагогам для 

проведення шкільних акцій і заходів. 

1.Формування і задоволення читацьких потреб, індивідуальна робота з читачами 

2. Масові заходи з популяризації літератури 

3. Бібліотека - педагогам 

4. Робота з батьками 

5. Організація книжкових фондів, каталогів 

6. Робота з фондом підручників 

7. Робота бібліотеки, спрямована на допомогу громадським та творчим об‘єднанням 

школярів 

 

Основні завдання бібліотеки: 

Пріоритетними в роботі бібліотеки є вирішення таких завдань: 

 допомога учням у оволодінні програмовими знаннями та їх  закріпленні; 

 виховання в учнів  бажання самостійно розширювати обсяг своїх знань; 

 навчання школярів сприймати й  аналізувати  різні види і типи джерел 

інформації;  

 сприяння розвиткові пізнавальних інтересів учнів, формування читацьких 

інтересів; 

 удосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування юних читачів; 

 організація різноманітних видів масової роботи з пропаганди книги: 

книжкових виставок, оглядів, бесід; 

 проведення індивідуальної роботи з читачами; 

 розвиток художнього смаку й самостійності суджень учнів; 

 виховання національної свідомості, формування громадянської позиції, 

моральних якостей, розвиток культури мовлення. 

Бібліотека Широківського ШВК протягом навчального року працюватиме 

відповідно до плану роботи бібліотеки на 2018-2019 навчальний рік 
 

Протягом року планується провести: 

№ 

з/п 

Назва заходу Кількість за планом 

заходів 

1. Книжкові виставки, підбірки 10 
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Оздоровлення та відпочинок 
 

Термін 
№  

з/п 
Зміст роботи 

Відповідаль

ний 
Вихід 

Відміт

ка про 

в-ня 

Лютий 1. 

Підготовка та  планування роботи з 

оздоровлення та відпочинку дітей 

улітку 2018 року 

Даниляк Д.В. Інформація 

 

Березень 2. 

Підготовка інформації про хід 

підготовки до оздоровлення та 

відпочинку дітей улітку 2018 року 

Даниляк 

Д.В. Інформація 

до ВО  

 

Квітень 3. 

Подання інформації щодо 

попередньої дислокації дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку 

Даниляк 

Д.В. Інформація 

до ВО 

 

Квітень 4. 
Підготовка    до  відпочинку дітей 

улітку 2018 року 

Даниляк 

Д.В. Інформація 
 

Травень 5. 
Участь у  нараді відповідальних за 

організацію роботи ДЗВ 

Даниляк 

Д.В. Інформація 
 

Травень-

червень 
6. 

Організація оздоровлення та 

відпочинку дітей і підлітків улітку 

2018року 

Даниляк 

Д.В. Інформація 

 

Травень 7. 
Отримання дозвільних документів 

для роботи 

Даниляк 

Д.В. Акт 
 

Травень 8. 
Участь у нараді директорів дитячих 

закладів відпочинку 

Даниляк 

Д.В. Інформація 
 

Червень 9. 
Складання звіту про роботу дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку 

Даниляк 

Д.В. 
Звіти, 

інформація 

 

Червень  10. 
Охоплення роботою ДЗВ дітей 

пільгових категорій 

Даниляк 

Д.В. інформація 
 

 

 

 

 

 

 

2. Огляди літератури 12 

3 Дні інформації 18 

4. Тематичні дні, Всеукраїнський день бібліотек 10 

5. Години цікавих повідомлень 6 

6. Інформаційні години 12 

7. Діалоги читачів, години-спілкування 8 

8. Екскурсії до бібліотеки 10 

9. Виразні читання 6 

10. Вікторини 5 
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7.  План роботи медсестри 

7.1.  Організаційна робота 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 
Хто виконує 

1 Провести перевірку стану  перед початком 

навчального року 

Серпень Директор 

школи, сестра 

медична,СЕС 

2 Підготувати мед кабінет, забезпечити його 

необхідним інвентарем, медикаментами. 

Червень - 

Серпень 

Директор 

школи , сестра 

медична 

3 Перевірити наявну і завести нову медичну 

документацію 

Серпень - 

Вересень 

Сестра 

медична 

4 Систематично вести всю обов‘язкову 

документацію за встановленою формою.  

Упродовж 

року 

Сестра 

медична 

5 Брати участь у педагогічних нарадах, 

нарадах при директорові 

Упродовж 

року 

Сестра 

медична 

6 Скласти річний план роботи медсестри, 

затвердити його у директора школи. На 

основі цього плану спланувати роботу 

Серпень - 

Вересень 

Сестра 

медична 

7 

 

Організувати своєчасне проходження 

працівниками   обов‘язкових медичних 

профілактичних оглядів 

За графіком Сестра 

медична 

8 Оформити заявку на  лікарські засоби та 

вироби медичного призначення, яки не 

вистачає 

Вересень Сестра 

медична 

9 Здійснювати медико-педагогічний 

контроль за організацією фізичного 

виховання дітей 

1 раз на 

квартал 

Сестра 

медична 

10 Проводити антропометричні виміри дітей , 

результати записувати у «Листок здоров‘я» 

Весна Осінь Сестра 

медична 

11 Контролювати: 

-Саніт стан приміщень та території закладу 

-повітряно-температурний режим у 

приміщеннях 

-дотримання працівниками закладу правил 

особистої гігієни 

 Сестра 

медична 

                                        

7.2. Оздоровча робота 
1 Скласти список дітей які перебувають на 

диспансерному обліку по захворюваності 

вересень Сестра 

медична 

2 Проводити роботу по профілактиці 

травматизму. Обліку та аналізу випадків 

травм. 

Упродовж 

року 

Сестра 

медична 
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3 Надавати першу медичну допомогу дітям 

та працівникам закладу 

По потребі Сестра 

медична 

4 Вести контроль за зберіганням та 

використанням медикаментів  

Упродовж 

року 

Сестра 

медична 

5 Розробити план за гартувальних заходів Вересень Сестра 

медична 

6 Упроводити елементи коригувальної 

гімнастики на заняттях з фізкультури та 

після денного сну  

Упродовж 

року 

Сестра 

медична 

                   

7.3. Протиепідемічна робота 

1 Оглядати дітей під час прийому до закладу 

та після їх відсутності у разі захворювання 

Протягом 

року 

Сестра 

медична 

2 Оглядати дітей на педикульоз, коросту, 

грибкові та інш. 

Що понеділка Сестра 

медична 

3 Контролювати дотримання санітарно – 

гігієнічних вимог під час карантину 

За потреби Сестра 

медична 

4 Забезпечити медогляд  дітей перед 

профілактичним  щепленням 

Згідно з 

графіком 

Фельдшер 

Сестра 

медична 

5 Здійснювати контроль за гігієнічними 

умовами навчання й виховання дітей( 

санітарний стан приміщень, освітлення, 

температурний режим, розміщення та 

маркування мебелі) 

Щоденно Сестра 

медична 

6 Організувати облік та ізоляцію хворих 

інфекційними хворобами дітей 

Упродовж 

року 

Сестра 

медична 

7 Оглядати працівників на гнійничкові 

захворювання 

Щодня Сестра 

медична 

8 Контролювати зберігання та використання 

дезінфікуючих та миючих засобів 

Постійно Сестра 

медична 

                           

7.4.  Організація харчування 

1 Скласти примірне двотижневе меню Серпень 

Грудень 

Сестра медична  

2 Скласти меню-вимогу щодня Сестра медична 

3 Контролювати: 

- Закладку продуктів харчування під час 

приготування став 

- Відбір добових проб готових страв 

- Дотримання технології приготування 

страв 

Щодня Сестра медична 
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4 Контролювати:  

- Наявність супровідних документів під час 

завезення продуктів харчування і 

продовольчої сировини 

- Якість завезення продуктів харчування 

- Дотримання товарного сусідства 

- Терміни реалізації продуктів харчування 

та продовольчої сировини 

- Дотримання санітарно-гігієнічних  норм 

щодо використання промаркованого 

посуду, приладдя, засобів дезинфекції 

За окремим 

планом 

Сестра медична 

5 Контролювати дотримання санітарно-

гігієнічних норм на харчоблоці, зокрема під 

час 

- Зберігання добових проб страв  

-  Проведення щоденних та 

генеральних прибирань 

- Обробки продуктів харчування та 

продовольчої сировини 

За окремим 

планои 

Сестра медична 

6 Контролювати стан прибирального 

обробного інвентарю на харчоблоці 

Раз на місяць  

7  Стежити за  температурним режимом 

холодильників  

Щоденно Медсестра 

8  Контролювати дотримання графіка видачі 

готової продукції 

Щодня Сестра медична, 

Комісія з 

харчування 

9 Аналізувати виконання норм харчування Раз на 10 днів, 

раз на місяць 

Сестра медична 

10 Вести документацію: 

- Журнал обліку виконання норм 

харчування 

-  Журнал бракеражу готової продукції 

- Журнал бракеражу сирої продукції 

- - Журнал здоровя працівників  

харчоблоку 

Щодня Сестра медична 

                  

 

7.5.  Санітарно- просвітницька робота 
1 Проводити індивідуальні бесіди з батьками 

про стан здоровя дітей 

Постійно 

за 

потреби 

Сестра медична 

2 Травмування та фізичні перевантаження 

дітей на заняттях з фізкультури 

Вересень Сестра медична 

3 Домедична допомога дітям при Жовтень Сестра медична 
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травмуванні 

4 Санітарно-гігієнічний режим у школі Жовтень Сестра медична 

5 ГРВІ та їх профілактика Листопад Сестра медична 

6 Щеплення. Проба Манту та її значення Листопад Сестра медична 

7 Вплив культури харчування на здоровя 

дітей 

Грудень Сестра медична 

8 Особиста гігієна працівників Січень Сестра медична 

9 Профілактика харчових отруєнь Лютий Сестра медична 

10 Поліомієліт, все про хворобу Березень Сестра медична 

11 Оздоровлення дітей улітку Травень Сестра медична 

12 Провести бесіди для помічників 

вихователя: 

Правила адаптації дітей 

 

Вересень 

Сестра медична 

13 Що необхідно знати пом. вихователя для 

роботи в закладі 

Вересень Сестра медична 

14 Значення генерального прибирання і 

манкіровки приб. інвентаря 

Жовтень Сестра медична 

15 Глисти – шляхи зараження Листопад Сестра медична 

16 Педикульоз і його профілактика Грудень Сестра медична 

17 Прфілактика харчових отруєнь Січень Сестра медична 

18 Правила розведення дез. засобів Березень Сестра медична 

19 Провести бесіди для працівників 

харчоблоку: 

Терміни зберігання і реалізації харчових 

продуктів. 

 

Вересень 

Сестра медична 

20 Травматизм на кухні і його профілактика Вересень Сестра медична 

21 Особиста гігієна – запорука здоровя Жовтень Сестра медична 

22 Домедична допомога за опіків Листопад Сестра медична 

23 Дотримання санітарно-гігієнічних норм у 

приміщеннях харчоблоку 

Грудень Сестра медична 

24 Генеральне прибирання ті правильність 

його проведення 

Січень Сестра медична 

25 Туберкульоз  шляхи розповсюдження Лютий Сестра медична 

26 Шлунково- кишкові інфекції та їх 

профілактика 

Березень Сестра медична 

27 Вірусний гепатит , все про хворобу Травень Сестра медична 

28 «Брудні руки загрожують бідою» Травень Сестра медична 

29 Провести бесіди для батьків: 

Правила адаптації дітей 

 

Вересень 

Сестра медична 

30 Педикульоз і його профілактика Вересень Сестра медична 

31 Харчова алергія у дітей  Сестра медична 

32 Щеплення. Значення проби Манту. Жовтень Сестра медична 



 

 

141 

141 

 

XVIІІ. РОЗПОДІЛ  ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ МІЖ 

АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ   

 

1. Директору  школи  Береговому В.М. визначити  такі посадові 

обов’язки: 
1.1. Здійснення загального управління діяльністю школи в усіх напрямках 

відповідально до її статуту і Законодавства України. 

1.2. Спільно з радою школи визначає стратегію, мету і завдання розвитку школи, 

прийняття рішень про програмне планування її роботи. 

1.3. Здійснення розробки, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, 

освітніх технологій і програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних, 

календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку  школи 

та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів. 

1.4. Вирішення навчально-методичних, адміністративних питань, фінансових 

господарських та інших питань, що виникають в процесі діяльності школи.  

1.5. Планування, координація і контроль роботи педагогічних кадрів та інших 

працівників школи. 

           1.6. Здійснення підбору, прийому на роботу, розстановку кадрів.  

1.7. Визначення посадових обов‘язків працівників, створення умов для підвищення їх 

професійної майстерності. 

1.8. Затвердження розкладу занять учнів, графіків роботи, педагогічного навантаження 

працівників школи, тарифікаційних списків і графіків відпусток. 

1.9. Заохочення і стимулювання творчої ініціативи працівників, підтримання 

сприятливого морально-психологічного  клімату в колективі.  

1.10. Визначення спільно з органами самоврядування порядку і розміру преміювання 

працівників школи. 

1.11. Формування контингенту школярів у межах визначеної квоти та у відповідності 

до Положення про загальноосвітні заклади; забезпечення соціального захисту і 

захисту прав учнів. 

1.12. Забезпечення ліцензування освітньої діяльності, державної атестації      закладу. 

1.13. Забезпечення створення умов, необхідних для організації гарячого харчування і 

методичного обслуговування учнів. 

33 Отруйні властивості кімнатних рослин Листопад Сестра медична 

34 Глисти шляхи зараження Грудень Сестра медична 

35 Профілактика травматизму у дітей Січень Сестра медична 

36 Поліомієліт, все про хворобу Лютий Сестра медична 

37 Вірусний гепатит, все про хворобу Березень Сестра медична 

38 Харчування дітей удома – чим не можна 

годувати дітей 

Квітень Сестра медична 

39 Оздоровлення дітей улітку Травень Сестра медична 
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1.14. Забезпечення ефективності взаємодії і співпраці з органами місцевого 

самоврядування, підприємствами і організаціями, громадскістю, батьками (особами, 

що їх заміняють). 

1.15. Організація і вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу, 

сприяння діяльності вчительських товариств і організацій, методичних об‘єднань. 

1.16. Керування педагогічною радою школи. 

1.17. Координація в школі громадських (в тому числі дитячих і молодіжних) 

організацій (об‘єднань). 

1.18. Забезпечення виконання колективного договору, створення необхідних умов для 

нормальної роботи органів громадського самоврядування, профспілкової організації. 

1.19. Забезпечення раціонального використання бюджетних асигнувань, а також 

коштів, які надходять з інших джерел, надання  засновникові та громадськості 

щорічного звіту про забезпечення і витрати коштів  і матеріальних засобів.  

1.20. Представлення школи  в державних, місцевих, громадських та інших органах, 

організаціях, закладах. 

1.21. Забезпечення обліку, збереження і поповнення матеріально – технічної бази, 

облік і збереження документації, організація діловодства, ведення статистичної 

звітності. 

1.22. Керування на правах оперативного управління майном, що є власністю школи. 

1.23. Організація роботи зі створення та забезпечення умов проведення освітнього 

процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевих  і відомих 

нормативних документів та інших локальних актів з охорони  праці і Статусу школи, 

очолює цивільну оборону школи. 

1.24. Забезпечення безпечної експлуатації інженерно-технічних комунікацій і 

обладнання, вжиття заходів з приведення їх у відповідальність до чинних стандартів, 

правил  і норм з охорони праці, своєчасна організація оглядів і ремонтів приміщень 

школи. 

1.25. Призначення осіб, відповідальних за дотримання вимог з охорони праці в 

навчальних кабінетах. 

1.26. Затвердження посадових обов‘язків  із забезпечення безпеки життєдіяльності 

педагогічного колективу. 

1.27. Організація заходів із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих 

на подальше покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу. 

1.28. Винесення на обговорення педагогічним колективом пропозицій щодо організації 

роботи з охорони праці. 

1.29. Звіти на зборах трудового колективу про стан охорони праці; забезпечення 

оздоровлення працівників та учнів;  покращення умов освітнього процесу, а також 

про вжиті  заходи з усунення виявлених недоліків. 

1.30. Проведення профілактичної роботи із запобігання травматизму та зниження рівня 

захворюваності працівників та учнів школи.  

1.31. Оформлення нових працівників тільки за наявності позитивного висновку 

медичного закладу, контроль за своєчасним проведенням диспансеризації 

працівників та учнів. 

1.32. Організація в установленому порядку роботи комісії щодо прийому школи до 

нового навчального року, підпис відповідних актів. 
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1.33. Забезпечення виконання директивних  і нормативних документів з охорони праці, 

постанов органів управління освітою, державного нагляду і технічної інспекції. 

1.34. Укладання щорічної угоди з охорони праці й організація  спільно з 

профспілковим комітетом її виконання, підведення підсумків виконання угод з 

охорони  праці. 

1.35. Проведення вступних інструктажів з охорони праці з прийнятими на роботу 

особами. 

1.36. Проведення нарад при директору, шкільних лінійок. 

1.37. Проведення загальношкільних зборів і засідань шкільного батьківського 

комітету. 

1.38. Організація підготовки і проведення атестації педагогічних працівників. 

1.39. Організація і контроль за гарячим харчуванням школярів. 

1.40. Організація і контроль за роботою педагога – організатора. 

1.41. Складання статистичних звітів діяльності навчального закладу. 

1.42. Координація і контроль роботи вчителів початкових класів, роботи вчителів  

гуманітарного циклу: історії і правознавства, української мови та літератури,  світової 

літератури, англійської мови, російської  мови,   художньої культури та музики. 

 

2.    Визначити для заступника директора з навчально-виховної роботи   

 Швиденко О.М. посадові обов’язки   навчальної діяльності: 
2.1. Координація правильної організації навчальної діяльності школи. 

2.2. Контроль за правильністю планування роботи всіх підрозділів школи з навчально-

методичної роботи. 

2.3. Складання і корегування розкладу уроків. 

2.4. Контроль за виконанням навчальних планів і програм вчителями, ефективності 

їхньої роботи, зокрема якістю знань, умінь і навичок учнів. 

2.5. Контроль за веденням класних журналів та іншої документації з навчальної 

діяльності. 

2.6. Організація, вивчення, узагальнення і впровадження  передового досвіду вчителів-

новаторів.  

2.7. Забезпечення сприятливих умов для впровадження досягнень педагогічної науки в 

практику навчально-виховної роботи вчителів, реалізації принципів наукової 

організації праці. 

2.8. Узагальнення звітності про стан та результати навчальної діяльності закладу. 

2.9. Керівництво методичною радою школи. 

2.10. Координація і контроль за підготовкою проведенням контрольних робіт, 

навчальних екскурсій. 

2.11. Координація і контроль за підготовкою і проведенням державної підсумкової 

атестації та навчально-виробничої практики учнів. 

2.12. Контроль за підготовкою і проведенням відкритих уроків, уроків 

взаємовідвідування.  

2.13. Організація  і проведення загальношкільних заходів навчальної документації. 

2.14. Оформлення і ведення шкільної навчальної документації. 

2.15. Контроль за відвідуванням учнів навчальних занять. 

2.16. Ведення обліку пропущених і замінених уроків вчителями школи. 
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2.17. Складання тарифікації педагогічних працівників. 

2.18. Участь у доборі і розстановці педагогічних кадрів, організація підвищення їх 

кваліфікації  та педагогічної майстерності. 

2.19. Участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних працівників та інших 

працівників школи. 

2.20. Здійснення контролю за забезпеченням учнів підручниками, координація роботи 

бібліотеки. 

2.21. Координація і контроль роботи шкільних методичних об‘єднань. 

2.22. Організація, координація і контроль  за стажуванням молодих спеціалістів і 

наставництвом. 

 2.23. Контроль за веденням документації класних керівників, педагога – організатора, 

вихователів ГПД. 

2.24. Організація і координація роботи класних керівників, вихователів груп 

продовженого дня.  

2.25. Організація, координація і контроль за роботою предметних гуртків, гуртків за 

інтересами, спортивних секцій, тощо. 

2.26. Керує роботою вчителів природничо-математичного циклу: математики, фізики, 

географії,  основ здоров‘я, образотворчого мистецтва,  фізичної культури, 

українознавства, хімії та біології.  

 

 3. Визначити для заступника з ВР Лємєшовій Т.В. такі посадові 

обов’язки з виховній роботі: 
 3.1. Сприяння розвитку  і діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій , 

об‘єднань; допомога в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, 

самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб 

учнів. 

3.2. Забезпечення умов для широкого інформування учнів про діючі дитячі й 

молодіжні  організаційні об‘єднання. 

3.3. Організація наочного оформлення школи за тематикою роботи, яку проводять. 

3.4. Сприяння розвитку особистості, талантів здібностей і формування загальної 

культури учнів, педагогізації батьків. 

3.5. Організація, контроль і координація роботи «Батьківського всеобучу». 

3.6. Вивчення вікових  та психологічних особливостей, інтересів  і запитів учнів. 

3.7. Сприяння реалізації прав дитини.  

3.8. Координація, контроль і допомога в роботі учнівського самоврядування. 

3.9. Організація і проведення загальношкільних свят, вечорів, походів, екскурсій тощо. 

3.10. Підтримка соціально значимих ініціатив у сфері дозвілля, розваг, вільного часу.  

3.11. Організація канікулярного відпочинку учнів. 

3.12. Допомога і участь в організації і проведенні загальношкільних акцій щодо 

оздоровлення школярів. 

3.13. Допомога в організації і проведенні загальношкільних батьківських зборів. 

3.14. Допомога в роботі шкільного методичного об‘єднання класних керівників. 

Контроль за виконанням планів роботи класних керівників. 

3.15. Організація і контроль за чергуванням учнів і вчителів по школі, їдальні. 
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3.16. Організація, методична допомога і контроль за проведенням класних годин, 

годин спілкування, організація зустрічей учнів зі спеціалістами юстиції, лікарні тощо. 

3.17. Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду роботи 

з дітьми та молоддю. 

 

4. Визначити для  завідуючого господарством  Подлесного В.М..   

посадові обов’язки:    
4.1. Відповідає за : 

·     збереження будівель та майна школи; 

· матеріально – технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, 

водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування); 

·   чистоту і порядок у приміщеннях школи та подвір‘ях ; 

·  організацію чергування технічного персоналу; 

·  розподіл обов‘язків між технічними працівниками; 

·  дотримання санітарно – гігієнічного режиму в  школі; 

·  інвентаризацію майна  школи,  кабінетів; 

·  складання документації для нарахування зарплати техперсоналу; 

·  організацію поточного ремонту будівель, кабінетів  закладу; 

· дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації  головної  будівлі та 

інших приміщень  закладу, технологічного, енергетичного обладнання; 

·  дотримання норм пожежної безпеки в  школі; 

·   справність засобів пожежогасіння; 

·  оформлення  наочності згідно вимог щодо організації навчально-виховного процесу. 

4.2.  Завгосп  керує: 

· роботою технічного персоналу щодо забезпечення функціонування  закладу, 

прибирання приміщень; 

·   роботою  робітників  школи;                                                                                                                                  

·   господарською діяльністю  школи; 

·   роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи.                                     

4.3. Завгосп організовує: 

·    роботу техперсоналу щодо забезпечення дотримання санітарно – гігієнічних норм 

під  час навчального  процесу; 

·   постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи технічного персоналу  

школи,  проведення інвентаризації майна; 

·    дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та 

інших приміщень  школи, технологічного та енергетичного  обладнання; 

· здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання; 

·    дотримання норм пожежної безпеки  в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів 

пожежогасіння; 

· проведення 1 раз  на рік   замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, 

пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня  освітленості, 

радіації, шуму в приміщеннях  школи (визначення його відповідності правилам і 

нормам  безпеки життя); 

· розробку інструкцій з охорони праці для техперсоналу не рідше ніж 1 раз на  5 років; 
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·  навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та 

обслуговуючого персоналу. 

 4.4. Завгосп погоджує свою діяльність  із директором  школи, з бухгалтерією    

відділу освіти. 

4.5. Завгосп  здійснює  контроль за:  

·      роботою всіх працівників технічно – обслуговуючого персоналу  школи; 

·     збереженням матеріально – технічного устаткування; 

·     дотриманням санітарно - гігієнічних  норм у приміщеннях   школи.   

4.6. Завгосп інструктує й консультує: 

· обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально – технічного забезпечення; 

·      технічний персонал з питань техніки безпеки. 

4.7. Завгосп здійснює  облік: 

·        майна школи; 

·     роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально – технічного забезпечення 

навчальної бази та його збереження; 

·         протипожежного  обладнання. 

4.8. Завгосп звітує про підготовку  школи до нового навчального року та 

готовність до роботи в осінньо-зимовий період. 

4.9. Завгосп складає : 

·     графік роботи технічно -  обслуговуючого  персоналу; 

·      табель на заробітну плату технічно – обслуговуючого персоналу; 

·     проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань господарської роботи  

в тому  числі  заходи,  щодо  виконання перспективного плану  удосконалення  та 

розвитку  матеріально – технічної  бази школи; 

·        акти списання майна, яке вийшло з ладу; 

·   плани проведення ремонтних  робіт у приміщеннях  школи під час підготовки до 

нового навчального року 

 

5.  Бібліотекар  Нагорна Н.В.: 
5.1. Відповідає за: 

• комплектування книжкового фонду; 

• оформлення передплати на періодичні видання; 

• створення фонду шкільних підручників; 

• систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження; 

• пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального 

розвитку. 

5.2. Керує: 

• роботою щодо формування в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги; 

• роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою. 

5.3. Організовує: 

• допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках 

самоосвітньої діяльності; 

• проведення огляду-конкурсу на найкраще збереження підручників; 

• літературні виставки; 

• читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи; 
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• обслуговування учнів і працівників школи; 

• інформаційну роботу (оформлення виставок, вітрин, проведення інших заходів щодо 

пропагування книг); 

• підбір літератури на вимогу читача. 

5.4. Погоджує свою діяльність із заступником директора з навчально-виховної 

роботи та методичним кабінетом відділу освіти. 

      5.5. Здійснює облік: 

• комплектування книжкового фонду, зокрема й фонду підручників; 

• користування шкільними підручниками (надходження, видачі, розподілу підручників 

по класах). 

5.6. Приймає книжкові фонди на відповідне збереження за актом 

і здійснює їх облік. 

5.7. Бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної 

літератури відповідно до чинних норм. 

5.8. Звітує про організацію, здійснення й результати роботи перед директором та 

педрадою, методичним кабінетом, відділом освіти.  

5.9. Складає звіт про організацію, здійснення й результати роботи бібліотеки для 

директора та педради. 

 

6.    Педагог-організатор   Даниляк Д.В. 
6.1. Відповідає за: 

• діяльність дитячих громадських організацій, об'єднань, планування їхньої роботи за 

принципами добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням 

ініціативи, запитів і потреб учнів; 

• організацію дозвілля школярів; 

• створення умов для виявлення учнями своєї громадянської позиції, задоволення ними 

своїх інтересів і потреб, цікавого й корисного проведення вільного часу; 

• здоров'я й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного 

захисту. 

6.2. Керує дитячими організаціями, активом школи, органами учнівського 

самоврядування. 

6.3. Організовує: 

• оформлення школи відповідно до напрямів роботи; 

• роботу з учнями під час канікул; 

• роботу з добору й підготовки керівників (організаторів) первинних дитячих 

організацій, об'єднань; 

• роботу з учнями школи. 

6.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, заступником директора з 

навчально-виховної роботи, відділом освіти. 

6.5. Інструктує й консультує: дитячий актив школи щодо організації різноманітних 

свят. 

6.6. Використовує досвід роботи з дітьми й підлітками для підвищення кваліфікації. 

6.7. Веде облік  пропусків  учнями навчальних занять. 

6.8. Складає план своєї роботи на рік, семестр, квартал; сценарії заходів для учнів 

школи,  дитячих організацій; веде документацію у визначеному порядку. 
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6.9. Звітує про роботу дитячих організацій та виховну роботу серед учнів школи, про 

організацію участі учнів у конкурсах, оглядах та інших заходах перед директором 

школи, педагогічною радою. 

 

 

  Охорона праці 
1.1. Охорона праці і пожежна безпека.  

№

з

п 
Завдання і зміст роботи 

Терміни 

виконан

ня 

Відповідальні 

за 

виконання 

Хто здійснює 

контроль, 

форми 

підведення 

підсумків 

Відмі

тка 

про  

викон

ання 

1. Забезпечити готовність усіх шкільних 

приміщень до початку нового 

навчального року у відповідності з 

санітарними нормами 

До 01.09. 

2018 

Подлесний 

В.М. 

 Береговий 

В.М. 

 

2. Підписати акти на дозвіл проведення 

навчальних занять у кабінетах фізики,  

біології,  спорткласі, на спортивному 

майданчику 

Серпень  завідуючі  

кабінетами 

 Береговий 

В.М. 

 

3. Підписати акт прийняття закладу до 

нового навчального року 

Серпень  Береговий 

В.М. 

 Береговий 

В.М. 

 

4. Затвердити санітарно-технічний 

паспорт закладу 

Серпень Швиденко 

О.М. 

 Береговий 

В.М. 

 

5. Видати наказ про організацію роботи з 

охорони праці 

Серпень Швиденко 

О.М. 

 Береговий 

В.М. 

 

6. Відкоригувати правила внутрішнього 

трудового розпорядку 

Вересень Швиденко 

О.М. 

 Береговий 

В.М. 

 

7. Перевірити відповідність  шкільного 

обладнання  до  санітарно-гігієнічним 

нормам 

Серпень  Береговий 

В.М. 

 Береговий 

В.М. 

 

8. Перевірити стан освітлення, остекління Серпень Подлесний  Береговий  
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вікон, фрамуг, забезпечити безпеку їх 

відкривання 

В.М. В.М. 

9. Створити службу охорони праці та 

призначити відповідальних за 

організацію роботи з охорони праці та 

визначити їх посадові обов язки 

 Серпень Швиденко 

О.М. 

 Береговий 

В.М. 

 

10. З метою забезпечення виконання Положення про організацію охорони праці 

в навчально-виховних закладах (нак. Міносвіти України від 30.11.93р. №429) 

проводити: 

 - інструктаж для всіх працівників 

школи з правил  БЖД, охорони праці; 

- вести журнал обліку інструктажу 

персоналу; 

 - при виконанні практичних і 

лабораторних робіт передбачити 

інструктаж з БЖД.  

- вести журнали обліку інструктажу 

учнів у спортивному класі, кабінеті 

фізики у відповідності з п.60 

Положення (нак.№429 дод.2) 

Вересень-

лютий 

 
Постійно 

25.08.2018 

Постійно 

 

 

Постійно 

Швиденко 

О.М.. 

 

 

  

Вчителі-

предметники 

 

 

 

Вчителі-

предметники 

 Береговий 

В.М. 

 

11. Заслухати питання про дотримання 

БЖД у закладі  на  нараді при 

директору 

Лютий  

ШвиденкоО.

М. 

 

ШвиденкоО.

М. 

протокол 

 

12. Створити команду ДЮП Вересень Шлапак Ф.А. Береговий 

В.М. 

 

13. Обновити куточок з протипожежної 

безпеки, плани евакуації 

Вересень Береговий 

В.М. 

Береговий 

В.М. 

 

14. Перевірити стан електропроводки в  

закладі 

Серпень Береговий 

В.М. 

КК  

15. Під час проведення загальношкільних 

заходів   проводити перевірку 

протипожежного стану у закладі 

Постійно Подлесний 

В.М. 

Береговий 

В.М. 

КК 

 

16. Два рази  за семестр перевіряти 

протипожежну безпеку. Перевіряти 

справність   та перезарядку 

вогнегасників. Провести роз яснення 

правил користування вогнегасниками 

Два рази  

за 

семестр 

Подлесний 

В.М. 

 Береговий 

В.М. 

КК 

 

17.  Встановити порядок прибирання 

шкільних приміщень та скласти 

графік 

Вересень  Подлесний 

В.М. 

Береговий 

В.М. 

 

18. Всім класним керівникам, 

учителям,вихователям    

ознайомитися з наказом міністра 

освіти № 226 733 від 25.12.92р. ―Про 

Протягом  

І 

семестру 

ІІсеместр

у 

ШвиденкоО.

М. 

Береговий 

В.М. 
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невідкладні заходи з попередження 

дитячого дорожнього травматизму‖ 

19. Відповідно до тематики проводити з 

учнями 1- 9 класів бесіди і практичні 

заняття з попередження всіх видів 

дитячого травматизму 

Упродовж 

року 

Класні 

керівники 

  Феєр Л.В. 

 

 

20. Учителю  трудового навчання 

ознайомитися з наказом Міністерства 

охорони здоров я № 3216 86 від 

22.02.86р. ‖Санітарно-гігієнічні 

вимоги до організації трудового 

навчання 1-7 класів‖ 

Вересень   Шлапак 

Ф.А. 

 

Береговий 

В.М. 

 

21. У класах провести бесіди про 

шкідливість: 

- алкоголю та куріння; 

- важкі наслідки наркоманії та 

токсикоманії; 

- режим роботи та відпочинку; 

- чистота-запорука здоров я; 

- бережливе ставлення до 

електроенергії у школі  та вдома 

 

Вересень 

Жовтень 

 

Грудень 

Лютий 

Березень 

 

  

  

Кл. 

керівники 

Береговий 

В.М. 

 

22. Проконтролювати підготовку  школи 

до роботи в зимових умовах 

Жовтень Подлесний 

В.М. 

Береговий 

В.М. 

 

23. Видати наказ про попередження 

дитячого травматизму 

Грудень 

Травень 

Швиденко 

О.М.. 
Береговий 

В.М. 

 

24. Перевірити захисне заземлення і 

опору ізоляції електромережі 

Червень Швиденко 

О.М.. 
Акт  

25. Скласти графік відпусток 

співробітників  закладу 

Січень Береговий 

В.М. 

 Береговий 

В.М. 

 

26. Випробувати систему опалення й 

одержати відповідний акт в теплових 

мережах 

Травень Береговий 

В.М. 

Береговий 

В.М. 

Акт 

 

27. Проводити евакуацію  учасників 

навчального процесу 

Два рази 

на рік 

Береговий 

В.М. 

  Береговий 

В.М. 

 

 

Циклограма щомісячної діяльності закладу 
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Додаток 1  

до плану роботи  школи 

на 2018-2019 н. рік 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ 

 

1.  ―Круглий стіл‖ ― Підсумки, проблеми та реалії» (аналіз діяльності 

школи у 2017-2018 н. р. ). 

2. Шляхи організації навчально-виховного процесу у 2018-2019 н. р.: 

а) затвердження структури 2018-2019 н. р. та режиму роботи школи; 

б) обговорення та затвердження річного плану роботи; 

б) поглиблення роботи з охорони життя та здоров'я дітей; 

в) затвердження форм планування, розкладу.  

3. Організація питання початку навчального року (оцінювання учнів) 

 

С
ер

п
ен

ь
 

  
Б

ер
ег

о
в

и
й

 В
.М

. 

 

№  

з/п 
З А Х О Д И Відповідальний Термін 

1.  Наради при директорові  Директо                      

ЗДНВР,  педагог-

організатор, 

вчителі 

2 рази на місяць,  

вівторок  

2.  Засідання педагогічної 

ради 

 

  Береговий В.М.,   

ЗДНВР,  педагог-

організатор 

4-7 разів на рік,  

вівторок (згідно з 

графіком) 

3.  Засідання методичної ради Швиденко О.М. згідно з графіком 

4. Засідання ШМО    Швиденко О.М., 

керівники ШМО 

4 рази на рік 

5. Засідання Ради  школи    Лємєшова Т.В. згідно з графіком 

6. Проведення загальних 

зборів колективу 

  Береговий В.М. 

 

2 рази на рік 

7. Проведення 

загальношкільних 

батьківських зборів 

  Береговий В.М.,  

Швиденко О.М. 

1 раз на семестр 

8. Проведення класних 

батьківських зборів 

  Береговий В.М., 

кл. керівники 1-11-

х  класів 

2 рази на семестр 

9. Засідання  батьківського 

комітету школи 

   Береговий В.М. 

 

2 рази на семестр 
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Тема  «Створення позитивного іміджу  школи – неодмінна умова  

функціонування  сучасної школи» 

1. «Професійний розвиток вчителя та учня засобами проектних 

технологій» Оцінка ефективності реалізації проблеми формування 

готовності сучасного педагога до впровадження інноваційних 

технологій у педагогічну практику. 

2. Забезпечення наступності навчально-виховного процесу ДНЗ та 

загальноосвітня школа / Швиденко О.М./ 

3.  Хід атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному 

році  

4. Робота класних керівників, щодо профілактики правопорушень та 

злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму /  Нагорна Н.В../ 

8. Про проведення профорієнтаційної роботи в школі./ Швиденко 

О.М../ 

9. Про виконання рішень попередньої педради. 

10. Різне. 

 

 Ж
о
в

т
ен

ь
 

 

Ш
в

и
д

ен
к

о
 О

.М
. 

Тема  «Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна 

діяльність, творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця 

учасників навчально-виховного процесу» 

1. Робота колективу з соціального захисту учнів пільгових категорій 

та профілактики правопорушень. 

2. Емоційна нестійкість дитини. Психологічний супровід адаптації до 

нових умов навчання учнів 1 – х класів в І семестрі поточного 

навчального року. 

3. Стан викладання  історії України у 5 та 11 класах. 

4. Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр. 

5. Різне 

 

 Г
р

у
д

ен
ь

 

Б
ер

ег
о

в
и

й
 В

.М
. 



 

 

153 

153 

 Тема «Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних 

знань учнів  з різних галузей науки в рамках освіти для сталого 

розвитку та соціалізації особистості громадянського суспільства» 

 

 

1. Про виконання рішень попередніх педрад. 

2. Про стан викладання предмета «Історія» 

3. Творчі звіти вчителів, що атестуються. 

4. Затвердження характеристик вчителів, які атестуються. 

5. Розгляд списку претендентів ( учнів 9, 11 кл.) на одержання 

свідоцтв з відзнакою  

6. Співпраця педагогічного колективу з батьками учнів школи. 

7. Різне. 

 

 

 

 

 Л
ю

т
и

й
  

 

 Ш
в

и
д

ен
к

о
 О

.М
. 

 

 

 

1. Про виконання рішень попередніх педрад. 

2. Про підсумки атестації педпрацівників. 

3. Про затвердження  предмету  на ДПА у 9 кл. та організацію 

ДПА в 9-х та 4-х класах. 

4. Про терміни проведення ДПА у 4 та 9 класах. 

5.  Робота педколективу школи з питань наступності  

навчання і виховання учнів 4 і 5 класів. 

 

 

 

 

К
в

іт
е
н

ь
 

 

Б
ер

ег
о

в
и

й
 В

.М
. 

 

 

 

1. Про погодження завдань для проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-го класу (українська мова, 

літературне читання, математика),  

2. 9-го класу (українська мова (диктант), математика, історія 

України 

3. Різне. 
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1. Допуск учнів 9 класів до державної підсумкової атестації. 

2. Переведення учнів 1-4 класів. 

3. Переведення учнів 5-8 класів нагородження почесними 

листами «За високі досягнення у навчанні». 

4.  Про стан роботи школи з питань запобігання дитячому 

травматизму за ІІ семестр за 2018-2019 н.р. 

5. Про стан виконання комплексної програми профілактики 

правопорушень в школі за 2018-2019 н.р. 

6. Про підсумок методичної роботи в школі за 2018-2019 н. рік.  

7. Про стан виховної роботи в школі за 2018-2019 навчальний 

рік. 

8. Про організацію закінчення навчального року, вивчення 

нормативних документів: 

9. Про погодження робочого навчального плану на 2018-2019 

навчальний рік. 

10.  Про організацію проведення відпочинку та оздоровлення 

дітей влітку 2019 року. 

11.  Про затвердження мережі школи. (Береговий В.М.) 

12.  Про попереднє навантаження вчителів на 2019-2020 н.р.. 

13.  Про виконання рішень попередньої педради. 

14.  Різне      
 

 

 

Т
р

а
в

ен
ь

 

 

Ш
в

и
д

ен
к

о
 О

.М
. 

 

 

1. Про роботу педагогічного колективу над методичною 

темою школи.  

2. Про підсумки ДПА в 9-му класі. ЗНО в 11 кл. 

3. Про випуск учнів 9, 11-х класу. Вручення свідоцтв про 

базову загальну середню освіту з відзнакою та 

нагородження випускників 9, 11  класів. 

4. Про результати проведення екскурсій, навчальної 

практики для учнів 1–4 та 5-8 класів. 

5. Про виконання рішень попередньої педради. 

6.  Різне. 

 

 

 

 

Ч
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в
ен

ь
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о
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и

й
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. 
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Додаток 2 

до плану роботи школи 

на 2018-2019 н. рік 

 

Тематика нарад при директорові 

на 2018-2019 н. р. 

ДАТА ЗМІСТ Відповідаль-ний Відмітка 

про викона-

ння 

Щомісяця Хід виконання навчальних програм, стан ведення 

класних журналів, журналів гурткової роботи, 

курсів за вибором. Ведення тематичного обліку 

навчальних досягнень учнів. Виконання 

нормативних документів. Контроль за 

відвідуванням учнями навчальних занять у школі. 

Організація харчування учнів, питного режиму у 

школі. Результати участі учнів школи у різних 

шкільних і позашкільних заходах. Дані про роботу 

з неблагополучними сім'ями, ―важкими ‖ учнями, 

профілактика травматизму, правопорушень, 

злочинності. 

ЗНВР школи 

Директор 

ЗНВР 

Директор 

ЗНВР. ЗНВР 

 

Вересень 1. Виконання плану заходів з організованого 

початку навчального року: 

 2. Про спільну роботу класних керівників та 

бібліотекаря у виховані учнів любові до книги. 

 3. Аналіз обліку руху за рік.  

4. Про організацію державної атестації школи. 

  

Жовтень 1. Робота педагогічного колективу з організації 

контролю за відвідуванням учнями навчальних 

занять  

2. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період. 

 3. Підготовка учнів до участі в І- ІІІ турах 

Всеукраїнських олімпіад (наказ, звіт, інформація). 

 4. Атестація педагогічних кадрів (наказ).  

5.Робота з молодими спеціалістами, кадровим 

резервом.  

6. Робота щодо забезпечення випускників 

документами про освіту.  

7. Про організацію та стан позакласної роботи. 

Аналіз зайнятості учнів в гуртках, секціях, 

факультативах.  

8. Про стан відвідування учнів школи.  

9. Педагогічне спілкування як ефективний засіб 
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впливу на особистість. 

Листопад 1. Зміст і обсяги домашніх завдань на уроках  

2. Ведення ділової документації, класні журнали 

(довідка) 3.Про стан індивідуального навчання та 

ведення документації. 

 4. Спільна робота школи сім‘ї, громадськості з 

формуванням моральної культури школярів.  

5. Затвердження протоколу самоаналізу організації 

функціонування загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів. 

  

Грудень 1. Підготовка до проведення новорічних різдвяних 

свят. План роботи на зимові канікули. Дотримання 

протипожежної безпеки.  

2. Система роботи класних керівників, учителів з 

попередження дитячого травматизму, 

профілактики правопорушень і злочинності, 

наркоманії, СНІДу (наказ).  

3. Хід атестації педкадрів. Курсова перепідготовка.  

4. Виконання розділу річного плану щодо 

соціального захисту дітей.  

5. Ведення шкільної документації. 

 6. Робота педагогічного колективу з 

удосконалення військово-патріотичного виховання 

 7.Про організацію роботи з обліку 

працевлаштування(продовження навчання) 

випускниками 9-го класу 2018 року. 

  

Січень 1. Виконання навчальних програм, графіка 

контрольних, лабораторних робіт за перший 

семестр (наказ).  

2. Підсумки перевірки стану ведення робочих 

зошитів, зошитів для контрольних робіт, 

щоденників у І семестрі ( довідка) .  

3. Про роботу з обдарованою молоддю. Робота із 

здібними та обдарованими учнями, участь учнів у 

турнірах, олімпіадах, конкурсах.  

4. Підсумки участі учнів школи у предметних 

районних олімпіадах. Підготовка до участі в 

обласних олімпіадах.  

5. Створення необхідних умов для розвитку учнів 

5-11 –х класів, збереження і зміцнення їх здоров'я 

на уроках фізичної культури  

6. Підсумки виконання річного плану.  

7. Співбесіди щодо попереднього педагогічного 
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навантаження та відпусток. 

Лютий 1. Підготовка до державної підсумкової атестації, 

організація повторення матеріалу.  

2.Охорона праці та техніка безпеки в школі.  

3. Участь школи в обласному педагогічному 

ярмарку. 

 4. Робота з батьками за семестр.  

5.Про спільну роботу школи зі службами у справах 

дітей, кримінальною міліцією у справах дітей у 

2019 році. 

 6. Роль класних керівників у розвитку системи 

класу 

  

Березень 1. Підготовка до проведення Дня ЦО.  

2. Хід атестації педагогічних працівників,  

3. Правове виховання дітей та учнівської молоді. 

Індивідуальна робота з учнями, схильними до 

правопорушень, пропусків уроків (інформація).  

4. Профорієнтаційна робота в школі (за окремим 

планом). 5. Організація харчування учнів ( 

інформація). 

  

Квітень 1. Ознайомлення з інструктивно-нормативною 

документацією про закінчення навчального року: - 

підсумкова державна атестація ; - навчально-

виробнича практика та навчальні екскурсії, 

оздоровлення, з фізичної культури; - організація 

проведення державного тестування, військово-

польових зборів.  

2. Підсумки проведення атестації.  

3. Позакласна робота в школі.  

4. Комплексні та тематичні перевірки.  

5. Про стан роботи педагогічного колективу з 

охорони здоров'я дітей та техніки безпеки в 

навчально-виховному процесі. Формування 

практичних навичок учнів 10 –го класу на уроках 

основи медичних знань (довідка)  

6. Ведення шкільної документації. 

  

Травень 1. Перевірка умінь і навичок читання учнів 1-4-х 

класів (наказ).  

2. Виконання навчальних програм, графіків 

контрольних, лабораторних робіт, тематичного 

оцінювання.  

3.Про підсумки роботи школи з питання 

попередження дитячого травматизму, охорони 
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життя і здоров‘я дітей у ІІ семестрі 2018/2019 

навчального року ,профілактики правопорушень, 

злочинності , наркоманії. 

 4. Затвердження щорічних відпусток працівників. 

Попереднє навантаження (співбесіди).  

5. Підсумки впровадження допрофільного 

навчання .  

6. Підсумки виконання всіх розділів річного плану.  

7. Оздоровлення учнів. 

Червень 1. Виконання Законів України "Про освіту" , "Про 

загальну середню освіту", "Про мову" , Інструкції з 

обліку дітей і підлітків шкільного віку.  

2. Організація закінчення навчального року.  

3. Підготовка школи до нового навчального року. 

  

НАРАДИ З ОБСЛУГОВУЮЧИМ ПЕРСОНАЛОМ 

Серпень Стан підготовки приміщень школи до початку 

навчального року. Інструктаж з охорони праці та 

техніки безпеки 

Завгосп  

Вересень Режим роботи обслуговуючого персоналу. 

Функціональні обов‘язки персоналу 

Завгосп  

Листопад Стан підготовки приміщень, життєзабезпечуючих 

систем до роботи в зимовий період. Забезпечення 

спецодягом та спецінвентарем працівників 

Адміністрац

ія школи 

 

Грудень Робота обслуговуючого персоналу зі збереження 

тепла та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в 

приміщеннях школи. 

Завгосп  

Березень Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в 

приміщенні школи. Першочергові об‘єкти ремонту 

ПК школи, 

завгосп 

школи 

 

Квітень 

Травень 

Екологічний двомісячник Завгосп, 

класні 

керівники 

 

Червень Капітальний та поточний ремонт систем, 

приміщень 

Адміністрац

ія школи 
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Додаток 3 

до плану роботи школи 

на 2018-2019 н. рік 

Наради при заступникові директора на 2018– 2019 н.р. 

Місяць № 

з/п 

Теми для обговорення Відповідальні 

Серпень 1.  

 

 

2.  

 

3. 

Про підсумковий огляд готовності 

навчальних кабінетів до нового 2018/2019 

н.р.  

Про проведення першого уроку в  2018/2019  

н.р. 

 Про уточнення тижневого навантаження 

вчителів. 

Адміністрація, 

профком  

 

 

 

Швиденко О.М. 

Вересень 1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

4.  

 

5. 

Про ведення шкільної документації: класні 

журнали, журнал для індивідуальних занять, 

зошити, щоденники, календарне та поурочне 

планування, кабінетна документація. Про 

затвердження календарного планування 

вчителів та планування виховної роботи 

класних керівників. Про дотримання техніки 

безпеки в кабінетах підвищеної небезпеки.  

Про планування робити з атестації вчителів. 

 Про затвердження тем самоосвіти на 

2018/2019 н.р. Ш
в

и
д

ен
к

о
 О

.М
. 

Жовтень 1. 

 

2.  

 

3.  

 

Про шкільний тур предметних олімпіад.  

 

Про результати адаптації першокласників.  

 

Про стан ведення зошитів  в 5– 11 класах. 

Швиденко О.М. 

  

 

Швиденко О.М. 

Листопад 1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

4. 

Про питання наступності на різних ступенях 

навчання. 

 Про стан ведення зошитів в початковій 

школі. 

 Про підсумки перевірки класних журналів: 

виконання навчальних програм на кінець І 

чверті.  

Про дотримання техніки безпеки на уроках 

фізичної культури в 4 – 11 класах та стан 

ведення документації з охорони праці. 

Вчителі 

предметники,  

 

 

класні 

керівники  

 

 

Швиденко О.М. 
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Грудень 1.  

 

2.  

 

3.  

 

4. 

Про підсумки шкільних та районних 

предметних олімпіад.  

Про підсумки контрольних зрізів знань за 

 І семестр 2018/2019 н.р.  

Про підсумки навчальної та виховної роботи 

за І семестр 2018/2019 н.р.. 

 Про ведення зошитів з англійської мови в  

5-11 класах. Ш
в

и
д

ен
к

о
 

О
.М

. 

Січень 1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

4.  

 

 

Про результати перевірки класних журналів 

за І семестр 2018/2019 н.р. Про виконання 

навчальних програм з предметів за І семестр 

2018/2019 н.р.. Про календарне планування 

та планування роботи класних керівників на 

ІІ семестр.  

Про роботу з обдарованими учнями: 

результативність у районних, обласних, 

міжнародних, інтерактивних конкурсах. Про 

стан ведення щоденників в 1-11 класах. 

Заступник з 

НВР  

Заступник з 

НВР  

Заступник з 

НВР  

 

Заступник з 

НВР.  

 

Лютий 1. 

2.  

 

3. 

4.  

 

5. 

Про роботу групи продовженого дня. Про 

стан ведення зошитів з української мови та 

літератури в 5-11 класах.  

Про відвідування учнями школи.  

Про вивчення системи роботи вчителів, що 

атестуються.  

Про профорієнтаційну роботу в 9, 11 класі. 

Вихователі 

 Заступник з 

НВР  

Кл. керівники 

Заступник з 

НВР  

Кл.кер. 9 кл.  

Березень 1.  

 

2.  

 

3. 

Про проведення відкритих уроків та 

позакласних заходів.  

Про планування навчальних екскурсій та 

навчальної практики.  

Про стан поповнення та оновлення 

навчально-методичної бази кабінетів. 

Заступник з 

НВР  

Вчителі -

предметники  

 

Керівник МО 

Квітень 1. 

2.  

 

 

3. 

Підготовка до ДПА в 4, 9  

Про затвердження графіку контрольних 

робіт на ІІ семестр у 2018/2019 н.р. 

 Про дотримання вимог з ОП в кабінетах 

підвищеної небезпеки. 

 

Заступник з 

НВР 

Травень 1.  

 

2.  

 

3. 

4.  

 

5.  

Про підсумки контрольних робіт за ІІ 

семестр 2018/2019 н.р..  

Про стан ведення учнівських щоденників.  

Про аналіз техніки читання у 1 – 4 кл.  

Про моніторинг рівня начальних досягнень 

учнів початкової та основної школи за рік в 

розрізі предметів. 

 Про підсумки ДПА в 4 , 9 класах 

 

Заступник з 

НВР 
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Додаток 4 

до плану роботи школи  

на 2018-2019 н. рік 

 

ХІІІ. Засідання методичної ради 
№ 

з/п 

Тематика засідань Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

1.  

 

2. 

 

3.  

 

4. 

Засідання І 
 Про підсумки результативності роботи 

методичної ради в н. р.  

Про основні напрямки методичної роботи у  

2017/2018 н. р.  

Про затвердження планів роботи МО на  

2017/2018 н.р. 

 Про корекцію курсової підготовки на 2019 

р.. 

Вересень Заступник 

директора 

ЗНВР 

 

1.  

 

2.  

 

 

 

3. 

Засідання II  

Про поповнення сайту школи новинами 

методичної роботи в школі. Про вивчення 

системи роботи вчителів, що атестуються:  

Береговий В.М., Коновалова Т.А. 

Про огляд нормативних, директивних 

документів, новинок психолого-

педагогічної літератури. 

Листопад Заступник 

директора 

ЗНВР Голови 

МО 

 

1.  

 

2.  

 

3. 

Засідання III  
Про участь учнів в районних предметних 

олімпіадах.  

Про аналіз роботи ШМО за І семестр 

2018/2019 н.р..  

Про поповнення блогу природничо-

математичного циклу новою інформацією. 

Січень Заступник 

директора 

ЗНВР  

 

Заступник 

директора 

ЗНВР Голови 

МО 

 

1. 

2. 

Засідання IV  
Про проведення предметних тижнів. Про 

перебіг курсової підготовки педагогічних 

працівників школи. 

Березень Заступник 

директора 

ЗНВР Голови 

МО 

 

1.  

 

 

2.  

 

3. 

Засідання V 
 Про діагностика і формування 

самоосвітньої компетентності випускників.  

Про підсумки атестації педпрацівників у 

2018 р. 

 Про попереднє планування на наступний 

навчальний рік. 

Травень Члени 

методичної 

ради 
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Додаток 5 

до плану роботи школи  

на 2018-2019 н. рік 

 

Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов'язків 

між керівниками школи. 
Зміст роботи Директор  Заступник 

з НВР 
Завгосп   Завгосп 

І. Організаційно-педагогічні заходи 
Підбір і розстановка педагогічних кадрів, технічного персоналу +   

Встановлення розпорядку, режиму роботи школи і окремих її 

ланок. 

+   

Складання розкладу уроків, факультативних занять, екзаменів.  +  

Організація чергування по школі.  +  

Комплектування класів,факультативів, гуртків.  +  

Складання звітів.  +  

Ведення табелю заробітної плати.  +  

Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в школі.   + 

КОНТРОЛЬ  за виконанням і дотриманням правил внутрішнього 

контролю, розпорядку і дотриманням техніки безпеки. 

+ + + 

Створення, організація шкільних навчально-методичних 

кабінетів: 

- методичного кабінету; 

- кабінету психологічного розвантаження; 

+  

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

Організація і проведення підготовки екзаменів. + +  

Тарифікація вчителів. Фінансування школи. +   

Оформлення школи. + + + 

Збереження шкільного майна, приміщення школи; 

протипожежна безпека. 

  + 

Робота технічного персоналу.   + 

Придбання, збереження і використання шкільного майна, 

обладнання, ТЗН тощо 

+  + 

2. Забезпечення реалізації прав особистості  на освіту. 

Методичне обслуговування.  +  

Організація дитячого харчування +   

Навчання хворих дітей (вдома, в лікарні, 

індивідуально) 

 +  

Індивідуальна робота з учнями.  +  

Робота з учнями які отримали роботу на осінь.  +  

Робота з обдарованими ДІТЬМИ, робота МАН.  +  

Робота бібліотеки. +   

Організація літнього відпочинку учнів.  +  

Організація роботи груп здоров‘я для дітей з 

послабленим здоров'ям. 

+   

Навчання правил дорожнього руху.  +  

Робота з батьками, батьківський комітет. +   
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3. Робота з педагогічними кадрами. 

Підвищення фахової майстерності вчителів. +   

Організація роботи методичної ради, творчих груп, 

ПІМО, психолого-педагогічних семінарів тощо. 

 +  

Керівництво роботою класних керівників. + +  

Робота з молодими вчителями. + +  

Атестація вчителів. +   

Керівництво роботою педагогічної ради. +   

Керівництво роботою методичної ради.  +  

Робота ради школи. +   

Зв'язок з наукою (педагогічною, психологічною та ш..) + +  

Поповнення шкільної бібліотеки та методичного 

кабінету методичною і художньою літературою. 

+    

Пропагування педагогічних знань.  +  

Складання графіка відпусток учителів +    

4. Керівництво навчально-виховним процесом 

Позакласна і позашкільна робота в позаурочний час. 

Предметні гуртки, факультативні заняття. 

+ +  

Клуби, гуртки за інтересами, наукові товариства. + +  

Зв'язок із позашкільними закладами. +   

Система шкільного самоврядування.  +  

Педагогічна консультація батьків. + +  

5. Система внутрішньо шкільного контролю за станом викладання, методичною 

роботою 'і підвищення кваліфікації вчителів. 

Відповідно до розподілу обов'язків:    

- хімія  +  

- біологія  +  

- історія +   

- географія  +  

- фізкультура +   

- музичне мистецтво +   

- образотворче мистецтво  +  

- фізика  +  

- рос. мова +   

- світова літ. +   

- укр. мова +   

- укр. літ. +   

- англ.. мова +   

- трудове навчання  +  

- початкові класи +   
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Додаток 6 

до плану роботи школи 

  на 2018-2019 н. рік 

Внутрішкільний контроль 
Питання Форма обговорення 

  

1. Стан викладання навчальних предметів   

а)  історія, право Наказ  

б)  зарубіжна  література  Інструктивно-методична нарада 

в)    фізична культура   Наказ 

г) інформатика  Інструктивно-методична нарада 

д) фізика  Методичне об’єднання 

е) географія  Інструктивно-методична нарада 

є)  Інструктивно-методична нарада 

ж) хімія Нарада при директорові 

з) іноземна мова Нарада при директорові 

й) біологія Нарада при директорові 

і) трудове навчання Наказ 

ї) фізична культура Нарада при директорові 

й) музика і співи Методичне об’єднання 

к) образотворче мистецтво Методичне об’єднання 

2. Початкові класи Наказ 

3. Робота  гуртків   Наказ 

4. Робота факультативів Наказ 

5. Проблема пошуку і підтримки обдарованої особистості Наказ 

Підготовка до екзаменів Наказ 

7. Стан зошитів Наказ 

8. Стан щоденників учнів Наказ 

9. Стан класних журналів Наказ 

10. Навчально-матеріальна база Наказ 

11. Робота груп продовженого дня Наказ 

12. Предметні олімпіади Наказ 

13. Виконання навчальних програм Наказ 

14. Індивідуальна робота з учнями Нарада при директорові 

15. Робота з батьками Методичне об’єднання 

16. Вивчення правил дорожнього руху Наказ 

17. Робота з важковиховуваними учнями Наказ 

18. Робота з класними керівниками  Нарада при директорові 

19. Стан навчально-виховної роботи Наказ 

20. Робота бібліотеки Наказ 

21. Основні напрямки виховання в національній школі  

а) формування національної свідомості і самосвідомості Нарада при директорові 

б) виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного 

вибору світоглядної позиції 

Методичне об’єднання 

в) виховання поваги до Конституції, державної символіки, правовиховна 

робота 

Нарада при директорові 

г) виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної 

активності і культури розумової праці 

Методичне об’єднання 

д) формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою Інструктивно-методична нарада 

е) роль учнівського самоврядування у формуванні творчої, працелюбної осо-

бистості, виховання цивілізованого господаря 

Нарада при директорові 

є) забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості Методичне об’єднання 

ж) виховання екологічної культури людини, її відносини з природою Методичне об’єднання 

22. Робота з профілактики підліткової злочинності та  правопорушень Нарада при директорові 

23. Оздоровлення школярів Наказ 

24. Вивчення та повторення правил для учнів Методичне об’єднання 

25. Безпека життєдіяльності  Наказ 
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Додаток 7 

до плану роботи школи 

  на 2018-2019 н. рік 

12.7. Програма здійснення внутрішнього контролю у Новоолександрівській ЗОШ – дитсадку І – ІІІ ст.. 

№ 

 

Питання, які підлягають 

контролю 

Місяці 

проведення 

Вихідна інформація Відмітка про 

виконання 

Примітка 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06   

1. Забезпечення організованого 

початку навчального року 

+          Накази,стат. звіти, 

розклади, графіки 

 

2. Адаптація учнів 1, 5 класів, 

новоприбулих в інші класи 

до навчання та перебування в 

закладі 

+  +  +      Наказ,інформація,до

відки,нарада при 

директору 

 

4. Ведення шкільної 

документації 

+   +   +  + + Довідки,накази  

5. Календарне планування +    +      Довідки  

6. Стан виконання навчальних 

програм 

   +     +  Накази,І та ІІ 

семестри 

 

7. Підготовка до ЗНО  +  +    +   Інформаційні 

матеріали 

 

8. Про хід підготовки учнів 4,9 

класів до ДПА 

      + + +  Нарада при 

директору 

 

9. Перевірка ведення класних 

журналів 

+ +   +  +    Довідки,оперативні 

наради при 

директору 

 

10. Перевірка стану ведення 

зошитів для контрольних та 

лабораторних робіт, робочих 

зошитів(вибірково), 

щоденників 

  +     +   Довідки,нарада при 

директору 
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11. Виховні плани класних 

керівників 

+    +      Протоколи 

методичних 

обєднань 

 

12. Співбесіди з попередження 

дитячого травматизму 

  + +    + +  Інформація класних 

керівників 

 

13 Стан викладання української 

мови 

+ + + + + + + + +  Наказ  березень  

14. Стан викладання географії  +         Наказ  жовтень  

15 Стан викладання основ 

здоров‘я  

  +         

Наказ  листопад 

 

16 Стан викладання іноземної 

мови (англійська) 

    

+ 

       

Наказ грудень 

 

17. Стан викладання фізичної 

культури 

    +      Наказ січень  

18 Стан викладання математики      +     Наказ лютий  

19 Стан викладання 

природознавства (початкова 

школа) 

        

+ 

   

Наказ квітень 

 

20. Організація виховної роботи      +      + Наказ   

21. Стан роботи з профілактики 

правопорушень, 

дитячої злочинності 

   +    +   Довідки, наказ  

22. Військово-патріотичне 

виховання 

  + +       Наказ, тиждень 

патріотичного 

виховання 

 

 Контрольні роботи за 

текстами адміністрації 

   +     +  Графік, аналіз, 

мониторінг 

 

23. Атестаційний цикл атестації 

педогагічних працівників 

 + + + + + +    Протоколи АК, 

атестаційні листи 

 

24. Організація гарячого + + + + + + + + +  Звіти  
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харчування учнів 

25. Організований порядок 

закінчення навчального року: 

 Класні журнали 

 Особові справи 

 Документи про базову 

освіту 

         

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Накази, наради при 

директору, педрада 

 

26. Контроль за відвідуванням 

навчальних занять учнями 

закладу 

+ + + + + + + + +  Інформації, наказ, 

нарада при 

директору 

 

27. Виконання Законів «  Про 

освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про 

охорону дитинства», 

Інструкції з обліку дітей і 

підлітків шкільного віку 

+   +       Інформації, нарада 

при директору 

 

28. Виконання Закону «Про 

звернення громадян» 

+   +   +   + Звіти щоквартальні, 

нарада при 

директору 

 

29. Проведення засідань 

шкільних методичних 

обєднань: 

-Аналіз тематики засідань 

ШМО 

-Розгляд нових нормативно-

правових документів 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

 

+ 

   

 

+ 

Наради при 

заступнику 

директора з НВР, 

засідання ШМО 

 

30. Аналіз поурочних планів 

вчителів, 

відповідність їх календарним 

планам і програмам. 

Використання наочних 

посібників та дидактичних і 

+ + + + + + + + +  Довідки,нарада при 

заступникові 

директора з НВР 
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роздаткових матеріалів 

31. Забезпечення учнів 

підручниками 

+         + Інформація на НД  

32. Соціальний захист учнів. 

Матеріальна допомога для 

сиріт,позбавлених 

батьківського 

піклування,малозабезпечених 

дітей 

+         + Допомога  

33. Персональний контроль за 

учнями з девіантною 

поведінкою, схильних до 

правопорушень, пропусків 

навчальних занять без 

поважних причин 

+ + + + + + + + + + Інформація, НД  

34. Проведення класних годин  + +  + +  + +  Матеріали ШМО 

класних керівників 

 

35. Свято Першого дзвоника +          Сценарій  

36. Свято Останнього дзвоника         +  Сценарій  

37. Канікули у навчальному 

закладі 

 +  +   +    План,НД  

38. Робота учнівського 

самоврядування 

+ +   +   +   База даних,  план 

роботи, фотоколаж 

 

39. Списки дітей пільгового 

контингенту 

+    +    +  Списки, база даних  

40. Новорічні та Різдвяні свята    + +      Сценарій  

41. Свято 8 Березня       +    Сценарій  

42. День працівників освіти  +         Сценарій  

43. Шкільні мас-медіа(випуск 

тематичних стінних газет 

+        +  Матеріали 

тематичних 
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стінгазет  

44. Оздоровлення дітей влітку        +  + Наказ, матеріали   

45. Безпека життєдіяльності. 

Охорона праці в школі. 

+   +     +  Інформація, папка 

«Охорона праці» 

 

46. Правила дорожнього руху +    +    +  Довідка,класні 

години,практичні 

заняття,вікторина 

 

47. Етика поведінки 

учнів(профілактика 

тютюнопаління, культура 

користування мобільним 

телефоном) 

+  +     +   Наказ, ШМО 

класних керівників, 

НД 

 

48. Звітна конференція .Звіт 

директора  школи 

         + Інформація, НД  

49. Профілактика шкідливих 

звичок 

+    +    +  Інформація,НД  

50. Робота бібліотеки +         + НД  

51. Виконання навчального 

плану 2018-2019 навчального 

року 

         + Наказ  

52. Виконання річного плану          + Аналітичні 

матеріали 

 

53. Чергування учнів та вчителів 

по НВК  

+ + + + + + + + + + Графіки 

чергувань,НД 

 

 



 

 

Школа — це майстерня, де формується думка 

підростаючого покоління, треба міцно тримати 

її в руках, якщо не хочеш випустити з рук 

майбутнє. 

 А. Барбюс 

 
 


