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6.4 Вчимося цінувати прекрасне 110 9.2 Учнівські конкурси 154 
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виховання) 
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діяльності учнів - користувачів бібліотеки 
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8.1 Методична робота школи 126 11.2 

11.3 

Інвентаризація  майна. Обслуговування 
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8.3 ПМК вчителів початкової школи  134 11.5 Благоустрій, озеленення 171 
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В  С  Т  У  П 

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпровської 

міської ради діє відповідно до Конституції України, Закону України  «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку 

освіти, рішення колегії МОН «Про проведення в 2017 році незалежного оцінювання результатів навчання», Порядку державної атестації 

навчальних закладів, «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Концепції «Нова українська школа», власного 

статуту.    

Головним завданням школи в новому 2017-2018 навчальному році є робота школи, як експериментального навчального закладу   

Всеукраїнського рівня за темою «Формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі 

загальноосвітнього навчального закладу» (ІУ – контрольно-узагальнюючий етап),  реалізація завдань дослідно-експерментальної роботи 

за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» (ІІІ етап), обласного науково-

методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ етап), «Олімпійська освіта». 

Головною метою діяльності школи є перевірка ефективності визначених психолого-педагогічних умов формування гармонійно 

досконалої особистості учня через сутність особистісно-зорієнтованого підходу як інноваційно-педагогічного підходу в роботі з дітьми, 

через ефективну співпрацю суб’єктів навчально-виховного процесу освітньо-культурного процесу на основі гармонізації стосунків. 

Педагогічний колектив працював над створенням оптимальних умов для інтелектуального, емоційного, фізичного, соціального, 

духовного розвитку особистості дитини, забезпечення високого рівня навчальних досягнень учнів із базових дисциплін та ґрунтовної 

підготовки з обраного профілю навчання, а саме:  

– управління навчально-виховним процесом на основі моніторингу;  

– побудова процесу навчання, розвитку, виховання на основі результатів психологічних досліджень індивідуальних особливостей 

та аналізу вивчення стану здоров’я школярів;  

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження компетентнісного, інтегрованого, особистісно 

зорієнтованого підходів до організації навчання;  

– формування життєво необхідних компетентностей школярів шляхом упровадження в навчальний процес інноваційних освітніх 

технологій;  

– оптимізація системи методичної роботи з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів школи, забезпечення 

високої результативності навчально-виховного процесу. 

 Школа забезпечує загальноосвітню  підготовку в обсязі  не  меншому від  визначеного  державними стандартами  освіти, 

спеціалізацію в 8-11 класах в природничо-математичному напрямку. 

Робота педагогічного колективу направлена на забезпечення удосконалення допрофільного, профільного та поглибленого навчання, 

надання  професійної  освіти учням  ІІІ-го ступеню. 

Школа  україномовна: І ступінь – початкова 4- річна школа, 19 класів; ІІ ступінь – основна, 19 класів;  ІІІ ступінь – повна середня,  3 

класи.  Школа  працює  в одну  зміну. 

Навчальний  процес спрямовано на формування загальнолюдських, громадських, соціальних, здоров'язбережувальних 

компетентностей та вміння вчитися. Педагогічний колектив  прагнув забезпечити здоров'язбережувальні технології, які сприяють 

розкриттю здібностей учнів  без  ушкодження їх  здоров'я. Школа член Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, з метою пошуку й 

упровадження нових засобів створення здоров’язбережувального середовища, забезпечується інклюзивна освіта. 
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Формування знань, умінь і навичок при організації навчального  процесу здійснюється через: 

 профільне, допрофільне та поглиблене вивчення предметів (математика, економіка); 

 здоров'язбережувальні предмети: уроки екології, основи  здоров’я,  фізичного  виховання, оздоровча фізкультура, заняття в 

басейні; 

 пошуково-дослідницьку роботу учнів; 

 науково-методичну роботу  вчителів; 

 психологізацію НВП, роботу соц.-псих. служби (соціальний педагог, практичний психолог, логопед, педагог-організатор). 

Аналізуючи діяльність школи щодо вирішення зазначених проблем, слід відзначити, що педагогічний колектив  плідно працював над 

їх реалізацією, про що свідчать результати роботи, а саме: досягнуто певних результатів навчання та виховання: успішність складає 92%, 

якість знань - 46%, що на 2% і 3% нижче за минулий рік. На 7-12 балів закінчило навчальний рік 501 учень, з них на 10-12 балів – 59 

учнів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Відбулося суттєве оновлення змісту, форм навчання учнів початкової школи, 5-8 класів.   

Аналіз результатів ДПА в порівнянні з річними оцінками показав: зниження успішності з української мови, хімії та географії; 

зниження якості знань з української мови та географії, вчителі Скиба Л.П., Савенко І.В., Мирошник Ю.А.,  що говорить  про недостатню 

підготовку учнів до іспитів і про завищення результатів досягнень учнів в навчально-виховному процесі протягом навчального року. 

28 випускників 11-ого класу складали державну підсумкову атестацію у пунктах проведення ЗНО з з трьох предметів: української 

мови, математики або історії України, предмету за вибором учня (англійська мова, біологія фізика, географія).  Занепокоєння визивають 

результати ЗНО: з української мови 2 учні,  з математики -1 учень отримали бал ЗНО початкового рівня; великий розрив між показниками 

річного оцінювання і ЗНО: з української мови (25%), англійської мови (34%),  історії України (21%), географії (50%).  

              9клас                               Порівняльний аналіз  якості навчальних досягнень учнів                    11-х  класів 

                                                                                                                                                               

  

47% 
60% 60% 

45% 

0% 0% 

50% 

72% 67% 
94% 

65% 

0% 0% 

100% 
  

ЗНО річна 

8% 
початков. 

44% 
середній 

42% 
достатній 

6%  
високий 

8% початков. 

44% середній 42% достатній 

6%  
високий 

0% 

28% 

63% 

9% 12% 

55% 

30% 

3% 

17% 

53% 

27% 

3% 

початковий середній  достатній високий 

1-4 кл. 

5-9 кл. 
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 Провідною ідеєю навчально-виховного процесу у 2017-2018н.р. має стати виховання гармонійно досконалої особистості учня, який 

успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, робити внесок у підвищення конкурентоздатності нашої країни в європейському 

і світовому просторах. 

Тому важливе місце у формуванні компетентностей, соціальній адаптації, визначенні життєвого шляху випускників школи посідає 

організація допрофільного і профільного навчання. Допрофільна підготовка здійснюється за рахунок варіативної частини ще з початкової 

школи: учні мають можливість вивчати спецкурси з предметів екологія, економіка, уроки сталого розвитку, основи податкових знань, 

основи споживчих знань. У 8-9-класах організовано профільне вивчення математики у 8а, 9а класах,  факультативу «Про теплопостачання 

та теплозбереження для майбутнього споживача». У 10-11-их класах – природничо-математичний напрям, математичний та екологічний 

профіль, опанування спецкурсу фінансова грамотність у 10а класі, основи стратегії сталого розвитку у 10б класі.    

Працевлаштування випускників свідчить, що проблемність у навчанні допомагає їм у визначенні подальшої освітньої траєкторії. Із 

28 випускників 11-ого класу 24 учні вступили  до  ВНЗ ,  3 учні – в технікуми, 1 учень в професійно-технічне училище.  Із 89 випускників 9-х 

класів продовжили навчання в школі – 52 учня, в училищах -11 учнів, в  технікумах -  25 учнів, 1 – не працевлаштований. 

Педагогічний колектив вважає, що не вичерпано весь потенціал максимально можливої якості знань учнів, тому аналізуючи роботу 

по підвищенню рівня  знань учнів можна  виділити наступні проблеми: 

 опанування  вчителями  нової  системи оцінювання навчальних  досягнень  учнів; 

 недостатня  робота  психологічної  служби з адаптації  учнів  до навчання в  спеціалізованих  класах; 

 психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учнів; 

 низька  мотивація  учнів на здобуття  знань,  умінь і навичок; 

 недостатня  організація  індивідуально-групових занять з учнями  з метою ліквідації прогалин  у знаннях; 

 батьківська  і  педагогічна  упущенність  окремих  учнів. 

     Якісну освіту забезпечує педагогічний колектив, рівень 

професіоналізму якого значно підвищився. В школі працює 70 вчителів, 

серед них – 22 учителів-методистів, 17 старших учителів, мають вищу 

кваліфікаційну категорію – 43  вчителя,  І категорію – 10 вчителів, ІІ 

категорію – 4 вчителя, спеціаліст – 7, бакалаврів – 2, вищу вилку 

заробітної плати – 4 вчителів.   

В 2015-16 н.р. пройшли атестацію 8 вчителів, з них атестовано на 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» та звання «учитель-методист» Данюшина Л.М., Нецька 

Л.В.; атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», звання старший учитель» Ляш С.І., 

Агалакова С.М.; присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» Стріжак Л.М., Михайлов С.В.; атестовано на 

відповідність раніше присвоєному 9 тарифному розряду Безсмольному А.В., кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» Лобановій В.М.; 

атестовані на відповідають займаній посаді  заступники директора  А.О. Остроуменко, Л.М. Данюшина.  

61% вища 

категорія 
14%   

перша категорія 

6% ІІ категорія 

10% спеціаліст 

3% бакалавр 6% вища вилка 
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Структурою методичної роботи в школі стали: методична рада, предметні методичні комісії вчителів, варіативні творчі групи, 

еколого-економічна, соціально-психологічна служби школи, служба зміцнення здоров'я, експериментальна робота школи в напрямку 

формування гармонійно-досконалої особистості, еколого-економічного навчання та виховання, зміцнення здоров’я, олімпійської освіти.  

 Аналізуючи  методичну та  наукову-дослідницьку роботу  необхідно  відзначити,  що  в роботі предметних  методичних комісій  

вчителів  достатня  увага приділялась: 

 вивченню  і аналізу  якості  знань  учнів, їхніх  умінь і навичок; 

 систематичному  вивченню і аналізу навчальних програм, методичних  рекомендацій,  положень  Національної  доктрини  

розвитку України  ХХІ  століття; 

 підвищенню  зацікавленості  учнів  предметними  дисциплінами; 

 роботі  зі  здібними  та обдарованими  дітьми; 

 вивченню і впровадженню у практику роботи  передового педагогічного досвіду, педагогічних технологій навчання, особистісно-

орієнтованого  навчання і  виховання. 

Керівництво та педагогічний колектив школи перебуває у творчому пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних 

педагогічних проблем. Інтенсивні пошуки нового в управлінні, методична робота на практиці навчання породили певні ідеї, форми та 

методи виховання, нестандартні підходи в управлінні, що характерно для інноваційних процесів, які пронизують усі структурні 

компоненти. Наказом МОН України від 13.11.2015р. №1166 «Про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-

експериментальної роботи на базі комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-

економічного профілю» Дніпропетровської міської ради затверджено звіт, програму формувального етапу дослідно-експериментальної 

роботи на 2015 - 2017 роки.  

У вересні 2017 року школа звітує про завершення ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи перед Комісією з 

питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у 

загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. 

Робота над реалізацією завдань дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня простежується у діяльності педагогічної 

ради, науково-методичної ради, під час проведення семінарів,  нарад, творчих звітів, поширення досвіду педагогічної роботи тощо. 

З метою демонстрації цілеспрямованої системи роботи школи еколого-економічного профілю по дослідженню ефективності 

управління навчальним процесом, якості знань учнів, ефективності роботи вчителів на базі сучасних інформаційно-комп‘ютерних 

технологій, активізації навчально-виховного процесу, обміну передовим педагогічним досвідом вчителі школи взяли участь у роботі: 

 Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний 

досвід», заступник директора з навчально-виховної роботи Данюшина Л.М, виступ з теми «Духовне виховання при формуванні 

гармонійно досконалої особистості»; 

 ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого 

розвитку», заступник директора з  виховної роботи Біліченко С.П. виступ з теми:  «Філософія та освіта: актуальні проблеми» і  соціальний 

педагог Біла Н.В., «Гендерна культура як результат гендерного виховання»;  

 ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого 

розвитку», заступник директора з  виховної роботи Біліченко С.П. виступ з теми:  «Виховна робота у системі випереджаючої освіти для 

сталого розвитку» 
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 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти», заступник директора з 

навчально-виховної роботи Данюшина Л.М, виступ з теми «Духовне виховання при формуванні гармонійно досконалої особистості»; 

 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості 

громадянського суспільства», соціальний педагог Біла Н.В., виступ з теми «Соціальне партнерство сім’ї та школи у вихованні: результати 

та перспективи»;  

 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка здоров’я», заступник директора з навчально-виховної роботи 

Данюшина Л.М, виступ з теми «Про систему роботи школи щодо превентивного виховання учнів»; 

 ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», 

заступник директора з виховної роботи Біліченко С.П,  виступ з теми «Виховна робота у системі випереджаючої освіти для сталого 

розвитку»;  

 Всеукраїнського науково-практичного семінару «Загальноосвітня школа – джерело знань, загальнолюдських та олімпійських 

цінностей», виступ вчителя фізичного виховання Михайлової В.Д. 

 обласного вебінару координаторів дослідно-експериментальної роботи за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для 

сталого розвитку у навчально-виховний процес», заступник директора з навчально-виховної роботи Данюшина Л.М, виступ з теми 

«Діагностика та досвід роботи навчального закладу на І етапі дослідно-експериментальної роботи»; 

 обласної науково-практичної конференції «Роль навчальних моніторингів у формуванні всебічно розвиненої особистості 

навчально-виховного процесу», заступник директора з навчально-виховної роботи Данюшина Л.М, виступ з теми «Моніторинг 

професійної педагогічної компетентності вчителя»; 

З метою презентації інноваційної діяльності школи проведено: 

  обласний семінар-практикум для учасників регіонального освітнього проекту «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для 

сталого розвитку у навчально-виховний процес» за темою «Система роботи школи щодо інтегрування змісту випереджаючої освіти для 

сталого розвитку у навчально-виховний процес»; 

–  Всеукраїнський семінар-нарада з теми «Використання різних форм організації НВП з фізичного виховання, оздоровчої рухової 

активності з метою ціннісного ставлення дітей, учнів та молоді до власного здоров’я»   

   Протягом року проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи  шляхом: друку матеріалів у фахових виданнях:   

– науково-методичний посібник /Випуск 6/ За наук. ред. доктора пед. наук Н.Б.Гонтаровської. – Дніпропетровськ: «Інноваційні 

технології розвитку особистості», 2016р. (6 вчителів);   

 збірник наукових праць «Педагогіка здоров’я», м.Чернігів, стаття Данюшиної Л.М. «Превентивне виховання»; 

 збірник наукових і творчих досягнень школярів «Крок у науку» (з міжнародною участю): 

стаття Михайлової В.Д. «Школа олімпійської освіти. Інноваційна педагогіка»;  

стаття Кравчука М.А., учня 11 класу Клименко Влада «Виховання учнівської молоді в дусі олімпізму на прикладах героїчного 

патріотизму спортсменів України -  ветеранів 2-ої світової війни, учасників та переможців Олімпійських ігор»; 

 стаття Данюшиної Л.М. «Діагностика та досвід роботи навчального закладу щодо інтегрування випереджаючої освіти для сталого 

розвитку у навчально-виховний процес »; 

 науково-методичний журнал «Сучасний урок-2016», конспекти уроків 2 вчителів-переможців конкурсу (Стріжак ЛМ,Саранчук Т.В.); 
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 збірники матеріалів науково-практичних конференцій (8). 

Педагогічний колектив школи учасник і переможець конкурсів:  

 обласного конкурсу методичних матеріалів з інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-

виховний процес серед педагогічних працівників «Сталий розвиток – краще майбутнє для всіх», на який 11 вчителів представили 

розробки інтегрованих уроків, в номінації «Розробка інтегрованого уроку з аспектами освіти для сталого розвитку у початковій школі» 

вчителі: Смаглюк Н.В. за розробку інтегрованого уроку: «Чиста планета чи великий смітник?» посіла І місце; Саранчук Т.В., за розробку 

інтегрованого уроку «2 клас. Урок «Природознавства», інтегрований з предметами літературного читання та музичного мистецтва «Не 

витрачаймо енергію марно - буде майбутнє чудовим і гарним» посіла 2-е місце; 

 всеукраїнського конкурсу «Дотик природи», на який представлено творчі екологічні проекти в номінації «Екологічні проекти 

міст» з тем: «Оцінка екологічного стану шкільного подвір’я та прилеглої території», «Вивчення санітарно-гігієнічних властивостей 

кімнатних рослин та їх вплив на екологічний стан житлових приміщень», «Ліхеноіндикація якості повітря»; 

 конкурсу пед. майстерності «Сучасний урок» (5 вчителів), Тереб Л.В., Петлюра Г.В., Мирошник Ю.А., Біла Н.В., Савенко І.В.; 

З метою розвитку інформаційно-освітнього простору Дніпропетровщини удосконалення контенту платформи дистанційного 

навчання науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа відкрита для всіх» вивчення і розповсюдження кращого 

педагогічного досвіду створено відкриті освітні  ресурси вчителями:  

Лоянова З.М. – 5 клас, основи здоров’я, «Фізична складова здоров’я», 5 лекцій і 5 завдань; 

Фурсова А.М. – 7 клас, англійська мова, «Юні олімпіоніки», 7 лекцій з тренажерами, 3 тестових завдання; 

Ніколаєва К.С. – 8 клас, історія України, «Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького 1648-1657 роки», 6 

лекцій, 7 завдань. 

 висвітленню на телебаченні: 

– 51 канал, «Новини», сюжет «Акція до дня Української армії», «Зроби оберіг власними руками», інтерв’ю соціального педагога 

Білої Н.В., учнів школи Кунденко П., Геращенко К…;  

Таким чином у школі реалізується модель особистісно орієнтованого підходу до зростання професійної майстерності 

педпрацівників, відбувається конструювання нового досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.  

       Діяльність педагогічного колективу школи за своїм змістом і результативністю забезпечила реалізацію мети, поставленої на 

початку навчального року в справі навчання підростаючого покоління,  реалізацію чітко визначених принципів організації методичної 

роботи, на основі яких здійснювався системно-культурний підхід до вдосконалення особистості вчителя й розвитку його творчого 

потенціалу і перейшла на більш високий рівень свого розвитку.  

Результатом роботи педагогічного колективу школи і окремих вчителів стало нагородження: 

– грамотою за 2 рейтингове місце серед 100 кращих ЗНЗ України у загальному заліку КОНКУРСУ «Краще оформлення зовнішньої 

території»; 

– грамотою за І рейтингове місце серед 100 кращих ЗНЗ України у загальному заліку КОНКУРСУ «Кращий кабінет ЗАВУЧА ЗНЗ» - 

2016; 

– грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за ІІ місце в обласному етапі  

Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року 2016»; 

– дипломанти конкурсу педагогічної майстерності «Сучасний урок» Саранчук Т.В., Стріжак Л.М.; 
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– директор Хмеленко Л.В. нагороджена: 

почесною грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію футболу в Україні»; 

почесною грамотою федерації футболу Дніпропетровської області, за активний вклад у розвиток футболу в регіоні і з нагоди 

перемоги команди ССЗШ №142 у всеукраїнському фіналі клубу «Шкіряний м’яч»; 

грамотою Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради, за високий професіоналізм, стратегічне бачення та 

відповідальне ставлення щодо формування цінностей та переконань учасників НВП в сучасній школі – Школі майбутнього; 

грамотою голови Амур-Нижньодніпровської районної у м.Дніпропетровську, за створення сприятливих умов для плідної співпраці 

педагогічного та учнівського колективів з розвитку наукових та творчих здібностей і за ІІ місце за кількістю переможців у ІІ (міському) 

етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін серед спеціалізованих навчальних закладів освіти району; 

почесним дипломом Інституту педагогіки НАПН України, за плідну працю з упровадження освітніх інновацій і творчу участь у 

проведенні  конкурсу педмайстерності «Сучасний урок» Київ-Дніпро 2016; 

 грамотою КВНЗ ДОІППО нагороджена Данюшина Л.М., за активне впровадження дослідно-експериментальної роботи в НВП та 

з нагоди 25 річниці незалежності України;  

 дипломом ІІІ ступеня нагороджено Лиходія О.О., переможеця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузі «Фізичне виховання та спорт»; 

 подякою КПНЗ «МАНУМ» ДОР» нагороджені Лоянова З.М., Петлюра Г.В.,  за підготовку учасника обласного конкурсу науково-

дослідницьких та творчих робіт «Україна-Польща - разом» для учнівської молоді в номінації «Екологія та охорона навколишнього 

середовища»; 

 сертифікат лідера масового футболу УЄФА, Кутовий І.В.; 

 сертифікат учасника:  

Другої Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», 

Біліченко С.П. 

Другої Всеукраїнської Наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації», Біліченко С.П., 

Біла Н.В.; 

Всеукраїнської наукової конференції «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського 

суспільства», Біла Н.В.; 

тренінгу, за міжнародною програмою «Молодь на роздоріжжі», Лоянова З.М.; 

ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Фізичне виховання та спорт», Лиходій О.О. 

Таким чином у школі реалізується модель особистісно орієнтованого підходу до зростання професійної майстерності 

педпрацівників, відбувається конструювання нового досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.  

Досягнення учнів, вчителів школи щоквартально висвічувалося в шкільному інформаційно-методичному виданні «Педагогічна 

поема»,   редактори Смаглюк Н.В., Горяна Л.С. 

 В практиці управлінської діяльності моніторинг рівня навчальних досягнень учнів,  рейтинг в оцінці роботи вчителя, методичних 

структур школи. Найвищу оцінку роботи отримали предметно-методичні об’єднання: вчителів початкових класів (кер.Петруненко С.В.), 

спортивно-розвивального профілю (кер.Бур’ян І.Г.), класних керівників початкової школи (кер.Нецька Л.В.); методичні служби школи: 
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ЛАП (кер.Брижко І.М.), творчої групи високої педагогічної майстерності (кер.Фурсова А.М.), Добрик-Всесвіт (кер. Ващенко С.П.), 

олімпійська освіта (кер.Михайлова В.Д.).  

                                                                                                                                                  Рейтинг методичних служб 

 
 

 

Наші здобутки стали можливі завдяки співпраці вчителів і учнів, забезпеченню суб’єкт-суб’єктивних відносин між учасниками 

навчально-виховного процесу. Різноманітні прийоми пед..технологій є щоденним інструментом вчителя, їх використання дає вчителю 

можливість удосконалюватися, а його майстерність є запорукою ефективного навчання та виховання.         

Переорієнтація змісту освіти на підтримку і розвиток природних якостей дитини її здоров’я та індивідуальних здібностей веде до 

зміни педагогічних технологій, потребує посильного психолого-педагогічного обґрунтування та ефективного науково-методичного 

забезпечення. В цьому напрямку педагогічний колектив школи продовжує науково-дослідну роботу щодо опанування методологічного 

інструментарію, цільових установок, психолого-педагогічних засобів, які забезпечують глибоке цілісне розуміння, пізнання дитини і на 

цій основі – її гармонійний розвиток в умовах нової освітньої виховної системи  –  проектування особистісного розвитку змісту 

навчально-виховного процесу. Роботи за новою структурою річного плану: проектами, модулями і міні-модулями дала можливість 

усвідомлення ретельного, цілеспрямованого, вмотивованого проектування основних етапів роботи, ролі кожного вчителя в виконанні 

завдань проекту, результативність впливу педагогічної діяльності на розвиток особистості.  

Значну  роботу  з  дітьми  з неблагонадійних  сімей,  з важкими  учнями  проводила  соціально-психологічна служба, це  

консультації,  діагностика,  педагогічна  допомога  сім'ям,  які  її  потребують.  Практичним психологом школи проведено  діагностичні 

заміри, консультації з класними керівниками, тренінги, поставлено тактичні задачі та сплановано корекційну роботу.  

Основними напрямками виховної роботи у 2016-2017навчальному році стали: національно-патріотичне виховання, превентивне, 

фізичне, художньо-естетичне, сімейно-родинне, еколого-натуралістичне виховання та професійна орієнтація.   

Важливе місце у роботі школи приділяється участі у таких довгострокових комплексних програмах як «Степова еллада», «Сонячні 

грона», екологічно-виховна програма «Проліски». Результати участі в цих програмах дають підстави вважати, що учнівський й 

вчительський колективи працювали досить плідно протягом цього року, а саме 

- Конкурс авторської пісні «На крилах пісень» - тріо «Україночки» посіли перше місце в районному та міському турі; 

- Інтелектуальний конкурс для старшокласників «Формула успіху» - друге місце в районному турі; 

- Конкурс «Собори наших душ»:  в номінації «Живопис» перше місце в районному турі посіли Гатило Емілія та Огійко Максим; в 

номінації «Декоративне мистецтво» - перше місце в районному турі Аляб’єва Яна. 
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Рейтинг предметних методичних комісій, методичних об’єднань 
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- Конкурс «Відкрий для себе Україну», де учні 6 класу посіли ІІ місце в районному турі; 

- конкурс художньої самодіяльності «Зоряне коло - 2017», в якому брали  участь танцювальні колективи «Жемчужина», танцклуб 

Гукових, троє вокалістів школи, гра на флейті – Лапікова О., майстер слова – Чалий Д. Перше місце в районі зайняли - танцювальни 

колектив «Жемчужина» та  Чалий Д.; на міському етапі колектив  «Жемчужина» посів ІІ місце;  

- конкурс  екологічних агітбригад «Екотворчість», в якому команда школи посіла І місце в районі і стали лауреатами на міському 

рівні; 

- конкурс «Змагання команд ЮІР», команда школи посіла ІІ місце   в районі; 

- Конкурс малюнків «Світ без насильства» - перше місце на міському рівні Гатило Емілія; 

- Всеукраїнський конкурс «Птах року. Повзик» - ІІ місце в обласному турі 

- конкурс «День зустрічі птахів»  - отримали перші місця на міському рівні в  

     трьох номінаціях: «Найкраща агітаційна робота», «Найщедріша годівничка», «Листівка»; 

- Міський конкурс «Вода – це життя», де отримали перші місця: Гасленко В. 6-Б «Крапля води в об’єктиві», Хорошун М. 4 кл. 

«Пейзаж з водою на тлі», Красношапка А. 6-Б, Гатило Е. 6-Г, Бугир Заріна «Символ води в скульптурі», Олексенко Орина 4кл. «Вірш», 

Рубан С. , Лисенко М., Гула 4 кл. «Оповідання») 

Основним  напрямком діяльності школи є виховання справжнього громадянина своєї держави, тому в школі впроваджується проект 

«Я-людина, громадянин, патріот» та працює штаб національно-патріотичного виховання. В рамках цього пройшло безліч виховних 

заходів: тематичні години, зустрічі з учасниками бойових дій, конкурси, змагання, благодійні акції, волонтерські проекти тощо. 

Традиційним є проведення тематичних місячників, тижнів, виховних годин, відзначення річниць пам’ятних дат та видатних історичних 

подій, до участі у яких залучаються учнівський, педагогічний та батьківський колективи. 

      Протягом навчального року проводились виховні години та єдині уроки до визначних дат. 

Під гаслом «1939-1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!» проведено заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги над 

нацизмом в Європі. Для учнів були проведені уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління», на яких висвітлили події Другої 

світової війни та бойовий шлях, ; мітинг «Пам’ятаймо ті роки…» з покладанням квітів до пам’ятника загиблим воїнам по пров. 

Славгородському; привітання ветеранів та дітей війни під час акції «Доброго ранку, ветеране!»; учаснисть у фестивалі «Джура-Самар-

Фест», який відбувся на території Новобогородицької фортеці; літературно-музична композиція «Пам’ятаємо. Перемагаємо».  

Ми активно продовжуємо брати участь у волонтерських акціях  щодо надання допомоги пораненим та учасникам бойових дій в зоні 

АТО.  Так в цьому семестрі були проведені акції: «Напиши листа захиснику України» (було написано близько 300 листів), «Хвиля 

доброти» (було передано допомогу для солдат в АТО), «Добре діло» - акція-привітання  з Днем  захисника  України та Днем української 

армії  для поранених у Дніпровському військовому  шпиталі, «Допоможи пораненому», «Від серця до серця», «Повертайтеся живими» 

(учні виготовляли фенечки та обереги для солдат), «Хай ангели тебе оберігають» (було виготовлено 120 ангелів-оберегів), «Тепло сердець 

дітей-амурчан – тобі, захиснику України!» (передано в зону АТО подарунки на новорічні свята). 

Екологічне виховання – один  з основних напрямків діяльності школи. У  грудні було організовано конкурс «Екомода», під час якого 

відбувся показ моделей з побутових відходів, виставка поробок. Учні школи активно беруть участь у Дні довкілля, у проведенні акцій 

«Наша допомога птахам та тваринам», «Первоцвіт», «Квітуче подвір’я», «Творімо красу разом». В цьому році учні та батьки брали участь 

у міському конкурсі «Годівничка» (були надані малюнки, фотографії, годівнички). Були створені пошуково-дослідницькі роботи «Юний 

дослідник», «Збережемо первоцвіти». Також була проведена виставка «Мій домашній улюбленець». 
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В закладі організовано роботу учнівського самоврядування – учнівська рада лідерів «Ровесник», що дає змогу учням 8-11 класів 

брати активну участь у житті класів та школи, а також наповнювати корисним змістом їх вільний від навчання час, що сприяє 

відволіканню їх від скоєння правопорушень. 

Саме за ініціативою учнівського активу проводиться більшість шкільних конкурсів, культурно-освітніх заходів. 

 Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної світової 

та української освіти. Це відображено в базових державних нормативних документах, таких як: «Концепції загальної середньої освіти», у 

якій першим з основних завдань загальноосвітньої школи названий «різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її 

задатків і здібностей», Законі України «Про освіту», « Національній доктрині розвитку освіти».  

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і 

моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності школи, створення чіткої системи 

роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі 

науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей. 

Сучасна школа сьогодні апробує і застосовує різні педагогічні виховні технології. 

Щороку адміністрація школи,  відповідно до основних  заходів програми роботи з обдарованими дітьми, здійснює цілий ряд заходів:    

поновлюється банк обдарованих дітей, ведеться банк діагностичних методик виявлення обдарованих дітей психологом школи, розроблені 

та кожного року  оновлюються індивідуальні програми роботи з кожною обдарованою дитиною. 

Освітня система школи має багаторічні традиції, реалізує  творчі підходи до роботи з обдарованими та здібними дітьми. Варіативна 

складова робочого плану школи спрямована на організацію додаткових занять з окремих предметів. 

Моніторинг участі  учнів нашої школи в міських та обласних предметних олімпіадах  за три роки показує, що  з кожним навчальним 

роком кількість переможців збільшується.  

За підсумками ІІ (міського) туру Всеукраїнських олімпіад   2 учні посіли І місця, 5 учнів - ІІ, 10 учнів - ІІІ. 

2 учениці –Стешенко Марина (10а), Дробот Анна (10а) посіли призові місця  у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських  олімпіад з 

екології та математики. 

 Протягом навчального року з метою максимального всебічного розкриття особистості учнів, розвитку їх творчих та розумових 

можливостей вчителі-предметники, класоводи залучали школярів до участі у конкурсах різноманітного спрямування.  

У міському літературно-мистецькому конкурсі «Собори наших душ» у номінації «Поезія» переможцями стали Нікітіна 

Анастасія(10а, вч. Касьяненко Н.В.), Олійник Данило (8б ,вч. Стріжак Л.М.), Малюков Степан (7а вч. Скиба Л.П.), Кайда Софія (6гвч. 

Горяна Л.С.), у номінації «Образотворче мистецтво» - Огійко Максим (7в вч. Бур’ян І.Г.). 

 Олійник Данило, учень 8б класу, здобув перемогу у міському конкурсі «Літературний Всесвіт (вч. Стріжак Л.М.).Учні Стешенко 

Марина та Шахнік Ольга стали переможцями обласного конкурсу з англійської мови «FLEX» (вч. Іванова С.А.). У міському конкурсі 

малюнків «Світ без насильства» здобула перемогу учениця 6г класу Гатило Емілія (вч. Бур’ян І.Г.).  

І, звичайно, у поточному році учні школи випробовували себе у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах. Я хочу подякувати 

вчителям-координаторам цих конкурсів за те, що вчасно та організовано вони були проведені, а саме головне, що якість та 

результативність підвищується з кожним роком. 



14 
 

У міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»  взяло участь 249 учасника. На сьогодні ми маємо результати лише за зимовий 

конкурс для 2-6класів:13учнів отримали відмінні сертифікати, 55-добрі. Координаторами конкурсу були вчителі РадченкоС.П.  та 

СаранчукТ.В.        

Міжнародний конкурс «Геліантус» -43 учасники. .Координатор конкурсу - Тереб Л.В. 

Міжнародний інтерактивний конкурс «Колосок –осінній» -95 учасників. Золотими сертифікатами нагороджено 45 учнів, срібними -

31. Координатори конкурсу: Лоянова З.М., Алєксєєва С.М. 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Пазл» -76 учасників. Координатори конкурсу:Фурсова А.М. та Стеценко А.О. 

Міжнародний конкурс  з інформатики «Бобер» -   41 учасник, що на 38 учасників менше у порівнянні з минулим роком. Маємо лише 

4 сертифікати з оцінкою «добре».   Координатор конкурсу: Зінченко В.В.  

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»-52 учні, що на 24 учні більше у порівнянні з минулим роком, координатор конкурсу 

ТеребЛВ 

Всеукраїнська гра «Соняшник»-91учасник ,  координатори конкурсу Горяна Л.С. та Полішко Л.І. 

Всеукраїнський конкурс «Патріот» - 66 учасників, що на 11 учасників менше у порівнянні з минулим роком, координатори - Стріжак 

Л.М. та Ушакова Дарія Сергіївна. 

Всеукраїнський конкурс з історії «Лелека» -.25 учнів. Координатор Іллічова Н.Б. 

Команди школи під керівництвом Куліди О.П.  активні учасники міських турнірів юних фінансистів, економістів та географів. 

Цікавими та продуктивними були засідання шкільного пошуково-дослідницького товариства «Ерудит» під керівництвом вчителя 

Савенко І.В. Адміністрація школи вдячна вчителям, учні яких підготували та презентували свої роботи. 

Одинадцять  років поспіль учні нашої школи утримують І місце за підсумками проведення  спортивних змагань щорічної районної 

Спартакіади «Сузір’я спорту».   

Серед досягнень наших юних спортсменів - перемога у міському та  обласному турі змагань Всеукраїнського спортивно-масового 

заходу для дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя» (вч. Михайлов С.В).; перемога учнів у міських та обласних півфінальних іграх 

Всеукраїнських  змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» сезону 2016 – 2017 років (вч. Кутовий І.В. та Михайлов С.В.); 

перемога у  міському легкоатлетичному пробігу «Миля миру».(Головко Олександр, учень   9в  класу посів  І місце    (вч. Михайлова В.Д.) 

І щороку на конкурсі «Зоряне коло» здобуває перемогу хореографічний колектив «Жемчужина» під керівництвом Матвєєвої В.І. 

Робота соціально-психологічної служби забезпечувала своєчасне і систематичне вивчення психічного розвитку дітей, підлітків як 

особистостей, мотивів поведінки та діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих та інших індивідуальних особливостей, 

сприяла виконанню виховних і освітніх завдань школи.  

У 2016-2017 навчальному році в закладі навчається 178 дітей соціально незахищених категорій. Контингент пільгових категорій 

учнів школи: дітей-сиріт –  1; дітей  позбавлених батьківського піклування – 5; дітей-інвалідів – 16; дітей з багатодітних родин – 91; дітей 

з малозабезпечених  родин  –  6; дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС – 9; дітей чиї батьки загинули в АТО  – 2; дітей, чиї батьки 

воюють в зоні АТО – 31; дітей з родин внутрішньо переміщених осіб – 16; дітей з родин СЖО – 2. 

Діяльність соціальної служби спрямована на створення умов для ефективної адаптації дітей при вступі до школи, а також при 

переході до наступних ланок навчання; надання консультації вчителям та батькам з соціально-педагогічних аспектів навчання, виховання 

і розвитку дітей з врахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей; координацію роботи батьківського всеобучу та ради 

профілактики в школі; формуванні позитивного психологічного клімату в дитячих та педагогічному колективах навчального закладу 



15 
 

шляхом підвищення комунікативної компетентності та психологічної культури педагогів і учнів; забезпечення всебічного особистісного 

розвитку дітей, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров’я, шляхом організації і планування навчально-виховного процесу закладу; 

здійснення соціально-педагогічного патронажу, вивчення умов проживання дітей соціально-незахищених категорій; забезпечення 

дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представлення їх інтересів у різних інстанціях (службі у справах дітей, поліції, 

суді та інших). 

Переорієнтація змісту освіти на підтримку і розвиток природних якостей дитини її здоров’я та індивідуальних здібностей веде до 

зміни педагогічних технологій, потребує посильного психолого-педагогічного обґрунтування та ефективного науково-методичного 

забезпечення.   Експериментально-дослідницька діяльність за темою «Формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному 

освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу» має стати основою оновлення школи, її результатом – структурні та 

змістові зміни в роботі закладу, а за певних умов  – створення якісно нової педагогічної практики.  

 Виходячи  з рекомендацій  щодо  виконання  основних  положень  Національної  доктрини  розвитку  України  ХХІ  століття, 

виконання  Закону України "Про загальну середню освіту" і на підставі аналізу роботи педагогічного колективу школи  в  2017-2018  

навчальному  році    пріоритетними  напрямками  роботи педагогічного  колективу вважати:   

– вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів;  

– здійснення науково-методичного та інформаційно-аналітичного обслуговування педагогічних працівників для створення 

сучасного освітнього середовища, освітнього простору, забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти;  

– трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, 

наукові пошуки та експериментально-дослідницька робота, яку проводять педагогічні працівники школи;  

– забезпечення інформаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу, консультування педагогічних працівників із 

проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;  

– вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних 

освітніх систем, методів та форм організації навчально-виховного процесу;  

– створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів 

підвищення їх професійного рівня;  

– забезпечення науково-методичного супроводу виконання нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;   

– забезпечення науково-обґрунтованого моніторингу навчально-виховного процесу, використання його результатів у науково-

методичній роботі з педагогічними кадрами;  

– висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічного  колективу  та окремих  педагогічних  

працівників і проблем розвитку освіти, публікація авторських матеріалів;  

– методичне забезпечення організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації;  

– забезпечення оптимального розвитку різних форм методичної роботи з педагогічними кадрами, сприяння самоосвітній роботі, в т.ч. 

через виконання докурсових завдань, післякурсового самонавчання. 

 Діяльність педагогічного колективу  спрямовати на виконання таких завдань:  

– освоєння нового змісту, технологій і наукових методів викладання навчальних предметів;  

– удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної й фахової підготовки педагогів із 

метою надання якісної базової та повної загальної середньої освіти;  
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– здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного супроводу навчально-виховного процесу; 

– забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання школярів;  

– створення умов для професійного зростання, самоосвіти, саморозвитку і творчої самореалізації вчителів;  

– вивчення, впровадження і поширення перспективного педагогічного досвіду;  

– сприяння видавничій діяльності педагогів; 

– підведення підсумків роботи педагогічного колективу щодо формування гармонійно-досконалої особистості учня у сучасному 

освітньому середовищі навчального закладу через порівняння, співвідношення, оцінювання результатів психолого-педагогічного 

проектування соціального розвитку особистості в системи освітньої роботи 

 Виходячи з цього, педагогічні працівники в 2016-2017 н.р. будуть продовжувати: 

– спрямовувати навчальний процес на розвиток особистості учня, формувати предметні компетентності, визначені новим 

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (в відповідності до критеріїв);  

– формувати в учнів науковий світогляд, уявлення про ідеї і методи основних наук, їхньої ролі у пізнанні дійсності, усвідомлення 

знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови повноцінного життя в сучасному суспільстві; стійкої 

мотивації до навчання; 

– інтелектуально розвивати учнів, розвивати їхнє логічне й критичне мислення, тренувати пам’ять, формувати увагу, інтуїцію, 

виробляти уміння аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки, називати наслідки з передумов шляхом несуперечливих 

міркувань тощо; 

– застосовувати інноваційні підходи до навчально-виховного процесу на навчальних заняттях (особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного, соціокультурного, функціонально-комунікативного, інтегрованого, диференційованого тощо); 

– використовувати інформаційно-комп'ютерні технології та елементи інноваційних методик у навчально-виховному процесі з 

метою підвищення ефективності викладання навчальних предметів і результативності навчально-виховного процесу;  

– працювати з обдарованими учнями, вивчати інтегративні показники творчої обдарованості;  

– формувати в учнів загальнонавчальні уміння, культуру мовлення, чіткість й точність думки, виховувати наполегливість, силу 

волі, здатність до переборення труднощів, чесність, працелюбство тощо. 

Виконуючи ці завдання школа несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за реалізацію державної політики  в 

галузі загальної середньої освіти, психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учнів, збереження життя та 

здоров'я дітей  під час  навчально-виховного  процесу. 
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Ц И К Л О Г Р А М А         Р О Б О Т И 

 

          Тиждень 

День 
І ІІ ІІІ ІY 

Понеділок 
Класні  години,    адміністративні  ради 

 

Вівторок 

Засідання   ради 

старшокласників 

 

Засідання   предметних  

методичних комісій 

 

  

Робота  творчих  груп Психолого-педагогічний  

семінар 

Середа 

 

Засідання  методичної 

ради 

 

Засідання динамічних  

творчих груп, служб 

школи 

Наради  при  директорі  

Четвер 

Батьківські  збори,  

педагогічний  всеобуч  

батьків 

 

Чистий  четвер 

 

 

 

 

Чистий  четвер 

Засідання  пошуково-

дослідницького 

товариства  учнів 

 

 Чистий  четвер 

Засідання  батьківського  

комітету 

  

Чистий  четвер 

 

П'ятниця 

Засідання ради  лідерів 

 

  Робота  методичних 

об'єднань класних 

керівників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

РОЗПОДІЛ   ОБОВ'ЯЗКІВ   МІЖ  ЗАСТУПНИКАМИ  ДИРЕКТОРА 

 П. І.Б. Класи Організаційно-педагогічна 

діяльність адміністрації 

Контрольно-аналітична 

діяльність 

Інноваційна та науково-

методична діяльність 

З науково-

методичної 

роботи, НВР 

старша 

школа 

Данюшина Л.М. 9-11 Програма розвитку 

Перспективний план 

Річний  план 

Розклад уроків 

Тарифікація 

Комплектування 

Відпустка  

 

НВП у  9-11класах. 

Методична робота  

Експериментальна робота 

ДПА, 

ЗНО 

Виконання навчальних планів та 

програм 

Атестація вчителів   

Курсова перепідготовка 

 

Методична  рада 

Робота творчих груп  (високої 

педмайстерності, лабораторії 

актуальних проблем) 

Робота служб  (еколого -

економічна, служба зміцнення 

здоров’я)   

ПМК   

Школа молодого вчителя  

Педагогічні конкурси 

З   НВР, 

середня  

школа 

Іванова С.А. 6-8 Статистична звітність. 

Рух учнів  

Успішність 

Табель на з\плату  

НВП у 6-8  класах. 

Робота  з обдарованими дітьми.  

Виконання навчальних планів та 

програм. 

Організація заміни  уроків. 

ПМК вчителів суспільно-

гуманітарного профілю 

Пошуково-дослідницьке  

товариство учнів 

Олімпіади Учнівські конкурси 

З   НВР, 

середня  

школа 

Галіцька С.П. 5  Індивідуальне навчання 

Документи про освіту 

Робота факультативів та гуртків 

НВП у 5-х  класах. 

Спортивно-масова та оздоровча 

робота. 

Безпека життєдіяльності учнів та 

працівників.  

Профілактика травматизму. 

ПМК вчителів спортивно-

розвивального профілю 

Спортивно-масові конкурси, 

змагання 

З  НВР, 

початкова 

школа 

Остроуменко 

А.О. 

1-4 ГПД 

Харчування, 

Літній  табір, 

НВП у 1-4 класах. 

ДПА в початковій школі 

Виконання навчальних програм 

ПМК вчителів початкової 

школи 

 

З  виховної  

роботи 

Біліченко С.П. 5-11 Літній відпочинок Виховна  робота Позакласна робота 

 

Соціальний 

педагог 

Біла Н.В. 1-11 Багатодітні, сироти, 

напівсироти 

Мікрорайон 

Робота з важкими сім'ями 

Всеобуч 

Контроль за відвідуванням 

учнями школи.Правовиховна 

робота. 

Соціальна служба школи 
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СТРУКТУРА РІЧНОГО ПЛАНУ  

2016-2017 Вересень Жовтень Листопад Грудень 
Педагогіч

на  рада 
1. Про підсумки роботи школи у 2016-2017 н.р., та завдання на новий 

навчальний рік  

2. «Аналіз травматизму в навчальному закладі за 2016- 2017н.р. 

Планування профілактичних заходів щодо формування навичок здорового 

способу життя, власної обережності, фізичного розвитку на 17-18н.р.»                           

ГСП                                                      11.09.17                 

Систематизація педагогічних технологій, які 

впливають на становлення соціальної зрілості учнів.           

ОАО           08.11.17 

Нарада 

при 

директорі 

 

Збори трудового колективу. Аналіз 

травматизму в навчальному закладі 

за 2016- 2017н.р. Організація 

профілактично-роз’яснювальної 

роботи з упередження травмування  

та безпечних умов НВП  у 2017-

2018 н.р.    ГСП 14.09.2017 

Наступність в роботі дитячого 

садка та школи. ОАО     31.10.17   

«Соціально-психологічний вплив 

засобів масової комунікації на 

рівень агресії підлітків»        Б.Н.В. 

«Роль профорієнтаційної роботи зі 

старшокл. з урахуванням інтелек-

туального розвитку особистості» 

Б.Л.М.   25.10.17 

"Особливості 

адаптаційного періоду 

п'ятикласників"  Б.Н.В. 

Адаптація учнів 5-х 

класів до навчання в 

середній школі ГСП            

15.11.2017  
 

Контроль за 

додержанням дітьми 

особистої гігієни та 

вживання готових 

страв, буфетної 

продукції ОАО 

                                  

13.12.17 

Батьківсь

кий 

всеобуч 

 Правове виховання «Як розви-

нути самостійність та розподіли-

ти відповідальність» БНВ19.10.17 

 «Як зробити 

безпечним оточення 

дітей» БНВ 

21.12.2017 
 

Методична 

рада 

Мета і завдання роботи над: 

     - ІУ етапу Всеукраїнського 

експер. «Формування гармонійно-

досконалої особистості учня у 

сучасному освітньому середовищі 

ЗОНЗ»; 

- «Олімпійська освіта і культура»   

- ІІІ ет. обл. осв. проекту «Інтегру-

вання  змісту ВО для сталого 

розвитку у НВП»; 

    - ІІІ етапу обл. наук-метод. Пр-

оекту «Освітні стратегії соціалі-

зації особисто-сті громадянського 

суспільства»               26.09.17 

Педагогічні читання «Творча 

діяльність як засіб особистісного 

зростання та гармонізації 

стосунків»                 ГСП 18.10.17  

 

Відкриті уроки 

Педагогічний ярмарок 

системи методів роботи 

(практичні кроки із 

досвіду досвідчених 

вчителів) тв.гр вис 

пед.майст. з 01.11.2017  

до 30.11.2017 

 

Практичне заняття: 

«Навчальна та 

міжособистісна  

взаємодія педагогів та 

учнів: конфлікти та 

шляхи їх вирішення» 

Біла Н.В. 07.12.17 
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Школа 

становлен

ня вчителя 

Моніторинг труднощів, проблем в 

організації роботи вчителя    

  

Діагностика педагогічної оцінки 

та самооцінки готовності 

молодого спеціаліста до 

саморозвитку  

Засідання №2 Золота педагогічна 

скарбниця «Оцінювання-вимірник 

знань, стимул чи засіб 

гноблення?»   04.10.17 

 

Тиждень педмайстерності 

для молодого вчителя  

з 30.10.17 до 10.11.17 

Засідання №3 Панорама 

«ІКТ та інтерактивне 

навчання. Використання 

ІКТ на уроках».  

Обговорення уроків, 

відвіданих в учителів 

школи  15.11.17 

 

Засідання №4 Кр. стіл 

«Здоров’я-зберігаючі 

технології і школі». 

Орг. індивід. роб. з 

учнями                

21.12.17 

Практикум 

«Відвідування бать-

ківських зборів 

досвічених класних 

керівників» 

«Спілкування учителя 

з батьками учнів у 

позаурочний час. 

Вміння зна-ходити 

спільну мову» 18- 

22.12 
Атестація 

 
Засідання АК №1 1.Розгляд списку 

пед. працівників, які підлягають 

атестації, згідно з перспективним 

планом атестації.  

2.Розподіл функціональних 

обов'язків між членами 

атестаційної комісії.  

3.Затвердження графіка засідань 

АК, циклограми діяльності 

атестаційної комісії.  

4.Ознайомлення з параметрами 

оцінювання проф.діял.     19.09.17 

Засідання АК №2. 1.Розгляд 

списків пед. працівників, які 

підлягають черговій атестації, із 

зазначенням строків проходження 

курсів підвищення кваліфікації;  

2.Розгляд заяв на позачергову 

атестацію.  

3.Подання директора шоли 19.10.17 

 Засідання АК №3.1. Попередній 

моніторинг якості роботи вчителя   

2. Золоті перлини досвіду вчителя, 

захист-звіт концепції     26.10.17   

Облік виконання 

післякурсових завдань                     

30.10 -03.11.17 

Відкриті уроки, 

позакласні заходи 

Засідання АК №4. Захист 

проектів                16.11.17 

Участь в конкурсах 

педагогічної майстерності 

«Сучасний урок» 

№5 Захист тем 

самоосвіти (робіт на 

ярмарок педтехнологій) 

                                      

07.12.17 

Участь в конкурсах 

педагогічної 

майстерності 

«Сучасний урок» 

Методич

ні тижні 
 Тиждень художньо-естетичного 

циклу в п.шк   09.10.17 до 13.10.17 

Тиждень історії, правових знань      

                            23.10.17-27.10.17 

математики в п.шк20-

24.11.17 знань з пожежної 

безпеки 

                            13-

17.11.17 

вчителів фізико-матем. 

профілю     13 - 17.11.17 
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Накази 

 

 

 

 

Про організацію атестації 

вчителів19.09.17 

Наказ «Про  атестації вчителів»   

                                             20.10.17  
«Про формування комунікативної та 

літературної компетенції учнів на 

уроках укр мови та літератури»    

                                           ІСА 

Про стан викладання 

трудового навчання у поч. 

школі                             

ОАО 

Про розвиток культури 

логічного і 

алгоритмічного мислення 

на уроках математики                  

ДЛМ 

«Про стан викладання 

фіз  вих. у старшій 

школі»                      ГСП 

Про результати 

дослідження рівня 

сформованості навичок 

читання та розуміння 

тексту учнів 2-4 класів   

ОАО 

Про підсумки вих. роб. 

за І семестр  та 

ефективність участі 

класів у проведенні 

загальношк. заходів   

БСП 

Про стан правових 

роботи 

Про стан відвідування 

учнями НЗ            БНВ                                          
ПМК 

поч..шк 
1. Обговорення основних 

структурних елементів модуля, 

узгодження пл. роб. 

2. Ознайомлення вчителів з 

метод рекомендаціями щодо 

навчально-виховного процесу в 

новому  н.р.  

5.Моніторинг результатів ДПА, 

ЗНО 17 

6. Навчальні плани, програми, 

підручники, календарно-тематичне 

планування на 2017-2018н.р                                         

05.09.2017 

Семінар " Особливості інтелектуального 

розвитку молодших школярів» 24.10.2017 
 

ПМК 

 гуманіт. 
 Навчальна діяльність та інтелектуальний 

розвиток підлітків. Вплив інтелекту на 

результативність навчання підлітка. 

08.11.17 
ПМК 

Природн-

математ. 

Пропозиції, щодо навчання, виховання і 

розвитку особистості учня проф. матем. 

класів.Вимоги до вчителя, який забезпечує 

викладання проф. предм. 10.10. 17 

Науково-теоретичний семінар  

«Психолого- педагогічні умови 

інтелектуального розвитку учнів»             

03.11.17 
ПМК 

Спорт.-

розвивал. 

 Формування мислення як основного фактору 

інтелектуального зростання учня.  03.11.17 

МО 

кл.кер 

поч.шк 

Ознайомлення кл. кер. з 

методичними рекомендація щодо 

виховної роботи   

  2. Структура виховної ї роботи, 

обговорення та затвердження 

плану роботи М.О.           08.09.17 

Вивчення передового пед. досвіду 

"Про організацію виховного 

процесу, залучення особистості до 

інтелектуального розвитку ".  

В. Сухомлинський "Про інтелек-

туальне виховання”.   02-20.10.17 

Впровадження новітніх технологій для розвитку 

інтелектуальних здібностей особистості.  

                                                                      09.11.17 

           
МО 

кл.кер 

серед. І 

ст.шк. 
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Висока 

пед.. 

майст 

Орг.засідання  тв.групи №1    

20.09.2017 

Готовність педагогічного колективу до нової педагогічної 

свідомості у траекторії становлення й розвитку гармоній-

но-досконалої особистості учня      12.10.17 до 16.10.17     

 №2» Шляхи підвищення розвитку інтелектуальної 

свідомості учнів як складової соціально-комунікативної 

культури»                                                      18.10.2017                                                    

  Анкетування педагогів 

«Види інтелекту»     

02.12.17 по 16.12.17 
  №3  диспут 

«Вербальний інтелект 

та інтелект дії. Що 

важливіше для 

майбутнього»                               

13.12.17                                                                                 
ЛАП Орг.засідання  №1  формування 

мікрогруп у відповідності з індивід. 

програмою  метод. зростання 

вчителя.  Підготовка до конкурсу 

"Самий розумніший" 04.-08.09.17        

Анкетування" Інтелектуали. Хто 

вони?"                    з 11.09.- 12.10.17 

Засідання   №2   Круглий стіл "Чи 

сучасно бути інтелектуальним?"              

12.10.17                                                                     

Проведення 

тренінгів"Вчимося бути 

інтелектуалами" 

Засідання №3 Круглий 

стіл - зустріч "Знання-

сила!?"            14.12.17 

ЕЕслужба Організаційне засідання            

13.09.17 Дослідження «Моніторинг 

екологічного стану заказника 

Лівобережний»         25.09-06.10.17 

Конкурс учн. малюнків з теми  

«Екологічні проблеми очима дітей»       

25.09 - 06.10.17 

Виставка «Побутовим відходам - 

друге життя»               4.10-5.10.17 

Круглий стіл «Екологічний стан 

заказника Лівобережний та перспек-

тиви оптимізації»                  05.10.17 

 Конкурс «Замість 

ялинки зимовий букет»                                  

20-22.12.17 

Служба 

здоров'я 
Тренінг « Конфлікти та їх 

вирішення»                    21.09.2017 

Соцопитування «Роль Інтернету в 

житті підлітків» 

Конкурс малюнків, 

плакатів "Воля людини 

вільна, людина сама 

вибирає думки" 

Круглий стіл «Правила, 

важливі для всіх»                    

20.12.2017 
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 Січень Лютий Березень Квітень Травень 
Педагогіч

на  рада 
«Залежність успішності учнів від вибору моделей, 

методів, технологій»                                     ІСА   

17.01.18 

«Вплив інтелект. здібностей на 

розвиток кре-ативності  особис. 

учн»Б.Н.В.          04.04.18  

Про виконання завд. програми 

розвитку осв. м. Дніпро  

Про переведення до  наступних 

класів, випуск учнів   
Нарада  

при дир.. 

 

 

Стан травматизму та підсумки  

про-філактичних заходів щодо 

попередже-ння нещасних 

випадків ГСП       

 «Про підсумки роб. з питань 

поперед-ження дит.травматизму, 

охорони життя та здоров’я учнів у 

2017 році» ГСП            31.01.18 

 «Калейдоскоп професійних 

секретів вчителів-майстрів 

в організації навчально-

виховного процесу» Пед. 

інтерв’ю «Створення 

ситуації успіху на уроках»              

ОАО    21.03.18 

  

Збори труд.кол. "Про орг. проходження 

мед. огляду працівниками навч. закладу. 

Аналіз травматизму серед працівників"          

ГСП 18.04.18 

1.«Розвиток інтелектуально-творчого 

потенціалу учн            ІСА     25.04.18 

2.Виконання обов'язків класоводів, кл 

кер, чергових вч  у обідній залі  ОАО               

 

Батьків-

ський 

всеобуч 

 Моральне вихов.  «Як навчитись 

роб. правильний вибір» БНВ   

02.02.18 

Сімейне  виховання 

«Засоби родин.о вих.» БНВ       

19.04.18 

  

Методична 

рада 

 

 Науково-практична конференція 

«Запровадження педагогічних 

стратегій та  інноваційних навчально-

виховних технологій, спрямованих на 

інтегрування змісту ВО для сталого 

розвитку у НВП» Бугир Л.М. 07.02.18 

Результативність впровадження: 

 -  ІІІ етапу обл..осв. проекту «Інтегрування 

змісту ВО для сталого розвитку у НВП»; 

- ІІІ етапу обл.наук-метод.проекту «Освітні 

стратегії соціалізації особистості громадянського 

суспільства»                                      

-  науково-дослідн.роботи: Олімп. освіта і 

культура                                                26.04.18 

Звіт про роботу 

ПМК, МО, творчих 

груп, служб школи     

                                     

23.05.18 

Школа 

молодого 

вчителя 

Підготовка метод 

розробки «Всеобуч для 

батьків» для розміщення 

на сайті школи        

Розробка інтеракт. заходу 

щодо розвитку 

інтелект.здібностей        

Засідання №5 

Представлення-захист 

міні-проекту 

«Формування 

предметних компетенцій 

засобами ІКТ»         

08.02.18 

Міні-дослідження: 

вивчення професійної. 

готовності вчителя до 

творчої роботи 

Тиждень молодого 

вчителя: презентація 

меседжа «Мої надбання»                    

06.03.18 

Конкурсно-

розважальна 

програма «Наша 

надія»- привітання 

молодих вчителів. 

10.04.18 

 

1. Результативність 

роботи   «настав-

ник-молодий вч. »  

2.Підсумки роботи 

за рік. Визначення 

проблем та 

постановка зав-

дань на наст. навч. 

рік.  10.05.18 
Атестація Інтерактивний урок 

Захист учн. та вчитель. 

Моніторинг якості 

роботи вчителя 15.02.18   

1.Заключне засідання  атестаційної   комісії  

2.Свято «Педагогічний олімп»    23.03.18   
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Презентацій по темі НВП       

24.01.18 
Методич

ні 

тижні 

 

 сприяння здор  способу 

життя та безпеки 

життєдіяльності 12-16  

укр. м. в п.шк. 19- 23.02 

естет. вих.  26.02-02.03.18 

 природознавства в 

п.шк 23- 27.04.18 

вч.природ. проф02- 06  

STEM-освіти 

 23-27.04 

Свято «Хай зірки 

не гаснуть!»          

                                    

24.05.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накази 

 

 

 

 

 

Результати семест. 

контр.робіт у 2,4,6,8,10 

класах 

«Про формування 

наукового світогляду і 

критичного мислення учнів 

на уроках 

природознавства»            

ДЛМ 

Про виконання навчальних 

планів і програм.             

Стан ведення класних 

журналів 

Результ  техніки читання в  

п.кл 

Атестація роб. місця 

вчителя 

Стан травматизму та 

підсумки проведення 

профілактичних заходів 

щодо попередження 

нещасних випадків у І 

семестрі     ГСП                  

 

 

Моніторинг 

ефективності роботи з 

дітьми, які мають 

особливі освітні 

потреби ОАО 

Про стан викладання 

трудового навчання у 

п.кл     ОАО      

Про стан пед. керівн. 

роботою учнівс. 

самовряду-вання  Бугир 

ЛМ 

«Про стан викладання 

історії та традицій укр. 

народу, проектні 

методи організації 

НВП на уроках»ІСА 

 

 

«Про результати атестації 

пед прац,  до 23.03.18 

Стан ведення щоденників   

Про стан національно-

патріотичного виховання 

учнів    БСП                         

 

Про стан викладання 

хореографії  ОАО 

Про підсумки 

проведення 

місячника всеобучу   

БНВ 

«Впровадження 

інтерактивних форм і 

методів навчання 

учнів на уроках 

іноземної мови»       

ІСА                          

 

 

Про стан розвитку 

учнівського 

самоврядування   

Бугир Л.М.                 

Результати контр 

роб в 3,5,7,9,11   

Виконання навч. 

планів і програм 

Про стан роботи 

та підсумки участі 

учнів у спорт.-

масових та 

фізкул.-оздор. 

заходах       ГСП 

Про ефективність 

участі кл.в у 

проведенні 

загальношк. 

заходів  БСП 

Про результати 

перевірки 

планування кл. 

керівн. виховної 

роб. та якості її 

виконання  БСП 

Про підсумки вих. 

роб.       БСП   

Про стан право-

http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux10.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux10.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux10.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux9.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux9.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux9.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux9.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux9.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux9.htm
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вихов роб. БНВ         

Про стан відві-

дування       БНВ 

Про роб.соц.-

псих. служби БНВ               

Стан роб. щодо 

соц. захисту БНВ                                             

Стан ведення 

класних журналів 

Підсумки науково-

мет. роботи   

Про підсумки 

монітор.досліджень   
ПМК 

поч..шк 
Конференція  «Методи і прийоми розвитку  

інтелектуальних  здібностей  учнів початкових класів» 

23.01.18 

Круглий стіл « Врахування індивідуальних 

особливостей учнів у процесі розвитку 

інтелектуальних здібностей та шляхи 

формування іх зацікавленості до 

навчання» 17.04.18 

Звіти по темам 

самоосвіти                

 

Звіт-презентація 

про роботу ПМК, 

МО, творчих груп, 

служб школи 

      

Методичні картки 

вчителя  

                               

До 23.05.17 

  

ПМК 

гуманіт 
.«Психолого-пед. вплив на інтелект і діяльність 

підлітків», «Пошук та впровадження ефект. способів, 

прийомів, методів, що сприяють результативності 

організації НВП».    23.01.18                                                                      

1. «Основні мотиваційні детермінанти підліткового 

віку – прагнення до самопізнання, самовираження й 

самоствердження».   03.04.18                                                                                 

ПМК 

природ.-

математ. 

Круглий стіл «Творчі завдання як засіб формування 

ключових компетентностей учнів» 23.01.2018 

Науково-практ.конференція «Формування 

пізнав. інтересу учнів на уроках предметів 

природ.-матем. циклу» 10.04.17 
ПМК 

спорт-

розвив 

Психологічні умови  формування інтелекту   

23.01.2018                                  

Технологія формування креативного мислення для 

розвитку інтелектуальних здібностей..   10.04.2018                                                          

МО 

кл.кер 

поч.шк. 

Розвиток інтелектуальних здібностей особистості . 

10.01.18                                                                     

Створення оптим. соц.-культ.о мікроклімату в кл. 

колективі для формування екологічної свідомості 

школярів   04.04.18                                             

 

МО 

кл.кер   

старшої 

шк. 

Організація інтелектуального розвитку учнів під час 

виховного процесу. 10.01.18                                                                     

Зміст, завдання, форми і 

методи розумового вих. 

учн 28.03.2018 

  

Висока 

пед. 

майстер 

Дослідження Ставлення до 

дистанційної  освіти 

 Засідання№3 «Управління 

процесами контакту. 

  

Засідання  №5 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Найефективніші 

компоненти техніки 

спілкування» 14.03.18 

Звіт-презентація  

роботи за рік 

                                             

23.05.18 
 

ЛАП Перегляд для молодших та 5-6 класів м/ф "В країні 

невивчених уроків"тощо.  

Виховні години, заходи "СТЕМ-освіта" 5-11класи 

Засідання творчої 

групи №4 Диспут 

«Який він учень 

майбутноього» 

22.02.18 

Шк. конкурс "Самий 

розумний!" Концерт-

засідання "Поделись 

улыбкою своей и она к 

тебе ещё не раз вернётся!" 

03.05.18                                                  
Еколог-

економ. 
 Круглий  стіл «Безпечна 

фінансова поведінка» 

Куліда ОП 01.02.18 

 Рольова  гра  «Прості 

екологічні рішення проти 

глобальних змін клімату» 

Петлюра ГВ  05.04.18 
Служба 

здоров'я 
 Диспут: «Як 

перемогти 

невпевненість у 

собі!» 15.02.18 

Дослідження «Ставлення учнів до 

формування здорового способу 

життя» Засідання «Ставлення учнів 

до формування здорового способу 

життя»  20.03.18 
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Проект: 1. "Адміністративно-організаційний" 

Модуль: 1.1. "Виконання законодавства про освіту" 

 Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 
1.1.1 

 

Адміністративний 

контроль 

 

Організація роботи школи відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про 

освіту», чинного законодавства, Указу 

президента України «Про додаткові заходи щодо 

державної підтримки обдарованої молоді», 

Концепції «Нова українська школа», 

Національної доктрини розвитку освіти, 

державної підсумкової атестації, власного 

статуту та Положення «Про загальноосвітню 

школу» МОН  України, наказу МОН «Про 

затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової 

документації у загальноосвітніх закладах усіх 

типів і форм власності» 

Адміністрація, 

педагогічний 

колектив 

 

Директор школи  

Хмеленко Л.В. 

 

протягом року 

 

1.1.2 

 

Адміністративний 

контроль 

 

Забезпечення виконання ст.53 Конституції 

України, законів України "Про мови", "Про 

освіту", "Про загальну середню освіту"; 

збереження контингенту школярів; запобігання 

відсіву учнів; створення сприятливих умов для 

відвідування учнями школи; забезпечення 

відвідування школи всіма учнями мікрорайону 

 

Педагогічний 

колектив, 

адміністрація 

 

Директор школи  

Хмеленко Л.В. 

 

протягом року 

 

1.1.3 

 

Адміністративний 

контроль 

 

Реалізація державної програми «Діти України» 

 

Пед.колектив, 

адміністрація 

 

Іванова С.А. 

 

протягом року 

 

1.1.4 

 

Наказ  

 

Про виконання Інструкції № 646 з обліку дітей і 

підлітків шкільного віку та  закріплення 

мікродільниць мікрорайону за вчителями 

Педагогічний 

колектив, 

адміністрація  

Біла Н.В. 

 

 29.08.2017   

 

1.1.5 

 

Адміністративна 

нарада 

 

Про облік дітей в мікрорайоні школи 

 

Соц.педагог, 

адміністрація 

 

Біла Н.В. 

 

04.09.2017 

 

1.1.6 

 

Наказ 

 

Про обов'язковість шкільної форми 

 

Класні керів., 

адміністрація 

 

Бугир Л.М. 

 

01.09.2017 
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1.1.7 

 

Наказ 

 

Про заборону тютюнопаління  та пропаганду 

здорового способу життя 

 

Пед. колектив, 

адміністрація 

 

Біла Н.В. 

 

01.09.2017 

 

1.1.8 

 

Наказ  Про дотримання чинного законодавства в частині 

забезпечення конституційного права дітей та 

молоді на освіту  

Педагогічний 

колектив, 

адміністрація 

 

Біла Н.В. 

 

01.09.2017 

 

1.1.9 

 

Наказ  Про Раду профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх 

Пед. колектив, 

адміністрація 

 

Біла Н.В. 

 

05.09.2017 

1.1.10 

 

Наказ 

 

Про заборону користування мобільними 

гаджетами під час навчально-виховного процесу 

 

Пед. колектив, 

адміністрація 

 

Біла Н.В. 

 

01.09.2017 

 

1.1.11 Наказ 

 

Про організацію харчування в школі 

 

Класні керів., 

адміністрація 

 

Остроуменко А.О. 

 

01.09.2017 

 

1.1.12 

 

Наказ 

 

Про забезпечення безкоштовного харчування 

учнів пільгових категорій 

 

Класні керів., 

адміністрація 

 

Остроуменко А.О. 

 

з 01.09.17 до 

15.09.17 

15 

 
1.1.13 

 

Наказ 

 

Про організацію безкоштовного харчування учнів 

1-4 класів 

 

Класні кер.., 

адміністрація 

 

Остроуменко А.О. 

 

з 01.09.17 до 

15.09.17 

 1.1.14 

 

Наказ 

 

Про організацію інклюзивного навчання 

 

Адміністрація 

 

Остроуменко А.О. 

 

01.09.2017 

 
1.1.15 

 

Наказ 

 

Про організацію МО класних керівників Класні кер., 

адміністрація 

 

Біліченко С.П. 06.09.2017 

1.1.16 

 

Наказ 

 

Про чергування вчителів по школі Класні кер., 

адміністрація 

 

Біліченко С.П. 06.09.2017 

1.1.17 Адміністративна 

нарада 

 

Про створення умов для індивідуального 

навчання учнів 

 

Адміністрація 

 

Галіцька С.П. 

 

01.09.2017 

 

1.1.18 Наказ 

 

Про організацію індивідуального навчання 

 

Адміністрація 

 

Галіцька С.П. 

 

з 01.09.2017 

до 15.09.2017 

 1.1.19 Наказ Про підсумки проведення всеобучу щодо 

дотримання чинного законодавства в частині 

забезпечення конституційного права на освіту 

Адміністрація  Біла Н.В. з 23.10.2017 

до 27.10.2017 
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1.1.20 Нарада при 

заступнику 

директора 

 

Про виконання Закону України "Про мови". 

 

Педагогічний 

колектив 

 

Іванова С.А. 

 

12.09.2017 

 

1.1.21 Нарада при 

заступнику 

директора 

 

Ознайомлення з нормативними документами в 

сфері освіти. 

 

Педагогічний 

колектив 

 

Заступники 

директора 

 

29.08.2017 

07.11.2017 

16.01.2018 

03.04.2018 

 1.1.22 Наказ  Про підсумки проведення місячника  дотримання 

чинного законодавства про загальну середню 

освіту в частині забезпечення конституційного 

права дітей і молоді на освіту 

Адміністрація  Біла Н.В.  з 24.04.2017 

до  28.04.17 

1.1.23 Наказ Про роботу соціально-психологічної служби 

 

Адміністрація  Біла Н.В. 01.06.2018 

1.1.24 Наказ Про стан роботи щодо  соціального захисту дітей 

пільгових категорій. 

Адміністрація  Біла Н.В. 01.06.2018 

1.2 " Виконання мовного законодавства" 

 Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 1.2.1 

 

Наказ Дотримання  мовного законодавства Педагогічний 

колектив 

Іванова С.А. 20.09.2017 

1.2.2. 

 

Інформація Поновити куточки державної символіки у  

навчальних кабінетах 

Педагогічний 

колектив 

Іванова С.А. з 04.09.2017 

до 08.09.2017 

1.2.3 

 

Наказ, заявка Спланувати заходи до відзначення  Дня 

української писемності 

Вчителі української 

мови та літератури 

Іванова С.А. до 01.11.2017 

1.2.4 

 

Наказ, заявка Підготовка та участь учнів школи у шкільному, 

районному, міському етапах Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови та 

літератури 

Вчителі української 

мови та літератури 

Іванова С.А. Жовтень-

грудень 2017 

1.2.5 Наказ, заявка Підготовка та участь учнів школи у районному 

етапі Міжнародного конкурсу з української мови 

імені П. Яцика 

Вчителі української 

мови та літератури 

Іванова С.А. до 13.11.2017 
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  .    1.2.6 Наказ, заявка Підготовка та участь учнів школи  у Всеукраїнській  

конкурсі «Патріот» 
Вчителі української 

мови та літератури 

Іванова С.А. до12.02.2018 

1.2.7 Інформація Підготовка та участь учнів школи  у Всеукраїнській 

українознавчій грі «Соняшник» 

Вчителі української 

мови та літератури 

Іванова С.А. 
до 31.01.2018 

1.2.8 Інформація Спланувати та провести заходи щодо відзначення 

Міжнародного Дня рідної мови 
Вчителі української 

мови та літератури 

Іванова С.А. до21.02.2018 

12.1.9 Інформація Спланувати та провести тиждень української мови та 

літератури 
Вчителі української 

мови та літератури 

Іванова С.А. 
за планом 

1.2.10 Інформація Спланувати та провести  тематичні  заходи, присвячені 

дню  народження         Т.Г. Шевченка 

Вчителі української 

мови та літератури 

Іванова С.А. 
з 09.03.2018 до 

10.03.2018 

1.2.11 Наказ "Аналіз стану дотримання мовного законодавства 

всіма учасниками навчально-виховного процесу в 

навчальному закладі 

Іванова С.А. Іванова С.А. 
червень 2018 

      
            
      
      
      

 

 

 

 

 

Модуль: 1.3. "Системи антикорупційної освіти" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 1.3.1 

 

Адміністративний 

контроль 

 

Виконання антикорупційної програми 

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації на 2017-2018 роки 

Адміністрація 

 

Директор школи 

Хмеленко Л.В. 

 

 протягом року 

 

1.3.2 Адміністративна 

нарада 

 

Про виконання плану антикорупційної програми, 

соціально-просвітницьких заходів  

Адміністрація 

 

Директор  школи 

Хмеленко Л.В. 

 

 

 05.09.2017 

1.3.3 

 

Нарада при 

заст.дир 
Обговорення плану заходів Всеукраїнського тижня 

правових знань 

Вчителі сусп.-

гуманіт. 

профілю 

 

Іванова С.А. 21.09.2017 

 1.3.4. 

 

Тиждень 

правових знань 

Тиждень історії  і права       Вчителі сусп.-

гуманіт. 

профілю 

 

Іванова С.А. з 23.10.2017 

до 27.10.2017 
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1.3.5 Книжкова 

виставка 

”Право на життя - невід’ємне право кожної 

людини” 

 

Бібліотекарі 

 

Іванова С.А  з 16.10.2017 

до 27.10.2017 

 1.3.6 

 

Всеукраїнський 

урок 

”Права людини” 

 

Класні 

керівники 

 

Біліченко С.П. 17.10.2017 

1.3.7 

 

Організація 

зустрічей 

Зустрічі,з  представників правоохоронних органів 

 

Класні керів., 

учні 

 

Біла Н.В., 

Іванова С.А. 

 

Протягом 

року 

 1.3.8 Конкурс 

малюнків 

”Україна - єдина країна” 

 

Учні школи Бур’ян І.Г. з 16.10.2017 

до 20.10.2017 

1.3.9 

 

Сюжетно-

рольові ігри 

”Діти в правовій державі” 

  

Класні 

керівники, 

учні  

початкової 

школи 

 

Класні керівники  

початкової школи 

 

 

з 31.10.2017 

до 04.10.2017 

 1.3.10 

 

Сюжетно-

рольові ігри 

”Як себе захистити” Класні керів., 

учні 5-8 кл  

Біліченко С.П. з 07.11.2017 

до 11.11.2017 

 1.3.11 

 

Інформація 

 

Інформація про проведені заходи щодо виконання 

Антикорупційної програми 

 

Адміністрація 

школи 

Координатор 

Ніколаєва К.С. 

до 09.01.17 

1.3.12 

 

Класні години ”Закон і ти” Кл кер.  

 

Біліченко С.П. 

 

16.01.2018 

1.3.13 Брейн-ринг  ”Найрозумніший правознавець” Учні 9-11 кл., 

вчителі історії 

і права 

 

ІвановаС.А., 

Ніколаєва К.С. 

 

14.02.2018  

 

1.3.14 

 

 

Презентацію 

учнівських 

проектів  

Презентацію учнівських проектів, спрямованих на 

формування в учнів негативного ставлення до 

правопорушень 

 

Учні 9-11 кл., 

вчителі історії 

і права 

 

 

 

 

ІллічоваН.Б., 

Ніколаєва К.С. 

 

з  13.03.2018 

до 24.03.2018 

 
1.3.15 

 

Анкетування 

учнів 

Анкетування з питань правової освіти  

 

Учні школи, 

кл. керівники 

Біла Н.В.  з 03.04.2018 

до 14.04.2018 

1.3.16 

 

Перегляд 

відеофільмів 

Перегляд відеофільмів правової тематики. 

 

Соц.педагог, 

кл. керівники   

 

Біла Н.В. 

 

протягом 

року 

 1.3.17 

 

Моніторинг Проведення моніторингу, зорієнтованого на 

проведення випускних іспитів на засадах 

законності, об’єктивності та неупередженості 

Педагогічний 

колектив 

Директор  

Хмеленко Л.В. 

з 21.05.2018 

до 01.06.18 

1.3.18 Інформація 

 

Інформація про проведені заходи щодо виконання 

Антикорупційної програми 

Адміністрація 

школи 

Координатор 

Ніколаєва К.С.  

до 09.07.2018 
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Модуль: 1.4. "Дотримання держстандарту ЗСО" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата 

виконання 

 
1.4.1 Складання 

розкладу 

 

Складання розкладу уроків учнів початкової та 

середньої і старшої школи 

 

Адміністрація 

 

заст.дир. 

ОстроуменкоА.О. 

Данюшина Л.М. 

 

з 28.08.2017 

до 31.08.2017 

 

1.4.2 

 

Адміністративний 

контроль 

 

Впорядкування особових справ 

 

Адміністрація, 

кл.керівники, 

секретар 

 

Заступники 

директора, секретар 

 

з 01.09.2017 

до 08.09.2017 

 

1.4.3 

 

Адміністративний 

контроль 

 

Впорядкування алфавітної книги 

 

Секретар,  

адміністрація 

 

Секретар з 01.09.2017 

до 08.09.2017 

 1.4.4 

 

Збір інформації 

 

Контроль роботи вчителів за новими 

програмами   

 

Адміністрація, 

бібліотекар   

 

Заступники 

директора 

 

з 01.09.2017 

до 08.09.2017 

 1.4.5 Облік дітей 

мікрорайону 

 

Провести облік дітей віком від 1 до 17 років, які 

проживають на території мікрорайону 

 

Педагогічний 

колектив 

 

Біла Н.В. 

 

з 01.09.2017 

до 15.09.2017 

 1.4.6 

 

Адміністративна 

нарада 

 

Узгодження мережі класів 

 

Класні кер., 

адміністрація 

 

Іванова С.А. 

Хмеленко Л.В. 

 

04.09.2017 

 

14.7 

 

Адміністративна 

нарада 

 

Аналіз вступу до школи дітей мікрорайону 

 

Адміністрація 

 

Біла Н.В.,  

Іванова С.А. 

 

04.09.2017 

 
1.4.8 

 

Тарифікація 

 

Тарифікація педагогічних працівників. Скласти 

тарифікаційні списки 

 

Адміністрація 

 

Данюшина Л.М. 

 

з 05.09.2017 

до 09.09.2017 

 1.4.9 

 

Збір інформації 

 

Аналіз застосування програмам та підручників 

за якими працюють вчителі-предметники. 

 

Вчителі-

предметники 

 

Галіцька С.П., 

ОстроуменкоА.О., 

Іванова С.А., 

Данюшина Л.М. 

 

з 05.09.17 до 

15.09.17 

 

1.4.10 Затвердження 

 

Затвердження в СЄС розкладу уроків, дзвінків 

 

Адміністрація 

 

ОстроуменкоА.О.Д

анюшина Л.М. 

 

з 12.09.2017 

до 15.09.2017 

 1.4.11 

 

Облік документів 

 

Перевірка обліку документів, що підтверджують 

подальше навчання учнів, які вибули за літо, 

випускників 

 

Секретар, 

адміністрація 

 

Іванова С.А. 

 

з 04.09.2017 

до 08.09.2017 
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1.4.12 

 

Оперативний 

контроль 

 

Про дотримання вимог до складання 

календарних планів з метою виконання 

навчальних планів і програм 

 

Вчителі-

предметники, 

адміністрація 

 

ОстроуменкоА.О 

Іванова С.А., 

Данюшина Л.М. 

 

з 04.09.17 до 

08.09.17 

 

1.4.13 

 

Збір інформації 

Акти обстеження 

матеріально-

побутових умов 

Складання списків дітей-сиріт, напівсиріт, дітей-

інвалідів, дітей-чорнобильців, дітей 

малозабезпечених сімей та учнів, що стоять на 

обліку в СМП та внутрішкільному обліку    

 

Соц.педагог, 

кл. керівники, 

адміністрація 

 

Біла Н.В. 

 

з 05.09.2017 

до 09.09.2017 

 

1.4.14 

 

Адміністративний 

контроль 

 

Контроль за станом ведення класних журналів 

 

Пед. колектив, 

адміністрація 

 

Заступники 

директора 

 

з 18.09.2017 

до 22.09.2017 

 1.4.15 

 

Адміністративна 

нарада 

 

1.Вивчення стану забезпечення учнів 

підручниками.  

2. Поновлення бібіліотечного фонду. 

 

Бібліотекар, 

адміністрація 

 

Бібліотекар, 

Іванова С.А. 

 

11.09.2017 

 

1.4.16 

 

Звіт 

 

Підготувати довідки і звіт про 

працевлаштування випускників 9-их, 11-их 

класів. 

 

Кл.кер.випус. 

класів, 

соц.педагог 

 

Біла Н.В. 

 

з 12.09.2017 

до16.09.201

7 

 1.4.17 

 

Звіт 

 

Облік дітей сиріт, напівсиріт 

 

Класні кер., 

адміністрація 

 

Біла Н.В. 

 

з 12.09.2017 

до 16.09.2017 

    1.4.18 Оперативний 

контроль 

 

Про дотримання вимог до складання 

календарних планів на І семестр, з метою 

виконання навчальних планів і програм 

Заступники 

директора 

Іванова С.А., 

Данюшина Л.М, 

ОстроуменкоА.О 

з 11.09.2017 

до 15.09.2017 

 

1.4.19 Графік Складання графіка обов'язкових контрольних, 

лабораторних , практичних робіт 

 

Вчителі-

предметники, 

адміністрація 

 

Іванова С.А., 

Данюшина Л.М. 

 

з 11.09.2017 

до 15.09.2017 

з 08.01.2018 

до 12.01.2018 

 

 

14.20 Оперативний 

контроль 

 

Про дотримання вимог до складання 

календарних планів на ІІ семестр, з метою 

виконання навчальних планів і програм 

Заступники 

директора 

Іванова С.А., 

Данюшина Л.М, 

ОстроуменкоА.О 

з 08.01.2018 

до 12.01.2018 
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1.4.21 

 

Адміністративний 

контроль 

 

Робота класних керівників та вчителів-

предметників із слабовстигаючими учнями 

(перевірка щоденників, зошитів, стан 

опитування, виконання домашніх завдань) 

 

Педагогічний 

колектив 

 

ОстроуменкоА.О 

 Іванова С.А., 

Данюшина Л.М. 

Галіцька С.П. 

з 25.09.2017 

до 29.09.2017 

 

1.4.22 

 

Адміністративний 

контроль (довідка) 

 

 

Контроль за станом ведення класних журналів Пед.колектив, 

адміністрація 

Заступники 

директора 

 

з 23.10.2017 

до 27.10.2017 

 

 

з 25.12.2017 

до 29.12.2017 

 з 26.03.2018 

до 30.04.2018 

 з 28.05.2018 

до 01.06.2018 

 14.23 

 

Адміністративний 

контроль 

 

Впорядкувати особові справи 

 

Секретар, 

кл.керівники, 

адміністрація 

Заступники 

директора, секретар 

 

з 28.05.2018 

до 01.06.2018 

 

1.4.24 

 

Адміністративний 

контроль 

 

Впорядкувати алфавітну книгу 

 

Секретар, 

адміністрація 

 

Секретар 

 

з 04.06.2018 

до 15.06.2018 

 
Модуль: 1.5. "Початок навчального року" 

 Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата 

виконання 

 
1.5.1 Адміністративна 

нарада 
 1.Про стан готовності школи до нового 

навчального року. 

 2. Про ознайомлення працівників школи із 

правилами внутрішкільного трудового 

розпорядку, регламентом роботи школи. 

 Адміністрація, 

керівники ПМК 

 Директор школи 

Хмеленко Л. В. 

28.08.2017 

1.5.2 Комплектування Підготовка та проведення педагогічно доцільної 

комплектації учнів: 

- аналіз охоплення навчанням дітей до 15 років у 

мікрорайоні школи; 

- контроль за рухом учнів за літо (довідки про 

вибуття) 

Адміністрація Біла Н. В., 

Іванова С.А., секретар 

з 28.08.2017 

до 01.09.2017 
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1.5.3 Комплектування  Здійснення комплектування: класних колективів, 

групи продовженого дня, груп   для 

факультативних занять, занять гуртків,   плавання, 

секцій,  шкільних об'єднань 

Педагогічний 

колектив 

Директор школи  

Хмеленко Л. В. 

з 01.09.2017 

до 08.09.2017 

 

1.5.4 Комплектування Комплектування  груп і підгруп, які 

відвідуватимуть логопедичні  заняття протягом 

року 

Логопед  Остроуменко А.О., 

Григор’єва Л.П. 

протягом 

вересня 

1.5.5 Комплектування Комплектування  груп і підгруп, які 

відвідуватимуть хореографічні заняття протягом 

року 

Хореограф Остроуменко А.О., 

Гукова Л.В. 

з 01.09.2017 

до 08.09.2017 

 

1.5.6 Серпнева 

педагогічна рада 
1. Підсумки роботи у 2016-2017 навч.році та 

завдання школи на новий навчальний рік, 

спрямовані на забезпечення якісної освіти як 

запоруки самореалізації особистості. 

2.Про збереження контингенту учнів протягом 

навчального року. 

 

 Педагогічний 

колектив 

 Директор школи  

Хмеленко Л. В. 

 

Іванова С.А. 

11.09.2017 

 

1.5.7 Адмін.нарада 1. Облік відвідування занять учнями.  

2. Організація чергування по школі вчителів та 

класів.  

3. Сприяння тому, щоб усі учні мали шкільну 

форму. 

Адміністрація Біла Н. В.,  

Біліченко С.П., Бугир 

Л.М. 

з 11.09.2017   

 

1.5.8 Накази 1. "Про розподіл функціональних обов'язків 

адміністрації" 

2. "Про затвердження Правил внутрішнього 

трудового розпорядку" 

3. "Про організацію охорони праці" 

4. "Про режим роботи школи" 

5. "Про навчальне навантаження вчителів" 

6. "Про зарахування учнів" 

7. "Про заходи щодо виконання Закону України 

про звернення громадян" 

8. "Про створення комісії з трудових спорів" 

Адміністрація Директор школи  

Хмеленко Л. В. 

01.09.2017 
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1.5.9 Накази 1.  Про забезпечення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням учнів 

2.  Про організацію занять із дітьми, які за станом 

здоров'я зараховані до медичних груп для занять 

фізкультурою 

3.  Про розподіл учнів на групи за станом здоров'я 

на уроках фізкультури 

4. Про організацію навчання плаванню учнів 1-11 

класів. 

5. Про дотримання техніки безпеки та безпеки 

життєдіяльності учнів під час уроків фізкультури 

та плавання 

 

Адміністрація Директор школи  

 Хмеленко Л. В.,   

Галіцька С.П. 

04.09.2017 

1.5.10 Консультації Індивідуальні консультації для батьків  учнів 1-х 

класів з питань організації режиму дня для 

першокласників 

Батьки учнів 1-х 

кл.,  класоводи 

початкової школ 

Остроуменко А. О. з 05.09.2017 

щовівторка 

1.5.11 Адміністративна 

нарада 
1. Про працевлаштування випускників 9-х та 11-х 

класів 

2. Уточнення списків дітей шкільного віку 

мікрорайону відповідно до Інструкції щодо обліку 

дітей шкільного віку.  

3. Про підсумки літнього оздоровлення учнів  

4. Про забезпечення учнів  підручниками 

5.Про організацію інклюзивного навчання 

 

Адміністрація,  

класні керівники 

Біла Н. В.,  

Остроуменко А.О. 

18.09.2017 

1.5.12 Звіти Статистична звітність ЗНЗ-1, 83-РВК Заступник 

директора НВР 

Іванова С. А. з 04.09.2017  

до 02.10.2017 

1.5.13 Тарифікація Затвердження тарифікаційних списків Заступник 

директора НВР 

Данюшина Л. М. з 04.09.2017 

до 08.09.2017 

1.5.14 Наказ Про дотримання техніки безпеки та безпеки 

життєдіяльності учнів під час уроків фізкультури 

та плавання 

Педагогічний 

колектив 

Галіцька С.П. 01.09.2017 

1.5.15 Адміністративна 

нарада 
Організація харчування учнів школи та учнів 

пільгових категорій. 

Учні школи,  

класні керівники 

Остроуменко А. О. 11.09.2017 
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1.5.16 Оперативна нарада 

при заступнику 

директора 

1. Затвердження планів роботи на новий 

навчальний рік ПМК, творчих груп, служб школи. 

2. Організація роботи вчителів з питань 

самоосвіти. 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. 18.09.2017 

1.5.17 Адміністративна 

нарада 
Забезпечення занять на дому з хворими учнями 

(індивідуальне навчання).  

Забезпечення інклюзивного навчання. 

Адміністрація Данюшина Л.М., 

Іванова С. А., Галіцька 

С.П., Остроуменко А. 

О. 

 25.09.2017 

 

1.4.18 Адміністративна 

нарада 
Аналіз отримання учнями додаткової 

професійної освіти (автоклас). 

Комплектування групи, розклад занять, 

медичний допуск. 

Учні 10-11 

класів 

Хмеленко Л. В. 25.09.2017 

 

1.4.19 Адміністративна 

нарада 
Регламентація відповідно до нормативних 

документів: режиму роботи школи, структури 

школи, структури навчального року,затвердження: 

- навчального плану та програм;  

- розкладу уроків з урахуванням відповідних 

рекомендацій Міністерства освіти та санітарно-

гігієнічних вимог; 

- правил внутрішнього розпорядку; 

- календарного планування за предметами на 

півріччя; 

- плани виховної роботи на півріччя; 

- планів гуртків, факультативів; 

- планів фізкультурно-оздоровчої роботи; 

- плану робот бібліотеки школи; 

- плану роботи з допризивної підготовки, 

призначення командирів взводів; 

- вимог щодо ведення шкільної документації 

 

Адміністрація,  

педагогічний 

колектив 

Хмеленко Л. В.,  

Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. О.,  

Галіцька С.П.,  

Біліченко С.П., 

бібліотекар 

25.09.2017 
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1.4.20 Засідання 

методичної ради 
Мета і завдання роботи над: 

     - ІУ етапу Всеукраїнського експерименту 

«Формування гармонійно-досконалої особистості 

учня у сучасному освітньому середовищі ЗОНЗ»; 

-дослідно-експериментальної роботи   

- «Олімпійська освіта і культура»   

     - ІІІ етапу обласного освітнього проекту 

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для 

сталого розвитку у НВП»; 

    - ІІІ етапу обласного наук-методичного проекту 

«Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства» 

  

Члени 

методичної ради 

Данюшина Л. М., 

Михайлова В.Д. 

25.09.2017 

 

1.4.21 Наказ Про організацію атестації вчителів Адміністрація Данюшина Л. М. до 20.09.2017 

1.4.22 Нарада при 

заступнику 

директора 

1. Опрацювання інструктивно-методичних 

рекомендацій щодо змін у викладанні деяких 

навчальних дисциплін. 

2. Єдині вимоги до ведення шкільної документації.   

3. Дотримання єдиного мовного режиму. 

4. Календарне та поурочне планування за 

сучасними технологіями. 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М., 

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. О., 

Галіцька С.П. 

20.09.2017 

 

1.4.23 Засідання 

піклувальної ради 
Про підсумки роботи Піклувальної ради школи за 

2016-2017 навчальний рік та планування роботи на 

2017-2018 навчальний рік. 

Педагогічний 

колектив,  

батьківський 

актив 

Директор школи 

Хмеленко Л. В. 

28.09.2017 

Модуль: 1.6. "Стан ведення документації" 

Код м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтован

а дата 

виконання 

 

1.6.1 Серпнева нарада 1.Затвердження річного плану роботи школи.  

2. Про збереження контингенту учнів протягом 

навчального року 

Педагогічний 

колектив 

Хмеленко Л. В. 11.09.2017 
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1.6.2 Нарада при 

заступнику 

директора 

Ознайомлення з вимогами щодо ведення 

шкільної документації: 

- класних журналів; 

- особових справ учнів; 

- ведення зошитів; 

- щоденників; 

- календарного планування; 

- планування виховної роботи. 

Педагогічний 

колектив 

Заступники 

директора 

05.09.2017 

  

1.6.3 Нарада при 

заступнику 

директора 

1. Перевірка та корекція виконання планів роботи 

предметних методичних комісій, творчих груп, 

служб школи. 

2. Встановлення зв'язку і взаємодії між різними 

видами планів, відповідність до проблемних 

питань роботи школи. 

Адміністрація,  

керівники ПМК, 

служб 

Данюшина Л. М. 12.09.2017 

  

1.6.4 Оперативний 

контроль 
Стану ведення щоденників (довідка) 

 

Адміністрація,  

пед. колектив 

Заступники 

директора 

з 25.09.2017 

до 29.09.2017 

1.6.5 Нарада при 

заступнику 

директора 

1. Про стан ведення щоденників   

2.Про дотримання єдиних вимог до ведення 

зошитів контрольних, лабораторних та 

практичних робіт 

 3. Ознайомлення з новими нормативними 

документами у сфері освіти.  

Адміністрація Заступники 

директора 

02.10.2017 

  

1.6.6 Оперативний 

контроль 
Стану ведення робочих зошитів, дотримання 

єдиних вимог щодо ведення учнівської 

документації (довідка) 

 

Адміністрація,  

педагогічний 

колектив 

Заступники 

директора 

з02.10.2017до 

06.10.17 

1.6.7 Нарада при 

заступнику 

директора 

1. Стан ведення робочих зошитів, дотримання 

єдиних вимог щодо ведення учнівської 

документації 

2. Ознайомлення з новими нормативними 

документами у сфері освіти 

Адміністрація Заступники 

директора 

11.10.2017 

  

1.6.8 Оперативна нарада 

при заступнику 

директора 

Про організацію та проведення семестрових 

контрольних робіт 

Адміністрація,  

педагогічний 

колектив 

Заступники 

директора 

28.11.2017 
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1.6.9 Наказ  Виконання навчальних планів та програм Заступники 

директора 

Остроуменко А.О. з 25.12.2017 

до 29.12.2017 

1.6.12 Оперативний 

контроль 
Стану дотримання єдиних вимог до ведення 

зошитів контрольних, лабораторних та 

практичних робіт (довідка) 

Адміністрація,  

педагогічний 

колектив 

Заступники 

директора 

з 03.01.2017 

до 06.01.2017 

1.6.13 Адміністративна 

нарада 
1. Про  якість ведення класних журналів, 

журналів індивідуальних занять з хворими 

учнями, журналів гуртків, факультативів  

2. Дотримання критеріїв тематичного оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

3. Об'єктивність виставлення семестрових оцінок. 

4. Аналіз відповідності між навчальними 

досягненнями учнів за результатами семестрових 

контрольних робіт та семестровим оцінюванням. 

Заступники 

директора 

Заступники 

директора 

15.01.2018 

  

1.6.14 Наказ Про виконання навчальних планів та програм Заступники 

директора 

Заступники 

директора 

з 02.01.2018 

до 05.01.2018  

1.6.15 Наказ Стан ведення класних журналів Заступники 

директора 

Заступники 

директора 

з 09.01.2018 

до 12.01.2018  

16.16 Засідання МО 

класних керівників 
Про результати перевірки планів виховної роботи 

класних колективів на ІІ семестр 

Класні керівники Біліченко С.П. 17.01.2017 

  

1.6.17 Індивідуальна 

робота 
1. Календарно-тематичне планування навчальної 

роботи на ІІ семестр. 

2. Корекція графіка контрольних робіт, з метою 

недопущення перевантаження учнів 

Заступники 

директора, члени 

ПМК 

Данюшина Л. М., 

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. О., 

Галіцька С.П. 

з 15.01.2018 

до 19.01.2018  

1.6.18 Адміністративний 

контроль 
Про виконання вчителями української мови 

вимог до оформлення учнями письмових робіт 

Вчителі гуманіта-

рного профілю,  

Іванова С.А. 

 Іванова С. А. з 18.12.2017 

до 23.12.2017  
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1.6.19 Адміністративний 

контроль (довідка) 
Стан ведення щоденників Заступник 

директора 

Остроуменко А.О. з 05.03.2018 до 

16.03.2018 

1.6.20 Наказ Стан ведення щоденників Заступники 

директора, класні 

керівники 

Заступники 

директора 

до 30.03.2018  

1.6.21 Оперативна нарада 

при заступнику 

директора 

Про стан ведення класних журналів, журналів 

індивідуальних занять з хворими учнями, 

журналів гуртків, факультативів, їх своєчасне 

заповнення, правильність та об'єктивність 

оцінювання учнів 

Заступники 

директора, 

вчителі-

предметники, 

класні керівники 

Данюшина Л. М., 

Іванова С. А.  

Остроуменко А. 

О., Галіцька С.П. 

02.04.2018 

1.6.22 Адміністративний 

контроль 
Перевірка журналів випускного 9,10,11 класів, на 

визначення претендентів на отримання свідоцтва 

з відзнакою, золотої та срібної медалі 

Вчителі-

предметники 

Данюшина Л. М. з 26.03.2018 до 

30.03.2018  

1.6.23 Адміністративний 

контроль 
Перевірка журналів випускних 9, 11-х класів з 

метою об'єктивного оцінювання навчальних 

досягнень випускників школи 

Вчителі-

предметники 

Данюшина Л. М. з 26.03.2018 до 

30.03.2018 

1.6.24 Адміністративний 

контроль 
Перевірка ведення щоденників учнями, 

виставлення оцінок вчителями-предметниками, 

контроль з боку класного керівника та батьків 

Класні керівники Іванова С. А., 

Данюшина Л. М.,  

Остроуменко А. О. 

з 14.05.2018  до 

18.05.2018  

1.6.25 Адміністративний 

контроль 
 Стан  виконання календарно-тематичного 

планування навчальних предметів, курсів за 

вибором, факультативів, гуртків тощо за рік 

Заступники 

директора 

Заступники 

директора 

з 14.05.2018  до 

18.05.2018 

1.6.26 Засідання МО 

класних керівників 
Перевірка і аналіз планів виховної роботи 

класних керівників за ІІ семестр 2015-2016 

навчального року. 

Класні керівники Біліченко С.П. з 14.05.2018  до 

18.05.2018 

1.6.27 Наказ Про виконання навчальних планів та програм Заступники 

директора 

Іванова С.А. з 21.05.2018 до 

25.05.2018  
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1.6.28 Інформація Перевірка стану ведення особових справ учнів на 

кінець навчального року 

Заступники 

директора 

Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. О. 

Галіцька С.П. 

з 28.05.2018 до 

01.06.2018 

1.6.29 Інформація Про виконання завдань ПМК, МО, творчими 

групами, службами школи 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. з 14.05.2018 до 

18.05.2018 

1.6.30 Наказ Стан ведення класних журналів Заступники 

директора 

Заступники 

директора 

з 21..05.2018  до 

25.05.2018  

1.6.31 Наказ Про підсумки науково-методичної роботи 

педагогічних працівників школи 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. до 08.06.2018  

Модуль: 1.7. "Моніторинг навчання" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 1.7.1 Наказ Про організацію моніторингового дослідження 

якості навчально-виховного процесу  

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М.   до 6.09.2017 

1.7.2 Оперативна нарада Порівняльний аналіз досягнень учнів за 

результатами ДПА, ЗНО. Проблеми і 

перспективи рішення проблем щодо опанування 

учнями навчального матеріалу 

Адміністрація  Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. О. 

з 28.08.2017 до 

1.09.2017 

1.7.3 Моніторинг Комплексний моніторинг творчих здібностей 

школярів.  

Організація роботи з обдарованими дітьми, 

складання банку даних 

Учні школи,   

вчителі школи 

Іванова С. А. з 11.09.2017 до 

5.09.2017  

1.7.4 Анкетування 

молодих вчителів 
Моніторинг труднощів, проблем в організації 

роботи вчителя 

Молоді вчителі, 

Данюшина Л.М., 

психолог  

Данюшина Л.М. з 28.08.2017 до 

1.09.2017 

1.7.5 Діагностика 

молових вчителів 
Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки 

готовності молодого спеціаліста до саморозвитку 

Молоді вчителі , 

Данюшина Л.М., 

психолог  

Данюшина Л.М. з 02.10.2017 до 

6.10.2017 
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1.7.6  Збори трудового 

колективу 
Аналіз травматизму в навчальному закладі за 

2016- 2017н.р. Організація профілактично-

роз’яснювальної роботи з упередження 

травмування  та безпечних умов навчально-

виховного процесу у 2017-2018 н.р. 

Педагогічний 

колектив 

Галіцька С.П. 14.09.2017 

1.7.7 Наказ    «Про формування комунікативної та літературної 

компетенції учнів на уроках мови та літератури»   

 

на уроках мови і літератури 

Іванова С.А. Іванова С.А. 02.10.2017 до 

4.10.2017 

 

 
1.7.8 Діагностичні 

контрольні  

роботи 

Проведення діагностичних контрольних робіт у 

5-х класах та їх аналіз 

вчителі-

предметники,  

учні 5-х класів 

Галіцька С.П. з 23.10.2017 

до27.10.2017 

1.7.9 Засідання 

атестаційної комісії 
Попередній моніторинг якості роботи вчителя Атестаційна 

комісія,  вчителі, 

що атестуються 

Данюшина Л. М. 26.10.2017 

17.10 Нарада при 

директорі 
Адаптація учнів 5-х класів до навчання в 

середній школі 

Педагогічний 

колектив 

Галіцька С.П. 15.11.2017 

  

1.7.11  Адміністративний 

контроль  
Формування пізнавальної активності в учнів на 

уроках 

Адміністрація  Остроуменко А.О. з 09.10.2017 

до20.10.2017 
1.7.12 Аналітичний 

контроль  
Система роботи з учнями які встигають на 

початковому рівні 

Заступники 

директора 

Заступники 

директора 

з 06.11.2017 до 

7.11.2017 

1.7.13 Засідання 

атестаційної комісії 
Облік післякурсових завдань Атестаційна 

комісія,  вчителі, 

що атестуються 

Данюшина Л. М. до 3.11.2017 

1.7.14 Наказ Про стан викладання трудового навчання у 

початковій школі          

Вчителі початкової 

школи 

Остроуменко А.О. з 06.11.2017 

до17.11.2017 

1.7.15 Наказ  Про розвиток культури логічного і 

алгоритмічного мислення на уроках математики 

Данюшина Л.М. Данюшина Л.М. до 4.11.2017 

1.7.16 Наказ  «Про стан викладання фізичного виховання у 

старшій школі»      

 

Галіцька С.П. Галіцька С.П.. до 0.11.2017 

1.7.17 Контрольніі роботи  Семестрові контрольні роботи в парних класах . 

 Аналіз навчальних досягнень учнів 

Заступники 

директора 

Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. О. 

з 11.12.2017 

до22.12.2017  
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1.7.18 Наказ Про результати дослідження рівня сформованості 

навичок читання та розуміння тексту учнів 2-4 

класів  

вчителі 2-4 класів Остроуменко А.О.  з 27.12.2017 

до05.01.2018 

1.7.19 Наказ Про підсумки виховної роботи за І семестр  та 

ефективність участі класів у проведенні 

загальношкільних заходів 

Класні керівники Біліченко С.П.  з 25.12.2017 до 

5.01.2018 

1.7.20 Наказ Результати семестрових контрольних робіт у 

2,4,6,8,10 класах 

Вчителі-

предметники 

Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. О. 

з 02.01.2018 до 

3.01.2018 

  

1.7.21 Наказ «Про формування наукового світогляду і 

критичного мислення учнів на уроках 

природознавства» 

Учні 5-6 класів,  

вчитель 

природознавства   

Данюшина Л. М.  з 15.01.2018 до 

6.01.2018  

1.7.22 Наказ Про виконання навчальних планів і програм.     Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. 

О., Галіцька С.П. 

з 08.01.2018 до 

2.01.2018  

  

1.7.23 Наказ  Стан ведення класних журналів 

 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. 

О., Галіцька С.П. 

з 08.01.2018 до 

2.01.2018  

  

1.7.24 

 

Наказ Результати техніки читання в учнів початкової 

школи 

 

Вчителі, учні  

почткової школи 

Остроуменко А.О. з 02.01.2018 до 

5.01.2018 

1.7.25 Наказ Моніторинг ефективності роботи з дітьми, які 

мають особливі освітні потреби 

 

Фахівці, які 

працюють з дітьми, 

що мають особливі 

освітні потреби 

Остроуменко А.О. з 12.02.2018 до 

6.02.2018 

1.7.26 Наказ Про стан правовиховної роботи за семестр   

 

Педагогічний 

колектив 

Біла Н.В. з 03.01.2018 до 

6.01.2018 

1.7.27 Наказ  Про стан відвідування учнями НЗ за семестр                                              Класні керівники Біла Н.В. з 03.01.2018 до 

6.01.2018 
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1.7.28 Наказ Атестація робочого місця вчителя Вчителі школи Остроуменко А. О. з 15.01.2018 до 

9.01.2018 

1.7.29 Аналітичний 

контроль 
Аналіз успішності учнів Класні керівники  Іванова С.А. до10.01.2018 

1.7.30 Аналітичний 

контроль  
 Аналіз та стан профілактично-роз’яснювальної  

роботи щодо попередження травматизму, 

охорони життя та здоров’я учнів 

Педагогічний 

колектив 

Галіцька С.П. з 16.01.2018  

до20.01.2018 

1.7.31 Адміністративний 

контроль 
Стан ведення робочих та контрольних  зошитів з 

математики         

Вчителі початкової 

школи, математики 

Остроуменко А.О, 

Данюшина Л.М. 

з 08.01.2018 

до13.01.2018 

1.7.32 Адміністративний 

контроль 
Стан взаємовідвідування уроків вчителями 

школи  

Педагогічний 

колектив 

Заступники 

директора 

з 08.01.2018 

до13.01.2018 

1.7.33 Адміністративний 

контроль 
Стан календарного планування Педагогічний 

колектив 

Заступники 

директора 

з 15.01.2018 

до19.01.2018 

1.7.34 Адміністративний 

контроль 
Механізм  виховної  роботи  для 

інтелектуального розвитку особистості  

Класні керівники Біліченко С.П. з 15.01.2018 

до27.01.2018 

1.7.35 Наказ Про стан викладання трудового навчання у 

початковій школі          

Вчителі початкової 

школи 

Остроуменко А.О. з 05.02.2018 

до17.02.2018 

1.7.36 Наказ Стан травматизму та підсумки проведення 

профілактичних заходів щодо попередження 

нещасних випадків у І семестрі                       

Педагогічний 

колектив 

Галіцька С.П. з 15.01.2018 

до19.01.2018 

1.7.37 Наказ Про стан педагогічного керівництва роботою 

учнівського самоврядування   

 

Учнівське 

самоврядування 

Бугир Л.М. 19.02.2018 

до23.02.2018 

1.7.38 Наказ  «Про стан викладання історії та традицій 

українського народу, проектні методи 

організації НВП на уроках» 

 

  учні 5-11 класів   

вчителі історії                  

 

Іванова С.А. 02.02.2018 

до17.02.2018 

1.7.39 Засідання 

атестаційної комісії 
  Моніторинг якості роботи вчителя Атестаційна 

комісія,  вчителі, 

що атестуються 

Данюшина Л.М. 15.02.2018 

http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux10.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux10.htm
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1.7.40 Дослідження  Вивчення професійної готовності молодого 

вчителя до творчої роботи  

 

Молоді вчителі  Психолог, 

Данюшина Л.М. 

до16.03.2018 

1.7.41 Наказ Стан ведення щоденників   Класоводи, класні 

керівники 

Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. 

О., Галіцька С.П. 

з 12.03.2018 

до23.03.2018 

1.7.42 Наказ Про стан національно-патріотичного виховання 

учнів                             

 

Класні керівники Біліченко С.П.       з 13.03.2018 

до24.03.2018 

1.7.43 Наказ Про стан розвитку учнівського самоврядування                    

 

Члени учнівського 

самоврядування 

Бугир Л.М.                                                  з 28.05.2018 

до31.05.2018 

1.7.44 

 

Наказ  Про стан викладання хореографії   

 

Учні , вчителі 

початкових класів 

Остроуменко А.О. з 02.04.2018 

до14.04.2018 

1.7.45 Наказ Про підсумки проведення місячника всеобучу                             

 

Класні керівники Біла Н.В. з 24.04.2018 

до28.04.2018 

1.7.46 Наказ «Впровадження інтерактивних форм і методів 

навчання учнів на уроках іноземної мови»         

Вчителі іноземної 

мови 

Іванова С.А з 23.04.2018 

до27.04.2018 

1.7.47 Нарада при 

заступнику 

директора 

Результативність роботи з учнями які встигають 

на початковому рівні 

Вчителі-

предметники 

Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. О. 

Галіцька С.П. 

з 01.04.2018 

до06.04.2018  

1.7.48 Наказ Результати контрольних робіт в 3,5,7,9,11 класах Вчителі школи Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. О. 

з 28.05.2018 

до01.06.2018 

1.7.49 Наказ Виконання навчальних планів і програм Вчителі школи Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. 

О., Галіцька С.П. 

з 15.05.1 

до 19.05.17  

1.7.50 Наказ Про стан роботи та підсумки участі учнів у 

спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих 

заходах                          

 

Заступники 

директора 

Галіцька .С.П. з 28.05.2018 

до01.06.2018 
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1.7.51 Наказ Про ефективність участі класів у проведенні 

загальношкільних заходів                    

Заступники 

директора 

Біліченко С.П. з 29.05.2018 

до02.06.2018 

1.7.52 Наказ Про результати перевірки планування класними 

керівниками виховної роботи та якості її 

виконання                                               

 

Класні керівники, 

заступник 

директора 

Біліченко С.П. з 29.05.2018 

до02.06.2018 

1.7.53 Наказ Про підсумки виховної роботи                Заступник 

директора 

Біліченко С.П з 29.05.2018 

до02.06.2018 

1.7.54 Наказ Про стан правовиховної  роботи                  Класні керівники, 

соціальний педагог 

Біла Н.В з 29.05.2018 

до02.06.2018 

1.7.55 Наказ Про стан відвідування учнями занять  

 

Класні керівники, 

соціальний педагог 

Біла Н.В. з 29.05.2018 

до02.06.2018 

1.7.56 Наказ Про роботу соціально-психологічної служби               Соціально-

психологічна 

служба 

Біла Н.В з 29.05.2018 

до02.06.2018 

1.7.57 Наказ Стан роботи щодо соціального  захисту                  Соціальний 

педагог 

Біла Н.В. з 29.05.2018 

до02.06.2018 

1.7.58 Засідання 

методичної ради 
Звіт про роботу ПМК, МО, творчих груп, служб 

школи 

Вчителі школи Данюшина Л. М. 23.05.2018 

1.7.59 Наказ Стан ведення класних журналів вчителі-

предметники,  

класні керівники 

Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. 

О., Галіцька С.П. 

з 29.05.2018 

до01.06.2018 

1.7.60 Наказ Підсумки науково-методичної роботи Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. з 04.06.2018 

до15.06.2018 

1.7.61 Наказ Про підсумки моніторингових досліджень  якості 

освіти                                               

Адміністрація  Данюшина Л.М. з 04.06.2018 

до15.06.2018 

http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux9.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux9.htm
http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/ProektuNakaziv/Nakaz.VuxovnaWork/WEB/Vux9.htm
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Модуль 1.8. "Державна підсумкова атестація" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 1.8.1 Адміністративна 

нарада 
Про завдання ПМК та специфіку роботи 

учителів-предметників при підготовці 

випускників  до ДПА-2018 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. 05.03.2018 

1.8.2 Адміністративна 

нарада 
Про особливості проведення ДПА у 2017-

2018н.р. 

Адміністрація,  

керівники ПМК 

Данюшина Л.М. 12.03.2018 

1.8.3 Оформлення стенду 

ДПА 
Оформлення в учительській, в навчальних 

кабінетах, рекреації школи стендів "Готуємось до 

ДПА" 

Адміністрація,  

вчителі-

предметники 

Данюшина Л.М. з 12.03.2018 до 

16.03.2018  

1.8.4 Наказ Про закінчення навчального року та проведення 

ДПА у 2017-2018 н.р. 

Адміністрація Данюшина Л.М. до 06.04.2018 

1.8.5 Нарада при 

директорі 
1.Вивчення нормативних документів  щодо 

проведення ДПА у 2017-2018 н.р.  

2.Про підготовку до ДПА та ЗНО випускників 

2018 року 

Адміністрація Данюшина Л.М. 15.03.2018 

1.8.6 Адміністративний 

контроль 
Перевірка  журналів   з метою  визначення  

претендентів  на  нагородження  золотою  та  

срібною  медаллю, отримання  свідоцтв  з  

відзнакою  

Адміністрація,  

класні керівники 

Данюшина Л.М. з 09.04.3018 до 

13.04.2018  

1.8.7 Батьківські збори Про закінчення навчального року та проведення 

ДПА  2018 

Адміністрація,  

батьки,  класні 

керівники 

Данюшина Л.М. з 09.04.3018 до 

13.04.2018 

1.8.8 Засідання ПМК 1.Підготовка та проведення ДПА.  

2.Організація індивідуальної допомоги 

випускникам при підготовці до ДПА.  

3.Вивчення критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів.  

Адміністрація,  

керівники ПМК 

Петруненко С.В.,  

Скиба Л.П.,  

Бодрова В.В. 

10.04.2018 
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1.8.9 Складання розкладу 

ДПА 
Складання розкладу проведення ДПА та 

консультацій 

Адміністрація Данюшина Л.М. з 23.04.2018 до 

27.04.2018 

1.8.10 Складання комісії Комплектація вчителями-предметниками 

державних атестаційних комісій 

Адміністрація Данюшина Л.М. з 07.05.2018 до 

11.05.2018 

1.8.11 Адміністративний 

контроль 
Узгодження графіку ДПА, складу атестаційних 

комісій ДПА 2018 

Адміністрація Данюшина Л.М. з 07.05.2018 до 

11.05.2018 

1.8.12 Педагогічна рада Про звільнення від ДПА випускників певних 

категорій, визначених у Положенні про ДПА. 

Адміністрація,  

педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. з 14.05.2018 до 

25.05.2018 

1.8.13 Педагогічна рада Про вибір предметів для ДПА учнів 9-х, 11-го 

класів. 

Адміністрація,  

педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. 16.05.2018 

1.8.14 Адміністративна 

нарада 
 Хід  підготовки  до ДПА, участь в незалежному 

зовнішньому оцінюванні 

Адміністрація Данюшина Л.М. 14.05.2018 

1.8.15 Наказ  Результатиавність навчальних досягнень учнів 4 

класів за результатами ДПА 

Вчителі початкової 

школи 

Остроуменко А.О. з 28.05.2018 до 

01.06.2018 

1.8.16 Наказ Результатиавність навчальних досягнень учнів 9 

класів за результатами ДПА 

 

  Вчителі школи Данюшина Л.М. з 11.06.2018 до 

15.06.2018 

Модуль: 1.9. "Зовнішнє незалежне оцінювання" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 1.9.1 Серпнева 

педагогічна рада 
Аналіз  результатів учнів на ЗНО, порівняльний 

аналіз з результатами ДПА 

Вчителі школи Данюшина Л. М. 11.09.2017 

1.9.2 Адміністративна 

нарада 
Ознайомлення з нормативно-правовою базою 

щодо проведення ЗНО 2018 

Адміністрація Данюшина Л. М. 06.11.2017 
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1.9.3 Індивідуальна 

допомога 
В кабінеті інформатики надати  можливість 

учням 11-х класів, які не мають доступу до 

мережі Інтернет, користуватися сайтами УЦОЯО, 

ДРЦОЯО. 

Учні 11 класу Вчителі 

інформатики  

грудень-січень 

2016-2017н.р  

1.9.4 Індивідуальна 

робота 
Інформаційно-роз'яснювальна робота з питань 

реєстрації випускників  школи-учасників ЗНО-

2018 

а) серед випускників 2018 року; 

б) серед батьків випускників 2018року; 

в) серед педагогічних працівників школи.  

 

 

 

Педагогічний 

колектив,  

випускники 11-х 

класів,  батьки 

випускників 

Данюшина Л. М. з 04.12.2017 до 

19.01.2018  

1.9.5 Адміністративна 

нарада 
Затвердження заходів щодо залучення 

випускників 2017 року до зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень 

та організації його проведення. 

Адміністрація Данюшина Л. М. до 04.12.2018 

1.9.6 Учнівські збори Ознайомлення учнів з умовами зовнішнього 

незалежного оцінювання відповідно до 

нормативних документів МОН України, УЦОЯО, 

ДРЦОЯО. 

Випускники 11 

класів 

Класні керівники  

11 класів 

з 04.12.2017 до 

08.12.2017 

1.9.7 Оформлення стенду Оформити стенд в рекреації школи з 

роз'яснювальними матеріалами щодо участі 

випускників в ЗНО-2017. 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. з 04.12.2017 до 

08.12.2017 

1.9.8 Класні і батьківські 

збори 
Ознайомлення випускників 2017 року та їх 

батьків з правилами проведення ЗНО 

(Мультимедійна презентація, демонстрація 

відеоролика). 

Батьки 

випускників,  

випускники 11 

класу 

Данюшина Л. М. з 11.12.2017 до 

15.12.2017 

1.9.9 Збір інформації Підготовка попередніх даних про кількість 

випускників 2017 року, які братимуть участь у 

ЗНО з метою вступу до ВНЗ. 

Випускники 11 

класів 

Данюшина Л. М. з 04.12.2017 до 

08.12.2017 

1.9.10 Оформлення 

класних куточків 
В класних куточках, в кожному навчальному 

кабінеті, розмістити інформацію на допомогу 

випускнику-2016 при підготовці до ЗНО з даного 

предмету. 

Вчителі-

предметники 

Данюшина Л. М. з 11.12.2017 до 

15.12.2017 
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1.9.11 Само-

вдосконалення 
Для якісної підготовки випускників школи 

вчителям-предметникам використовувати 

матеріал журналу ТІМО (тестування і моніторинг 

в освіті) 

Вчителі-

предметники 

Данюшина Л. М. ІІ семестр  

1.9.12 ЗНО Організація і проведення ЗНО-2018. 

Забезпечення організованої участі випускників 

школи у ЗНО.  

Забезпечення проведення тестування на базі 

школи.  

Подання статистичних даних 

Випускники  11 

класів,  

педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. квітень-червень 

1.9.13 Пробне тестування Пробні тестування з визначених предметів Випускники 9,11 

класів 

Данюшина Л. М. , 

кл. кер.9,11 класів 

березень-

квітень 

1.9.14 Поточний контроль 1.Провести анкетування педагогів щодо їх участі 

у ЗНО-2018 за анкетами ДРЦОЯО. 

2.Підготовити списки учителів, які 

залучатимуться до ЗНО у 2018 році. 

Вчителі школи Данюшина Л. М. з 12.03.2018 до 

23.03.2018 

1.9.15 Сертифікація Організувати навчання та сертифікацію 

залучених до ЗНО працівників школи згідно з 

графіком. 

Вчителі школи Данюшина Л. М. квітень 2018  

1.9.16 Моніторинг   Порівняльний аналіз результатів ЗНО-2018 та 

річного оцінювання 

Адміністрація Данюшина Л. М. з 20.08.2018  до 

23.08.2018 

Модуль: 1.10. "Кінець навчального року" 

 Код  

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована дата 

виконання 

 1.10.1 Батьківські збори Батьківські збори для батьків, які хочуть,  щоб 

їхні діти відвідували підготовчі заняття за 

науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України». Організація підготовчих занять. 

 

Адміністрація,  

вчителі початкових 

класів 

Остроуменко А. О. до 28.11.2018 

1.10.2 Адміністративна 

нарада 
Про організацію занять майбутніх  

першокласників  до  навчання  в школі 

Адміністрація,  

вчителі почат. 

класів 

Остроуменко А. О. 06.02.2018 
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1.10.3 Індивідуальна 

робота 
Робота по  підготовці видачі  документів про 

освіту на комп'ютерній  основі 

Випускники 9,11 

класів 

Галіцька С.П. 15.01.2018 до 

05.03.2018  

1.10.4 Співбесіди Про попереднє комплектування педагогічних 

працівників 

Адміністрація Данюшина Л. М. 05.03.2018 до 

09.03.2018  

1.10.5 Співбесіди Попередній розподіл тижневого педагогічного 

навантаження на 2018-2019 навчальний рік 

Адміністрація Данюшина Л. М. 12.03.2018 до 

16.03.2018 

1.10.6 Звітність Підготовка і здача зошита комплектування на 

2018-2019н.р. 

Адміністрація Данюшина Л. М. 19.03.2018 до 

30.03.2018  

1.10.7 Організаційна 

робота 
Організація   роботи   шкільного  табору,  

літнього  шкільного  майданчика 

Адміністрація Остроуменко А. О. 23.04.2018 до 

27.05.2018  

1.10.8 Батьківські збори  Для батьків майбутніх першокласників Адміністрація Остроуменко А. О. квітень 2018 

1.10.9 Адміністративна 

нарада 
Про хід підготовки  майбутніх  першокласників  

до  навчання  в школі 

Адміністрація,  

вчителі почат. 

класів 

Остроуменко А. О. 16.04.2018 

1.10.10 Звітність Про набір учнів до 1, 10 класів на новий 2018-

2019н.р. 

Заступники 

директора 

Данюшина Л. М.,  

Остроуменко А. О. 

16.04.18 раз на 

місяць  

1.10.11 Перевірка 

готовності кабінетів 
Прийом кабінетів, перевірка готовності кабінету 

до нового навчального року 

Директор школи,  

завідуючі 

кабінетами 

Директор школи 

Хмеленко Л. В. 

28.05.2018 до 

29.06.2018 

1.10.12 Співбесіди Узгодження графіку відпустки працівників 

школи 

Адміністрація,  

педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. з 07.05.2018 до 

18.05.2018  

1.10.13 Наказ Про відпустки працівникам школи Адміністрація Хмеленко Л. В.  до 21.05.2018  

1.10.14 Адміністративна 

нарада 
1. Аналіз роботи за рік 

 2. Здобутки, проблеми, перспективи  

3. Підготовка звітних матеріалів до серпневої 

педради 

Адміністрація,  

психолог,  

соц.педагог 

Данюшина Л. М. 14.05.2018 
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1.10.15 Засідання ПМК 1. Аналіз навчальних досягнень учнів; 

2. Підготовка до учнів  ЗНО; 

3. Аналіз  виконання  завдань на рік; 

4. Оформлення методичних карток вчителя; 

5. Планування роботи на новий начальний рік  

Члени ПМК Петруненко С.В., 

Скиба Л.П.,   

Бодрова В.В., 

Бур'ян І.Г. 

23.05.2018 

1.10.16 Свято Свято обдарованих "Хай зірки не гаснуть" Педагогічний 

колектив,  учні 

школи,  батьки 

Іванова С. А. 24.05.2018 

1.10.17 Адміністративна 

нарада 
Про проведення навчальних екскурсій та 

навчальної практики. Узгодження графіку.  

Адміністрація,  

педагогічний 

колектив 

Біліченко С.П. 22.05.2018 

1.10.18 Наказ Про проведення навчальних екскурсій та 

навчальної практики. 

Адміністрація Біліченко С.П. до 26.05.2018 

1.10.19 Педагогічна рада 1. Про переведення учнів до  наступних класів. 

2. Про нагородження похвальним листом "За 

високі досягнення у навчанні". 

3. Про випуск учнів  зі школи  

Адміністрація,  

педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М.,  

Остроуменко А. 

О., Іванова С.А 

25.05.2018 

1.10.20 Свято Свято  останнього дзвоника Педагогічний 

колектив,  учні 

школи,  батьки 

Біліченко С.П. 25.05.2018 

1.10.21 Звітність Рух учнів Вчителі школи Іванова С. А. з 04.06.2018 до 

08.06.2018  
1.10.22 Підготовка до 

нового навчального 

року 

Підписання акту готовності школи до нового 

навчального року 

Адміністрація Хмеленко Л. В.,  

Біла С. М. 

з 28.05.2018 до 

29.06.2018  

1.10.23 Складання бізнес-

плану 
Бізнес-план розвитку школи Директор школи,  

заступник 

директора АХЧ 

Хмеленко Л. В.,  

Біла С. М. 

з 28.05.2018 до 

01.06.2018  

1.10.24 Наказ Про перевід  учнів 9-х класів Адміністрація Данюшина Л. М. до 15.06.2018 

1.10.25 Шкільний табір Робота шкільного табору Вчителі початкової 

школи  

Остроуменко А.О. Червень-липень 
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Проект: 2. "Педагогічний Еверест" 

Модуль: 2.1. "Атестація і курсова перепідготовка педпрацівників" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 2.1.1 Курсова 

перепідготовка 
Перевірка строків проходження  педпрацівни-

ками перепідготовки  на курсах  ДОІППО 

 Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. серпень 2017   

2.1.2 Заявка Електронна заявка на курсове підвищення 

кваліфікації  у 2018 році 

 Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. з 14.08.2017 до 

18.08.2017   

2.1.3 Аналіз і корекція Аналіз і корекція перспективного плану атес-

тації та курсової перепідготовки  пед. 

працівників 

 Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. з 04.09.2017  до 

08.09.2017   

2.1.4 Наказ Про створення атестаційної комісії в 2017-2018 Адміністрація Данюшина Л. М.  до 19.09.2017   

2.1.5 Оперативна нарада Ознайомлення педагогічних працівників з 

нормативним  та директивними документами 

щодо атестації 

Данюшина Л. М., 

педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. 12.09.2017 

2.1.6 Засідання 

атестаційної 

комісії №1 

1.Розгляд списку пед.працівників, які 

підлягають атестації, згідно з перспективним 

планом атестації.  

2.Розподіл функціональних обов'язків між 

членами АК.  

3.Затвердження графіка засідань АК, циклогра-

ми діяльності атестаційної комісії. 

 4.Ознайомлення з параметрами оцінювання 

професійної діяльності відповідно до квалі-

фікаційних категорій та тарифних розрядів.                               

 

Члени атестаційної 

комісії 

Данюшина Л. М. 19.09.2017 

2.1.7 Індивідуальна 

робота 
Прийняття заяви від педагогічного працівника 

щодо проходження чергової  атестації,  відмову 

від  атестації або включення  до позачергової 

атестації 

 Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М.  до 10.10.2017  
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2.1.8 Заявка Надати до міського науково-методичного центру 

заявки на атестацію педагогічних працівників у 

2017-2018н. році 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. до 13.10.2017   

2.1.9 Оформлення 

документації 
Оновлення матеріалів з питань атестації 

педагогічних працівників  в методичному кабінеті 

.  

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М.  з 09.10.2017  до 

13.10.2017  

2.1.10 Планування роботи Узгодження координаційного плану роботи 

вчителя який атестується 

Атестаційна 

комісія 

Данюшина Л. М. з 16.10.2017 до 

20.10.2017  

2.1.11 Оформлення 

стенду 
Оформлення стенду в учительській "Атестація в 

школі" 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. з 09.10.2017  до 

13.10.2017 

2.1.12 Засідання 

атестаційної 

комісії №2 

1.Розгляд списків педагогічних працівників, які 

підлягають черговій атестації, із зазначенням 

строків проходження курсів підвищення 

кваліфікації;  

2.Розгляд заяв на позачергову атестацію.  

3.Подання директора школи про присвоєння 

педагогічним  працівникам (відповідність раніше 

присвоєної) кваліфікаційної категорії, 

педагогічного звання.                         

 

Атестаційна 

комісія 

Данюшина Л. М. 19.10.2017 

2.1.13 Засідання 

атестаційної 

комісії №3 

  1. Попередній моніторинг якості роботи вчителя (аналіз 

матеріалів щодо результативності роботи вчителя, який 

атестується, за 5 років, його професійне зростання.) 

2.Золоті перлини досвіду вчителя, захист-звіт 

концепції                                               

Атестаційна 

комісія 

Данюшина Л. М. 26.10.2017                

2.1.14 Бюлетень Відображення ходу атестації в методичних 

бюлетенях: Засідання №3 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. до 30.10.2017 

2.1.15 Наказ Про атестацію педагогічних працівників у 2017-

2018 н.р.. 

Атестаційна 

комісія 

Данюшина Л. М. 20.10.2017  

2.1.16 Облік Облік післякурсових завдань вчителів які 

атестуються в поточному році 

Атестаційна 

комісія 

Данюшина Л. М. з 30.10.2017  до 

03.11.2017   
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2.1.17 Засідання 

атестаційної 

комісії №4 

 1. Аналіз виконання післякурсових завдань.    

2. Захист проектів 

Адміністрація,  

атестаційна комісія 

Данюшина Л. М. 16.11.2017 

2.1.18 Бюлетень Відображення ходу атестації в методичних 

бюлетенях: Засідання №4 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. до 20.11.2017 

2.1.19 Конкурс Участь в конкурсі «Сучасний урок» Вчителі, що 

атестуються 

Данюшина Л.М. листопад-

грудень 2017 

2.1.20 Демострація 

досвіду роботи 
Вікриті уроки, позакласні заходи Вчителі, що 

атестуються 

Данюшина Л.М. листопад-

грудень 2017 

2.1.21 Контроль шкільної 

документації 
Перевірка ведення шкільної документації, 

виконання програми, ведення класних журналів, 

стан щоденників учнів класу 

Адміністрація,  

атестаційна комісія 

Заступники 

директора 

з 11.12.2017  до 

22.12.2017   

2.1.22 Засідання 

атестаційної 

комісії №5 

1. Захист  тем самоосвіти, педагогічного досвіду  

2.Про результати перевірок ведення шкільної 

документації, аналіз контрольних робіт, зрізів 

знань  

3. Аналіз відкритих уроків, позакласних заходів    

Адміністрація,  

атестаційна комісія 

Данюшина Л. М. 07.12.2017 

2.1.23 Бюлетень Відображення ходу атестації в методичних 

бюлетенях: Засідання 4 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. до 11.12.2017 

2.1.24 Конкурси Участь в конкурсах педагогічної майстерності Вчителі, що 

атестуються 

Данюшина Л.М. протягом року 

2.1.25 Огляд кабінетів Особистий внесок кожного вчителя у створенні 

навчальної бази кабінету для забезпечення 

якісного НВП 

Адміністрація,  

атестаційна 

комісія,  

педагогічний 

колектив 

Остроуменко А. О. з 15.01.2018 до 

26.01.2018 

2.1.26 Засідання 

атестаційної 

комісії №6 

Інтерактивний урок. Захист учнівських та 

вчительських презентацій по темі НВП 

Адміністрація,  

атестаційна комісія 

Данюшина Л. М. 24.01.2018 

2.1.27 Бюлетень Відображення ходу атестації в методичних 

бюлетенях: Засідання №6 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. до 22.01.2018 
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2.1.28 Засідання 

атестаційної 

комісії №7 

Моніторинг якості роботи вчителя Адміністрація,  

атестаційна комісія 

Данюшина Л. М. 15.02.2018 

2.1.29 Бюлетень Відображення ходу атестації в методичних 

бюлетенях: Засідання 7 

Вчителі, що 

атестуються 

Данюшина Л.М. до 19.02.2018 

2.1.30 Оформлення 

документів для 

атестації 

Підготовка характеристик   Адміністрація,  

атестаційна комісія 

Данюшина Л. М. з 26.02.2018 до 

02.03.2018  

2.1.31 Індивідуальна 

робота з вчителями 
Ознайомлення вчителів, які атестуються, з 

характеристиками 

Адміністрація,  

атестаційна комісія 

Данюшина Л. М. до 07.03.2018  

2.1.32 Оформлення 

документів для 

атестації 

Підготовка атестаційних листів Адміністрація,  

атестаційна комісія 

Данюшина Л. М. до 22.03.2018  

2.1.33 Засідання 

атестаційної 

комісії №8 

1. Розгляд документації педпрацівників, які 

проходили атестацію. 

2. Співбесіда з педпрацівниками. 

3. Встановлення кваліфікаційних категорій. 

Атестаційна 

комісія 

Данюшина Л. М. 22.03.2018 

2.1.34 Свято для вчителів, 

що атестувались 
Свято «Педагогічний олімп»       Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. 22.03.2018 

2.1.35 Бюлетень Відображення ходу атестації в методичних 

бюлетенях: Засідання №8 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. до 26.03.2018 

2.1.36 Наказ Про результати атестації педагогічних 

працівників, зміни в тарифікації відповідно 

встановлених категорій 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М.  23.03.2018 

2.1.37 Узагальнення 

матеріалів атестації 
Збірка «Золоті перлини досвіду» Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. з 26.03.2018 до 

30.03.2018 
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Модуль 2.2. "Робота творчої групи "Висока педагогічна майстерність " 

Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

2.2.1  Організаційне 

засідання  тв.групи 

№1 

Узгодження плану роботи, складу творчої 

групи, розподіл завдань, формування 

мікрогруп у відповідності з індивідуальною 

програмою   

 

методичного зростання вчителя. 

Члени творчої 

групи 

Фурсова А. М. 20.09.2017 

2.2.2 Дослідження Готовність педагогічного колективу до нової 

педагогічної свідомості у траекторії 

становлення й розвитку гармонійно- 

досконалої особистості учня                                                         

Члени творчої 

групи 

Фурсова А. М. з 12.10.2017  до 

16.10.2017 

2.2.3 Засідання творчої 

групи №2 
Шляхи підвищення розвитку інтелектуальної 

свідомості учнів як складової соціально-

комунікативної культури 

 

Педагогічний 

колектив,  члени 

творчої групи 

Фурсова А. М. 18.10.2017 

2.2.4 Випуск бюлетня Бюлетень « Шляхи підвищення розвитку 

інтелектуальної свідомості учнів як складової 

соціально-комунікативної культури» 

Фурсова А. М. Фурсова А. М. 19.10.2017 

2.2.5 Відкриті уроки Педагогічний ярмарок системи методів роботи 

(практичні кроки із досвіду досвідчених 

вчителів) 

Члени творчої 

групи 

Данюшина Л. М. з 01.11.2017  до 

30.11.2017  

2.2.6 Анкетування 

педагогів 
«Види інтелекту» Педагогічний 

колектив,  члени 

творчої групи 

Фурсова А. М. З 02.12.17 по 

16.12.17 

2.2.7  Засідання творчої 

групи №3  
 Засідання -диспут «Вербальний інтелект та 

інтелект дії. Що важливіше для майбутнього»                                                                                    

 

Члени творчої 

групи 

Фурсова А. М. 16.12.2017 

2.2.8 Випуск бюлетня Випуск методичного бюлетеня   «Вербальний 

інтелект та інтелект дії. Що важливіше для 

майбутнього»                                                                                                    

Члени творчої 

групи 

Фурсова А. М. 17.12.2017 
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2.2.9 Дослідження Ставлення до дистанційної  освіти» Педагогічний 

колектив,  

атестуємі вчителі 

Фурсова А. М. січень 2018 р. 

2.2.10  Відкриті 

позакласні заходи 
Представлення вчителями творчої групи 

практичних елементів застосування новітніх 

технологій 

Атестуємі вчителі Данюшина Л. М. лютий 2018 р 

2.2.11 Засідання-круглий 

стіл №4 
Засідання «Управління процесами контакту. 

Найефективніші компоненти техніки спілкування» 

Педагогічний 

колектив,  члени 

творчої групи 

Фурсова А. М. 14.03.2018 

2.2.12 Випуск бюлетня Випуск методичного бюлетеня «Управління 

процесами контакту. Найефективніші компоненти 

техніки спілкування» 

Члени творчої 

групи 

Фурсова А. М. 15.03.2018 

2.2.13 Засідання творчої 

групи №5 
Аналіз виконання завдань, узагальнення 

досягнень  членів творчої групи.                                                                                    

Звіт-презентація роботи творчої групи високої 

педагогічної майстерності 

Члени творчої 

групи 

Члени творчої 

групи 

23.05.2018 

2.2.14 Підсумкове 

засідання 
Звіт про роботу творчої групи , планування роботи 

на новий навчальний рік:- пропозиції, щодо нових 

форм організації роботи;- які проблеми треба 

вивчити, для покращення роботи творчої групи. 

Педагогічний 

колектив,  члени 

творчої групи 

Фурсова А. М. 23.05.2018 

Модуль 2.3. "Робота творчої групи "Лабораторія актуальних питань" 

Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

2.3.1 Засідання №1 Узгодження плану роботи, складу творчої групи, 

розподіл завдань, формування мікрогруп у 

відповідності з індивідуальною програмою  

методичного зростання вчителя.               

Підготовка до конкурсу "Самий розумніший" 

Члени творчої 

групи 

Брижко І.М. з 04.09 до 

08.09.2017       

протягом року 

2.3.2 Бюлетень №1  За матеріалами засіданя №1 

 

 

Брижко І.М. Брижко І.М. 08.09.2017 
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2.3.3 Анкетування " Інтелектуали. Хто вони?"                                                                                  

 

Учні 5-11 класів Брижко І.М. з 11.09.2017 до 

12.10.2017 

2.3.4 Засідання творчої 

групи №2 

Круглий стіл "Чи сучасно бути інтелектуальним?" Педагогічний 

колектив,  члени 

творчої групи,учні 

Брижко І.М. 

Ващенко С.П. 

12.10.2017 

2.3.5 Бюлетень№2 За матеріалами засіданя№2"Роль інтелектуальної 

сфери розвитку особистості" 

 

Брижко І.М. 

 

Брижко І.М. 

13.10.2017 

2.3.6 Проведення 

тренінгів 

"Вчимося бути інтелектуалами" Учні 5-11 класів Психолог, 

Брижко І.М 

з 01.11.2017 до 

14.12.2017 

2.3.7 Засідання творчої 

групи №3 

Круглий стіл - зустріч "Знання-сила!?" Учні 7-11кл, 

вчителі, батьки, 

випускники 

минулих років   

Брижко І.М.             

Біліченко С.П., 

рада 

старшокласників  

14.12.2017 

2.3.8 Бюлетень №3 "Вчимося вчитися" 

 

Брижко І.М. Брижко І.М. 15.12.2017 

2.3.9 Огляд та 

обговорення 

фільмів 

Перегляд для молодших та 5-6 класів м/ф "В 

країні невивчених уроків"тощо.  

Виховні години, заходи "СТЕМ-освіта"   

Класні керівники  

1-11класів, учні 

БрижкоІ.М. 

класні керівники 

1-11кл. 

протягом року 

2.3.10 Засідання творчої 

групи №4 

Диспут «Який він учень майбутноього» Учні 7-11кл, 

вчителі, батьки, 

випускники 

Брижко І.М.             

Біліченко С.П., 

рада 

старшокласників  

22.02.2018 

2.3.11 Конкурс  Шкільний конкурс "Самий розумний!"                                                   Учні 8-11 класів, 

вчителі 

ІвановаС.А. 

Брижко 

І.М.,класні 

керівники 8-

11кл. 

 квітень 2018 

2.3.13 Бюлетень №4 За підсумками конкурсу 

 

Брижко І.М. Брижко І.М. Квітень 2018 

2.3.14 Концерт-засідання  "Поделись улыбкою своей и она к тебе ещё не 

раз вернётся!" 
Батьки, учні, 

вчителі 

Біліченко С.П.     

Брижко І.М. 
03.05.2018 

2.3.15 Бюлетень №5 "Наші таланти" Нагородження обдарованих 

учнів. 

Члени творчої 

групи 

ІвановаС.А. 

Брижко І.М. 

17.05.2018 
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2.3.16 Засідання творчої 

групи №6 

Аналіз виконання завдань, узагальнення 

досягнень  членів творчої групи. Звіт-презентація 

роботи творчої групи "ЛАП" 

Члени творчої 

групи 

 

Брижко.І.М. 

23.05.2018 

2.3.17 Заключне 

засідання №6 

Звіт про роботу групи, планування роботи на 

новий навчальний рік: 

- пропозиції, щодо нових форм організації 

роботи; 

- які проблеми треба вивчити, для покращення 

роботи групи 

Члени творчої 

групи 

Брижко І.М. 23.05.2018 

Модуль 2.4. "Школа становлення вчителя"  За матеріалами 

засідання № 6 

 

Члени творчої групи Брижко І.М. До 25.05.18 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована дата 

виконання 

 2.4.1 Наказ Про організацію роботи з молодими та 

малодосвідченими вчителями 

Адміністрація Саранчук Т. В. 08.09.17   

2.4.2 Засідання №1 

Школи молодого 

вчителя 

Ознайомлення з планом роботи школи на рік.  

Створення груп «наставник-молодий вчитель».  

 

Молоді  і 

малодосвідчені 

вчителі, 

наставники 

Саранчук Т. В. 13.09.17 

2.4.3 Індивідуальна 

робота 
Співбесіди з молодими вчителями, щодо 

особистих планів, проблем, завдань на новий 

навчальний рік 

Молоді  і 

малодосвідчені 

вчителі, 

наставники 

Саранчук Т. В. 

наставники 

з 05.09.17 до 

22.09.17 

2.4.4 Інструктаж  Інструктаж молодих учителів «Планування роботи 

вчителя. Робота з навчальними програмами, 

пояснювальними записками до них, шкільною 

документацією. Нормативні документи»  

 

Молоді  і 

малодосвідчені 

вчителі, 

наставники 

Саранчук Т. В. 

наставники 

з 05.09.17 до 

22.09.17 

2.4.5 Консультація «Вимоги до планування виховної роботи»  

 

Молоді  і 

малодосвідчені 

вчителі, 

наставники 

Саранчук Т. В. 

наставники 

з 05.09.17 до 

22.09.17 

2.4.6 Індивідуальна 

робота 
1.Складання планів самоосвіти.   

2.Складання планів роботи вчителів-наставників 

Молоді  і 

малодосвідчені 

вчителі, 

наставники 

Саранчук Т. В.., 

наставники 

з 25.09.17 до 

29.09.17 
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2.4.7 Індивідуальна 

допомога 
 при складанні календарного плану  

 при складанні поурочних планів 

 аналіз і самоаналіз уроку. 

 щодо ведення шкільної документації 

 рекомендацій як класному керівнику 

 при організації роботи з класом 

 в роботі зі слабовстигаючими 

 в організації роботи з батьками 

 в роботі з недисциплінованими учнями 

 

Молоді  і 

малодосвідчені 

вчителі, 

наставники 

Саранчук Т. В. 

наставники 

протягом року 

2.4.8 Ознайомлення-

екскурсія 
Педагогічна скарбничка педагогічного досвіду 

вчителів школи 

 Саранчук Т. В. Саранчук Т. В. з 18.09.17 до 

22.09.17 

2.4.9 Взаємовідвідування 

уроків 
Організація взаємовідвідування уроків 

досвідчених вчителів 

адміністрація Саранчук Т. В. протягом року 

2.4.10 Психологічна 

допомога 
Організувати роботу психолога по адаптації 

молодих та малодосвідчених вчителів, надавши 

психологічну допомогу в роботі з учнями, 

батьками, при підготовці до уроку,  у 

взаємостосунках учитель-учень, учитель-батьки 

Молоді  і 

малодосвідчені 

вчителі, психолог, 

наставники 

психолог  протягом року 

2.4.11 Діагностика 

молодих вчителів 
Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки 

готовності молодого спеціаліста до саморозвитку. 

Заповнення діагностичних карток. Аналіз 

результатів  

 

Молоді  і 

малодосвідчені 

вчителі, психолог, 

наставники 

психолог  з 2.09.17 

до29.09.17 

2.4.12 Засідання №2 

Школи молодого 

вчителя.  

Золота педагогічна скарбниця «Оцінювання-

вимірник знань, стимул чи засіб гноблення?» 

 

Молоді  і 

малодосвідчені 

вчителі, психолог, 

наставники 

Саранчук Т. В. 04.10.17 

2.4.13 Бюлетень Бюлетень за матеріалами засідання ШМВ 

"Оцінювання – вимірник знань, чи засіб 

гноблення?" 

Саранчук Т. В. 

наставники  

Саранчук Т. В. 06.10.17 
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2.4.14 Тиждень 

педмайстерності   
Тиждень педмайстерності для молодого вчителя Молоді  і 

малодосвідчені 

вчителі, психолог, 

наставники 

Саранчук Т. В., 

наставники 

з 30.10.17 до 

10.11.17 

2.4.15 Засідання №3 

Школи молодого 

вчителя. 

Панорама «ІКТ та інтерактивне навчання. 

Використання ІКТ на уроках».  Обговорення 

уроків, відвіданих в учителів школи                                                     

Вчителі-

наставники, 

психолог,  

Саранчук Т. В. 

Саранчук Т. В. 

наставники 

 11.11.17 

2.4.16 Бюлетень Бюлетень за матеріалами засідання ШМВ «ІКТ та 

інтерактивне навчання. Використання ІКТ на 

уроках " 

Саранчук Т. В. 

наставники  

Саранчук Т. В. 13.11.17 

2.4.17 Консультації З проблеми оцінювання навчальних досягнень 

учнів. 

Вчителі-

наставники, 

психолог 

Саранчук Т. В. 

наставники 

з 07.11.17 до 

25.11.17 

2.4.18 Засідання №4 

Школи молодого 

вчителя 

Круглий стіл «Здоров’язберігаючі технології і 

школі». Організація індивідуальної роботи з 

учнями    

Вчителі-

наставники, 

психолог,  

Саранчук Т. В. 

Саранчук Т. В. 

наставники 

21.12.17 

2.4.19 Бюлетень За матеріалами засідання ШМВ 

«Здоров’язберігаючі технології у школі». 

Організація індивідуальної роботи з учнями 

Саранчук Т. В. 

наставники  

Саранчук Т. В. 25.12.17 

2.4.20 Практикум для 

молодих вчителів 
Практикум: «Відвідування батьківських зборів 

досвідчених класних керівників» «Спілкування 

учителя з батьками учнів у позаурочний час. 

Вміння знаходити спільну мову» 

 

Вчителі-

наставники, 

психолог,  

Саранчук Т. В. 

Саранчук Т. В 

.наставники 

з 18.12.17 до 

22.12.17 

2.4.21 Домашня робота 

молодих вчителів 
Підготовка методичної розробки «Всеобуч для 

батьків» (за обраними темами) для розміщення на 

сайті школи        

Вчителі-

наставники, 

психолог,  

Саранчук Т. В. 

Саранчук Т. В. 

наставники 

з 03.01.18 до 

11.01.18 
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2.4.22 Домашня робота 

молодих вчителів 
Розробка інтерактивного заходу щодо розвитку 

інтелектуальних здібностей (в рамках роботи над 

міні-проектом)      

Вчителі-

наставники    

 наставники з 15.01.18 до 

01.02.18 

2.4.23 Засідання №5 

Школи молодого 

вчителя 

Представлення-захист міні-проекту «Формування 

предметних компетенцій засобами ІКТ» 

Вчителі-

наставники, 

психолог,  

Саранчук Т. В. 

Саранчук Т. В. 

наставники 

108.02.18 

2.4.24 Бюлетень Випуск бюлетеня за матеріалами засідання ШМВ 

«Формування предметних компетенцій засобами 

ІКТ» 

Саранчук Т. В. 

наставники  

Саранчук Т. В. 17.02.18 

2.4.25 Міні дослідження 

молодих вчителів 
Міні-дослідження: вивчення професійної. 

готовності вчителя до творчої роботи  

Вчителі-

наставники, 

психолог,  

Саранчук Т. В. 

психолог з 05.03.18 до 

10.03.18 

2.4.26 Тиждень молодого 

вчителя 
Тиждень молодого вчителя: презентація меседжа 

«Мої надбання», відкриті уроки 

                                      

Вчителі-

наставники, 

психолог,  

Саранчук Т. В. 

Психолог ,  

Саранчук Т. В. 

наставники 

 06.03.18  

2.4.27 Конкурсно-

розважальна 

програма 

Конкурсно-розважальна програма «Наша надія»- 

привітання молодих вчителів. 

                                          

Саранчук Т. В. 

наставники  

Саранчук Т. В. 10.04.18 

2.4.28 Заключне засідання 

Школи молодого 

вчителя 

Результативність роботи «наставник-молодий 

вчитель».Підсумки роботи за рік. Визначення 

проблем та постановка завдань на наступний навч. 

рік.     

Вчителі-

наставники, 

психолог,  

Саранчук Т. В. 

Саранчук Т. В. 

наставники 

10.05.18 

2.4.29 Заключне 

засідання №6 

Звіт про роботу школи становлення вчителя, 

планування роботи на новий навчальний рік, 

пропозиції, щодо нових форм організації роботи 

 Вчителі-

наставники, 

психолог,  

Саранчук Т. В. 

 Саранчук Т. В. 

наставники 

23.05.2018 
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Проект: 3. "Кроки у майбутнє" 

 

Модуль: 3.1. " Профільне та допрофільне навчання" 

 Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата 

виконання 

 
3.1.1 Виконання 

програми 

розвитку освіти в 

м.Дніпро 

Впровадження завдань програми розвитку освіти в 

місті Дніпро: шкільного проекту «Профільне 

навчання» 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. протягом року 

3.1.2 Співпраця з 

центром 

зайнятості 

Визначити  соціально-економічний запит 

промисловості міста, району, ринку праці 

Соц.педагог,  

педагог-

організатор 

Бугир Л.М.,  

Біла Н. В. 

протягом року 

3.1.3 Оформлення 

стенду 

Поновити стенд профорієнтації матеріалами для 

ознайомлення із змістом і перспективами розвитку 

професій 

Соц.педагог,  

педагог-

організатор 

Біла Н. В.,  

Бугир Л.М. 

з 03.09.2017 до 

07.09.2017  

3.1.4 Виконання 

програми 

розвитку освіти в 

м.Дніпро 

Впровадження завдань програми розвитку освіти в 

місті Дніпро  проекту «Система природничо-

математичної освіти» 

STEM-навчання; 

робота пошуково-дослідниць-кого товариства 

«Ерудит» 

Екологічна ліга «Екологічна Варта»  

  

 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. протягом року 

3.1.5 Організаційна 

робота 

Формування контингенту учнів за профілями: 

економічний, екологічний, здоров'язберігаючий 

Адміністрація, 

вчителі-

предметники 

Данюшина Л. М. серпень 2017р.  

3.1.6 Аналіз Аналіз матеріально-технічної бази школи для 

забезпечення профільного та поглибленого 

вивчення предметів 

Адміністрація, 

бібліотекар,  

вчителі-

предметники 

Данюшина Л. М. серпень 2017р. 
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3.1.7 Анкетування Вивчити інтереси учнів, батьків, потенціал  

пед.працівників школи в забезпеченні освітян-

ськими потребами учнів мікрорайону школи  

Батьки, вчителі,  

учні,  психолог 

Психолог з 11.09. 2017 до 

15.09. 2017  

3.1.8 Формування 

автокласу 

Формування   автокласу із учнів 10 класу   Адміністрація Хмеленко Л. В., 

Данюшина Л.М. 

з 11.09. 2017 до 

15.09. 2017 

3.1.9 Наказ Про організацію роботи автокласу Директор Хмеленко Л. В. до 15.09. 2017   

3.1.10 Аналіз Аналіз наявного фонду навчально-матеріальної  

літератури, підручників  для забезпечення  

профільного навчання; програм  і  підручників  

для 5-11 класів 

Адміністрація, 

бібліотекар,  

вчителі-

предметники 

Іванова С. А., 

бібліотекар 

з 04.09. 2017 до 

08.09. 2017  

3.1.11 Участь в 

конкурсах 

Участь у міжнародних конкурсах «Кенгуру», 

«Колосок», «Геліантус», «Левеня» 

Педагогічний 

колектив 

Іванова С.А. протягом року 

3.1.12 Дослідження Дослідження нахилів, інтересів, здібностей учнів з 

метою забезпечення навчання учнів в 

відповідності до здібностей в профільному класі, 

чи подальшій професійній освіті 

Психолог,  

учні школи 

Психолог з 18.09. 2017 до 

22.09. 2017 

3.1.13 Організаційна 

робота 

Профорієнтаційна  робота  з учнями  5-11 класів: 

 -з цікавими людьми різних професій; 

 - екскурсії на підприємства,  заводи, ПТУ;  

-  бесіди з учнями, батьками де знайомити  з 

професійно-технічними закладами, технікумами 

району, міста, з потребами ринку праці;   

- Дні відкритих дверей" в ПТУ,  ВНЗ, технікумах 

Адміністрація, 

педагог-

організатор,  класні 

керівники 

Бугир Л.М протягом року 

3.1.14 Анкетування Анкетування учнів випускних класів на предмет 

виявлення професійних намірів 

Психолог,  

учні 9-11 класів 

Психолог    з 09.10. 2017 до 

13.10. 2017 
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3.1.15 Засідання ПМК  

вчителів 

природничо-

математичного 

профілю 

Розглянути пропозиції, щодо навчання, виховання 

і розвитку особистості учня профільних 

математичних класів. 

Вимоги до вчителя, який забезпечує викладання 

профільних предметів 

 

Члени ПМК 

вчителів 

природничо-

математичного 

профілю 

Бодрова В.В.  10.10. 2017 

3.1.16 Нарада при 

директорі  

Роль профорієнтаційної роботи зі старшокл. з 

урахуванням інтелектуального розвитку 

особистості» 

Педагогічний 

колектив 

Бугир Л.М. 25.10.2017 

3.1.17 Поновлення 

стенду 

Гласність  роботи  школи  по  проблемі, з метою 

прискорення вирішення питань здобуття учнями 

якісної повної  загальної середньої профільної, 

професійної освіти, "Рівного  доступу до якісної 

освіти" 

Адміністрація Бугир Л.М. з 15.01.2018 до 

22.01.2018  

3.1.18 Консультування Визначення предметів для незалежного тестування 

відповідно до вимог обраних вузів 

Класні керівники, 

учні  11-х класів, 

  

класні керіники 

випускних класів 

з 15.01.2018 до 

19.01. 2018  

3.1.19 Виставка Виставка літератури професійного спрямування у 

шкільній бібліотеці  

Бібліотекар,   

учні школи 

бібліотекар з 01.02.2018до 

12.02.2018   

3.1.20 Контроль Стан навчання учнів а автокласі Директор Хмеленко Л. В. з 21.05.2018 до 

25.05.2018   

3.1.21 Наказ Про результативність навчання учнів в автокласі 

(отримання прав на водіння автотранспорту) 

 Директор Хмеленко Л. В. з 04.06.2018 до 

08.06.2018  

3.1.22 Довідка Моніторинговий супровід  ефективності 

підвищення якості освіти як основного завдання 

школи профільного навчання 

 

Заступники 

директора 

Данюшина Л.М. з 21.05.2018до 

01.06. 2018 

3.1.23 Довідка  

(на педраду) 

Про виконання завдань програми розвитку освіти 

Дніпропетровщини 

- проекту «Профільне навчання» 

- проекту «Система природничо-математичної 

освіти» 

 

 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. до 08.06.2018 
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Модуль 3.2. "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства" 

Код 

м/м 

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

3.2.1 Науково-

теоретичне 

забезпечення 

Апробація форм, методів, технологій соціалізації 

особистості   

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. протягом року 

3.2.2 Накопичення 

матеріалу 

Створення «банку інформації з теми обласного 

науково-методичного проекту "Освітні стратегії 

соціалізації особистості громадянського 

суспільства"  

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М.  протягом року  

3.2.3 Засідання 

методичної ради    

Мета і завдання роботи над обласним науково-

методичним проектом   "Освітні стратегії 

соціалізації особистості громадянського 

суспільства" ІІІ етап 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. 25.09.2017 

3.2.4 Комплексний 

моніторинг 

Комплексний моніторинг ціннісних орієнтацій 

рівня соціальної відповідальності особистості: 

рівень соціальної адаптації; 

рівень морально-етичної та соціальної 

відповідальності;  

рівень ціннісних орієнтацій   

 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М.  протягом року  

3.2.5 Нарада при 

директорі 

Механізм  виховної  роботи  для інтелектуального 

розвитку особистості 

Педагогічний 

колектив 

Біліченко С.П. 22.02.2018 

3.2.6 Педрада «Вплив інтелектуальних здібностей на розвиток 

креативності  особистості учнів» 

Педагогічний 

колектив 

Біла Н.В. 24.04.2018 

3.2.7 Засідання 

методичної ради  

Практичне заняття: «Навчальна та міжособистіс-на  

взаємодія педагогів та учнів: конфлікти та шляхи їх 

вирішення» 

                     

Педагогічний 

колектив 

Біла Н.В. 

психолог                                    

07.12.2018 

3.2.8 Засідання 

методради 

Про результативність впровадження ІІ етапу 

обласного науково-методичного проекту «Освітні 

стратегії соціалізації особистості громадянського 

суспільства» 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М.   до 01.05.2018   
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Модуль 3.3. " Інтегрування еколого-економічномічної освіти у навчально-виховний процес" 

Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

3.3.1 Організаційна 

робота 

Узгодження плану роботи по реалізації завдань ІІ 

етапу регіонального освітнього проекту 

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для 

сталого розвитку у навчально-виховний процес»  

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. з 04.09.2017 до 

08.09.2017  

3.3.2 Науково-

теоретичне 

забезпечення 

Удосконалення навчально-методичного 

забезпечення проекту освіти для сталого розвитку; 

 - координація діяльності метод. служб  в 

забезпеченні умов для підвищення творчої 

активності вчителів 

 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. протягом року 

3.3.3 Накопичення 

матеріалу 

Створення «банку інформації» з питань 

інтегрувавння змісту випереджаючої освіти для 

сталого розвитку у НВП"  

 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. протягом року  

3.3.4 Організаційна 

робота 

Узгодження календарних планів спецкурсів 

"Уроки для сталого розвитку", "Основи 

податкових знань"                                   

Адміністрація, 

вчителі школи 

Данюшина Л.М. з 04.09.2017 до 

08.09.2017  

3.3.5 Організаційна 

робота 

Впровадження освітнього модуля «Основи 

стратегії сталого розвитку в Україні» (кален-

дарне планування, розклад занять спецкурсу) 

 

Данюшина Л.М., 

Куліда О,П. 

Куліда О.П. з 04.09.2017 до 

08.09.2017 

3.3.6 Організаційне 

засідання 

методичної ради 

Організація роботи еколого-економічної служби 

школи, служби зміцнення здоров'я, пошуково-

дослідницького товариства учнів                

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. з 11.09.2017 до 

15.09.2017  

3.3.7 Організаційна 

робота 

Екологічної 

варти 

Організація роботи осередку  Всеукраїнської 

екологічної варти  

Вчителі 

початкових класів 

Остроуменко А. О. з 11.09.2017 до 

15.09.2017 

3.3.8 Засідання 

ПДТучнів 

Організація пошуково-дослідної роботи учнів  з 

освіти для сталого розвитку                                                                                         

Члени ПДТ Іванова С.А., 

Савенко І. В. 

з 11.09.2017 до 

27.09.2017 
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3.3.9 Засідання 

методичної ради   

Мета і завдання роботи над обласним науково-

методичним проектом (підготовчий етап)" ІІІ 

етапу обласного освітнього проекту «Інтегру-

вання змісту ВО для сталого розвитку у НВП" 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. 21.09.2017 

3.3.10 Науково-

практична 

конференція 

 «Запровадження педагогічних стратегій та  

інноваційних навчально-виховних технологій, 

спрямованих на інтегрування змісту ВО для 

сталого розвитку у НВП» 

Педагогічний 

колектив 

педагог-

організатор  

Бугир Л.М. 

15.02.2018 

3.3.11 Комплексний 

моніторинг 

Комплексний моніторинг ціннісних орієнтацій рівня 

соціальної відповідальності особистості в інтересах 

сталого розвитку: 

- рівень соціальної адаптації; 

- рівень морально-етичної та соціальної 

відповідальності; 

- рівень ціннісних орієнтацій в інтересах сталого 

розвитку 

 

Педагогічний 

колектив 

психолог 

Данюшина Л.М. 

протягом року 

3.3.12 Контроль Інтегрованих уроків, спецкурсів  з дисциплін  

освіта для сталого розвитку 

Адміністрація Данюшина Л.М. з 22.01.2018 до 

09.02.2018  

3.3.13 Суспільно-

корисні справи 

Розширення рольового простору дитини за 

рахунок її включення у систему суспільно 

корисних справ, шкільного самоврядування: 

«Школа мій рідний дім», «Енергоефективна 

школа», Екологічні акції, конкурси… 

Педагогічний 

колектив 

адміністрація протягом року 

3.3.14 Засідання 

методради 

Про результативність впровадження ІІІ етапу 

обласного науково-методичного проекту «Освітні 

стратегії соціалізації особистості громадянського 

суспільства» 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М.   23.04.2018    

3.3.15 Створення 

комп'ютерної 

бази педа.досвіду 

Системи уроків  з запровадження «наскрізного 

навчання» з освіти для сталого розвитку 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М.  протягом року  
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Модуль 3.4. "Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес" 

Код   

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована дата 

виконання 

 3.4.1 Організаційна 

робота 
Узгодження календарного плану спецкурсу   

"Фінансова грамотність"                                    

Адміністрація,  

вчителі школи 

Данюшина Л.М. з 04.09.2017 до 

08.09.2017  

3.4.2 Організаційна 

робота 
Планування і узгодження  дослідно-

експериментальної роботи за темою «Науково-

методичні засади впровадження фінансової 

грамотності у навчально-виховний процес "  

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л.М. з 04.09.2017 до 

08.09.2017  

3.4.3 Співпраця  Продовжити роботу школи «Приват-Юніор», 

співпраця з ПриватБанком. 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л.М. протягом року 

3.4.4 Екскурсії Організувати систему екскурсій до відділення 

Приват-банку 

учні 7-11 класів Куліда О.П. протягом року 

3.4.5 Лекторій Організувати лекторій «Я – клієнт банку». Учні 6-7 класів, 

учні 8-9 класів 

Куліда О.П. листопад - 

грудень    

лютий - 

березень 

3.4.6 Конкурси Конкурси стіннівок, поробок, фотовиставка 

«Бережливість шлях до багатства»  

педагогічний, 

учнівський 

колективи 

Данюшина Л.М., 

Куліда О.П.  

 з 05.02.2018 до 

09.02.2018 

3.4.7 Гра-тренінг  Гра-тренінг  «Фінансовий геній» Члени ПМК 

природничо-

математичного 

профілю 

Куліда О.П.  з 12.02.2018 до 

23.02.2018 

3.4.8 Предметний 

тиждень 
Тиждень фінансової грамотності  Члени ПМК 

природничо-

математичного 

профілю 

Куліда О.П.  з 12.02.2018 до 

16.02.2018 
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3.4.9 Експериментальна  

перевірка  
Результативность виховання фінансовограмот-

ного споживача, готовності його до взаємодії з 

існуючою фінансовою системою у навчально-

виховному процесі навчального закладу 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. з 09.04.2018 до 

13.04.2018 

3.4.10 Довідка-звіт Про підсумки дослідно-експериментальної роботи 

за результатами формувального етапу "Фінансова 

грамотність" 

Члени методичної 

ради 

Куліда О.П. з 14.05.2018 до 

18.05.2018 

3.4.11 Засідання ПДТ 

учнів 
Захист пошуково-дослідницьких робіт  з тем 

фінансової грамотності  

Члени ПДТ учнів Савенко І.В з 19.02.2018 до 

23.02.2018 

Модуль: 3.5. "Формування гармонійно досконалої особистості учня" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 3.5.1 

 

Організаційна 

узагальнююча 

робота 

Підведення підсумків роботи над ІІІ етапом 

дослідно-експериментальної роботи 

Всеукраїнського рівня 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. серпень-

вересень 2017 

3.5.2 

 

Засідання 

методичної ради   

 Мета і завдання роботи над ІІІ етапом всеукр. 

експер. Обговорення програми дій: 1.Здійснення 

експериментальної перевірки висунутої гіпотези, 

концептуальних положень психолого-

педагогічного проектування соціального розвитку 

особистості в системи освітньої роботи. 

2. Упровадження структурно-функціональної 

моделі психолого-педагогічного супроводження  

здорової особистості сучасного навчального 

закладу.  

3. Апробація й упровадження провідних ідей 

психолого-педагогічної науки, інноваційних 

здоров’язбережувальних технологій в навчально-

виховний процес. 

 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л. М. 21.09.2017 
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  4. Здійснення поточного моніторингу 

ефективності психолого-педагогічного 

супроводження щодо формування здорової 

особистості дитини. 

5. Спрямування діяльності методичних структур 

школи на розвиток психолого-педагогічної 

компетентності учасників НВП. 

   

3.5.3 

 

Звіт Звіт про завершення ІІІ (формувального) етапу 

дослідно-експериментальної роботи 

Комісії з питань 

інноваційної 

діяльності та 

дослідно-

експериментально

ї роботи з 

проблем 

виховання, 

розвитку дітей та 

учнівської молоді 

у ЗНЗ Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

МОН України 

Хмеленко Л.В. 

Данюшина Л.М. 

 

вересень 2017 

3.5.4 

 

Нарада при 

директорі 

Наступність в роботі дитячого садка та школи.   

 

Педагогічний 

колектив 

 

 

Остроуменко А.О.,  31.10.2017 

3.5.5 

 

Випуск бюлетеня За результатами наради при директорі   

«Наступність в роботі дитячого садка та школи» 

Остроуменко А.О., 

Данюшина Л.Н. 

Остроуменко А.О., 

Данюшина Л.М. 

20.10.2017 

3.5.6 

 

Батьківський 

всеобуч 

Правове виховання «Як розвинути самостійність 

та розподілити відповідальність»  

 

Класні керівники, 

батьки учнів 

 

соціальний 

педагог Біла Н.В.         

19.10.2017 

3.5.7 

 

Педагогічна рада  «Систематизація педагогічних технологій, які 

впливають на становлення соціальної зрілості 

учнів» 

Педагогічний 

колектив  

Остроуменко А.О.  08.11.2017 
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3.5.8 Випуск бюлетеня За результатами наради при директорі  

«Систематизація педагогічних технологій, які 

впливають на становлення соціальної зрілості 

учнів» 

Остроуменко А.О Остроуменко А.О. 09.11.2017 

3.5.9 

 

Нарада при 

директорі 

«Адаптація учнів 5 класів до навчання в основній 

школі»                                              

Педагогічний 

колектив 

 

Галіцька С.П. 15.11.2017 

3.5.10 

 

Випуск бюлетеня 

 

За результатами наради при директорі  «Адаптація 

учнів 5 класів до навчання в середній школі»   

«Формування активної соціальної та гро-

мадянської позиції (соціалізація особистості у 

шкільному просторі)  (право, людина і 

суспільство)»    

 

Галіцька С.П. Галіцька С.П. 16.11.2017 

3.5.11 

 

Батьківський 

всеобуч 

«Як зробити безпечним оточення дітей» 

 

Класні керівники, 

батьки учнів 

 

соціальгий педагог 

Біла Н.В.         

21.12.2017 

3.5.12 

 

Педагогічна рада  «Залежність успішності учнів від вибору 

моделей, методів, технологій» 

  

  

 

Педагогічний 

колектив 

 

 

 

Іванова С.А.    17.01.2018   

3.5.13 

 

Випуск бюлетеня За результатами педради 

 «Залежність успішності учнів від вибору 

моделей, методів, технологій». 

 Іванова С.А.    Іванова С.А.    19.01.2018 

3.5.14 

 

Батьківський 

всеобуч 

Моральне виховання  «Як навчитись робити 

правильний вибір» 

 

Класні керівники, 

батьки учнів 

 

соціальгий педагог 

Біла Н.В.         

22.02.2018 

3.5.15 

 

Нарада при 

директорі 

«Калейдоскоп професійних секретів вчителів-

майстрів в організації навчально-виховного 

процесу» Педагогічні інтерв’ю «Створення 

ситуації успіху на уроках» 

Педагогічний 

колектив 

 

Остроуменко А.О. 21.03.2018 

3.5.16 

 

Батьківський 

всеобуч 

Сімейне  виховання «Засоби родинного виховання» 

 

Класні керівники, 

батьки учнів 

 

соціальгий педагог 

Біла Н.В.         

19.04.18 

3.5.17 

 

Нарада при 

директорі 

«Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу 

учнів»    

 

Педагогічний 

колектив 

Іванова С.А.,   25.04.18 

 



75 
 

3.5.18 

 

Випуск бюлетеня За результатами наради при директорі  «Розвиток 

інтелектуально-творчого потенціалу учнів»    

 

Іванова С.А.,  Іванова С.А. 04.05.18 

3.5.19 

 

Моніторинг Моніторинг рівня активності вчителів в роботі над 

завданнями експерименту  

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. з 04.06.2018 до 

08.06.2018 

3.5.20 Підготовка звіту Підготовка звіту-презентації роботи педагогічного 

колективу над впровадженням завдань ІУ етапу 

всеукр.експерименту 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. з 04.06.2018 до 

08.06.2018 

Модуль 3.6. "Олімпійська освіта в школі" 

Код   

м/м 

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

3.6.1 Планування 1. Обговорення основних структурних елементів 

модуля.  

2.Визначення відповідальних.  

3.Розподіл доручень 

Адміністрація,  

вчителі 

фізкультури 

Данюшина Л. М. 

Михайлова В. Д. 

28.08.2017 

3.6.2 Оперативна нарада 1. Обговорення та затвердження плану роботи 

Школи Олімпійської освіти на 2017 – 2018 н.р. 

2. Визначення та уточнення функціональних 

обов’язків членів шкільного Олімпійського 

комітету «AXIOS», вчителів ПМК спортивно – 

розвивального профілю щодо вирішення питань 

інтеграції олімпійської освіти у навчально-

виховний процес школярів. 

3. Підготовка до проведення «Олімпійського 

тижня» 

Адміністрація,  

вчителі 

фізкультури Члени 

ШОК 

 

Галіцька С.П. 

Михайлова В. Д. 

04.09.2017 

3.6.3 Засідання 

шкільного 

олімпійського 

комітету 

Олімпійський тиждень.  

Урочисте відкриття шкільної Олімпіади. 

Спортивно-масові та розважальні заходи  

Галіцька С.П. 

Михайлова В.Д. 

Члени ШОК 

Галіцька С.П. 

Михайлова В.Д. 

 

11.09.2017 

3.6.4 Засідання 

методичної ради 

«Школа імені П’єра де Кубертена» Адміністрація,  

педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М.  

Михайлова В. Д. 

05.09.2017 - 

9.09.2017  

3.6.5 Методичний 

тиждень 

фізкультури 

 Олімпійський урок, конкурс малюнків, спортивні 

змагання 

ПМК вчит. спорт.-

розвив.профілю 

Галіцька С.П.   

Михайлова В. Д. 

11.09.2017 - 

15.09.2017 
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3.6.6 Проект 

«Підведись з 

дивану!» 

«Що б ти зробив, щоб переконати друга приєднатися 

до спортивної діяльності»?   

 

ШОК 

9-11 класи   

Михайлова В. Д. 11.09.2017-

15.09.2017 

3.6.7 Позакласне 

заняття 

Позакласне заняття з української мови  «П'єр де 

Кубертен. «Ода спорту». 

10 клас        

 

Біліченко С.П. 09.09.2017-

13.10.2017  

3.6.8 Організаційна 

робота 

Організація пошуково-дослідної роботи учнів 

"Школа олімпійської освіти" 

Члени ПДТ Михайлова В.Д. 2.10.2017- 

6.10.2017 

3.6.9 Конкурс Олімпійський брейн-ринг 6 класи Михайлов С.В. 

Михайлова В. Д. 

12.10.2017 

3.6.10 Інтегрований 

урок географії 

Інтегрований урок географії  «Країни – господарі 

Олімпійських ігор» 

 

8 класи Мирошник Ю.А.    23.10.2017-

27.10.2017  

3.6.11 Інтегрований 

урок англійської 

мови   

Інтегрований урок англійської мови  «П'єр де 

Кубертен» 

 

9 класи Фурсова А.М.    06.11.2017-

10.11.2017  

 3.6.12 Анкетування Анкетування учнів з метою встановлення 

кандидатів на нагородження медаллю «Приз Fair 

Play» 

Члени ШОК Михайлов С.В. 

Михайлова В. Д. 

4.12.2017- 

8.12.2017 

3.6.13 Спортивне свято «V урочиста церемонія нагородження учнів 

медаллю «Приз Fair Play»  

5-6 класи Михайлов С.В. 

Михайлова В. Д. 

15.12.2017 

3.6.14 Конкурс Конкурс «Олімпійська агітка» Члени ШОК 

Галіцька С.П. 

Михайлова В.Д.  

Галіцька С.П. 

Михайлова В.Д. 

 

19.01.2018 

3.6.15 Засідання 

шкільного 

олімпійського 

комітету 

Круглий стіл на тему «Володар олімпійських кілець. 

П’єр де Кубертен» 

Члени ШОК 

Галіцька С.П. 

Михайлова В.Д.  

Галіцька С.П. 

Михайлова В.Д. 

 

19.01.2018 

3.6.16 Тренінги тренінг про толерантність на основі олімпійських 

цінностей 

5-6 класи 

7-8 класи 

Галіцька С.П. 

Біла Н.В. 

січень – 

березень 2018 

 Змагання Шкільний тур «Олімпійське лелеченя» 5-6 класи Михайлов С.В. 23.01.2018 

3.6.17 Змагання «Олімпійський квест»» 7 класи Агалакова С.М. 16.02.2018 
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3.6.18 Конкурс – 

виставка  

«Олімпійська писанка» 5-7 класи Михайлова В.Д. 2.04.2018 -

6.04.2018 

3.6.19 Засідання 

шкільного 

олімпійського 

комітету 

Урочисті заходи закриття шкільної Спартакіади Члени ШОК Михайлова В. Д.,  

Михайлов С.В.   

10.05.2018 

3.6.20 Засідання 

методичної ради 

Звіт-презентація про роботу "Школи олімпійської 

освіти" у 2017-2018 н.р. 

Творча група Михайлова В. Д. 24.05.2018 

 

 

Проект: 4. "Здорова дитина" 

 

Модуль: 4.1.  "Служба  зміцнення здоров'я" 

 Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники Відповідальні 

 

Орієнтована  

дата  виконання 

 
4.1.1 Планування Впровадження превентивних програм: 

- «Школа проти СНІДу» 

  учні 5-10 класів Лоянова З. М. протягом року 

4.1.2 Збір інформації Підготовка, планування основних питань та 

розподіл обов’язків до проведення тренінгу  

«Конфлікти та їх вирішення» 

Вивчення літератури 

Члени СCЗ: 

учні, вчителі 

Лоянова З. М. з 14.09.2017 до 

20.09.2017 

4.1.3 Засідання СЗЗ №1 Тренінг « Конфлікти та їх вирішення» учні 6 - 10 класів Лоянова З. М. 21.09.2017 

4.1.4 Випуск бюлетеня За результатами   тренінгу « Конфлікти та їх 

вирішення» 

 

Актив творчої 

групи 

Лоянова З. М. 22.09.2015 

4.1.5 Соцопитування   «Роль Інтернету в житті підлітків» учні 6 - 10 класів Лоянова З. М. з 16.10.2017 до 

20.10.2017 

4.1.6 Конкурс Конкурс малюнків, плакатів " Воля людини вільна, 

людина сама вибирає думки  " 

учні 5 - 10 класів Лоянова З. М. з 13.11.2017. до 

17.11.2017 

4.1.7 Засідання СЗЗ №2  Круглий стіл «Правила, важливі для всіх» учні 6 - 10 класів Лоянова З. М. 20.12.2017 
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4.1.8 Випуск бюлетеня За результатами круглого столу «Правила, важливі 

для всіх» 

Актив творчої 

групи 

Лоянова З. М. 15.12.2017 

4.1.9 Засідання СЗЗ №3 Диспут: «Як перемогти невпевненість у собі!»  Учні 4-6 класів Лоянова З. М. 15.02.2018 

4.1.10 Випуск бюлетеня За результатами  диспуту: «Як перемогти 

невпевненість у собі»  

Актив творчої 

групи 

Лоянова З. М. 16.02.2018 

4.1.11 Дослідження  «Ставлення учнів до формування здорового 

способу життя» 

 

 

учні 8-10 класі Лоянова З.М. з 12.03.2018 до 

16.03.2018  

4.1.12 Засідання СЗЗ 

№4 

 «Ставлення учнів до формування здорового 

способу життя» 

 

Учні 8 - 10 класів Лоянова З. М. 20.03.2018 

 

 
4.1.13 Випуск бюлетеня За результатами дослідження рівня розвитку 

духовно-моральних якостей у школярів 

Актив творчої 

групи 

Лоянова З. М. 22.03.2018 

4.1.14 Заключне СЗЗ Звіт-презентація  роботи  Служби за 2017-2018 нр Члени творчої 

групи 

Лоянова З. М. до 20.05.2018 

Модуль 4.2. "Еколого-економічна служба" 

Код 

м/м 

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

4.2.1 Організаційна 

робота служби 

Робота з озеленення класних кімнат, рекреацій 

школи   

Члени творчої 

групи,  

учнівський актив 

Класні керівники,  

Петлюра Г.В. 

з 04.09.2017 до 

15.09.2017 

4.2.2 Засідання 

еколого-

економічної 

служби №1 

1.Обговорення проблеми, мети і завдань служби в 

напряму роботи за темою експерименту  

2.Узгодження плану роботи. Тема роботи служби 

"Формування  гармонійно – досконалої  

особистості  учня  через розвиток екологічної 

свідомості та виховання  економічної  культури" 

3.Розподіл доручень.  

Члени творчої 

групи,  

учнівський актив 

Петлюра Г. В. 13.09.2017 

4.2.3 Дослідження  Моніторинг екологічного стану заказника 

Лівобережний 

Учні 9 -11 класів Савенко І.В. з 25.09.2017 до 

06.10.2017 
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4.2.4 Конкурс Конкурс учнівських малюнків з теми  

«Екологічні проблеми очима дітей» 

Учні 7-11 класів Савенко І.В., 

Бур’ян І.Г. 

з 25.09.2017 до 

06.10.2017 

4.2.5 Організаційне 

засідання 
Планування основних питань круглого столу 

«Екологічний стан заказника Лівобережний та 

перспективи оптимізаці» 

Члени творчої 

групи,  

учнівський актив 

Савенко І.В. 20.09.2017 

4.2.6 Виставка Побутовим відходам - друге життя Учні 5-9 класів Савенко І.В. з 04.10.2017 до 

05.10.2017  

4.2.7 Засідання еколого-

економічної 

служби №2 

Круглий стіл «Екологічний стан заказника 

Лівобережний та перспективи оптимізації» 
Учні 8-11 класів Савенко І.В. 05.10.2017 

4.2.8 Бюлетень За результатами круглого столу «Екологічний стан 

заказника Лівобережний та перспективи 

оптимізації 

 

 

 

 

 

 

 

перспективи оптимізації» 

Учнівський актив Савенко І.В. 

Біліченко С.П. 

07.10.2017 

4.2.9 Організаційна 

робота служби 
Збір насіння квітів, кормів для птахів Учнівський актив Петлюра Г. В. з 01.10.2017 до 

01.12.2017 

4.2.10 Серія ігор "Фінансовий геній" Учні 7-11 класів Куліда О. П. з 06.11.2017 до 

29.11.2017  

4.2.11 Екологічна акція Підготовка до екологічної акції «Збережи ялинку» Учнівський актив Петлюра Г. В. з 06.12.2017 до 

17.12.2017 

4.2.12 Організаційне 

засідання 
Підготовка до Всеукраїнських природоохоронних 

акцій "Годівничка", "День зустрічі 

птахів","Первоцвіти Дніпра", "Зоологічна галерея" 

Учнівський актив Петлюра Г. В. 

Біліченко С.П. 

13.12.2017 

4.2.13 Конкурс Замість ялинки зимовий букет Учні 5-9 класів Петлюра Г. В. з 20.12.2017 до 

22.12.2017  

4.2.14 Звіт Звіт «Екологічної варти»  Члени творчої 

групи 

Грущак Н.М. 17.01.2018  

4.2.15 Організаційне 

засідання 
Планування основних питань круглого столу 

«Безпечна фінансова поведінка» 

 

Учнівський актив Куліда О. П. 24.01.2018 

4.2.16 Засідання еколого-

економічної 

служби №3 

Круглий  стіл «Безпечна фінансова поведінка» Члени творчої 

групи,  

учнівський актив 

Куліда О. П. 01.02.2018 
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4.2.17 Бюлетень За результатами конкурсу  "Ми люди, поки є 

природа" 

Учнівський актив Куліда О. П. 02.02.2018 

4.2.18 Звіт Звітні матеріали для участі в обласному етапі 

Всеукраїнських акцій "Годівничка", "День зустрічі 

птахів","Первоцвіти Дніпропетровщини", 

"Зоологічна галерея" 

 

 

 

Учні 5-11 класів Петлюра Г.В. 

Біліченко С.П. 

до 14.02.2018 

4.2.19 Екологічна акція «Школа - мій рідний дім» Учні 5-11 класів Біліченко С.П. з 12.03.2018 до 

20.04. 2018  

4.2.20 Тематичний 

тиждень 
Планування основних питань рольової гри  «Прості 

екологічні рішення проти глобальних змін клімату»  

 Учні 8-11 класів  Петлюра Г.В.  21.03. 2018  

4.2.21 Організаційне 

засідання 
 Тиждень природничих дисциплін  Вчителі 

природничих 

наук 

Петлюра Г.В. з 02.04.2018 до  

06.04.2018  

4.2.22 Засідання еколого-

економічної 

служби №4 

Рольова  гра  «Прості екологічні рішення проти 

глобальних змін клімату» 

Члени творчої 

групи,  

учнівський актив 

Петлюра Г.В. 05.04.2018 

4.2.23 Бюлетень За результатами рольової  гри  «Прості екологічні 

рішення проти глобальних змін клімату» 

Учнівський актив Петлюра Г.В. 05.04.2018 

4.2.24 Інформаційний звіт При пізнавально – практичну, дослідницьку та 

природо – охоронну діяльність учнів 

Петлюра Г.В. Петлюра Г.В. 11.05.2018 

4.2.25 Заключне засідання 

еколого-

економічної 

служби №5 

Звіт-презентація роботи еколого-економічної 

служби  за рік 

Петлюра Г.В. Петлюра Г.В. 23.05.2018 
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Модуль 4.3. «Екологічна варта» 

Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

4.3.1 Організаційне 

засідання 
1.Обговорення проблеми, мети і завдань дитячої 

спілки «Екологічна варта» 

2. Вивчення літератури по екологічному 

вихованню. 

3. Узгодження плану роботи  

4. Розподіл доручень між вчителями 

 

Класоводи 

початкової 

школи, 

екологічна 

служба школи 

Грущак Н.М. 18.09.2017 –  

22.09 2017 

4.3.2 Дослідження Анкетування Класні 

керівники, учні 

Грущак Н.М. 16.10.2017-

20.10.2017 

4.3.3 Творча виставка 

 

«Дизайнерські знахідки для прикрашення 

інтер’єру» (із вторинних та природних матеріалів) 

Класні 

керівники, 

учні 1-6 класів. 

Грущак Н.М., 

педагог-

організатор 

 

13.11.2017-

17.11.2017 

4.3.4 Конкурс Проведення конкурсу «Екологічна мода» Учні 8-11 класів Педагог-

організатор 

20.11.2017-

24.11.2017 

4.3.5 Акція "Наша допомога птахам» Члени 

шкільного 

осередку 

Грущак Н.М.,  

Ващенко С.П., 

педагог-

організатор 

 

04.12.2017-

08.12.2017 

4.3.6 Акція «Збережи ялинку» Члени 

шкільного 

осередку 

Грущак Н.М.,  

Ващенко С.П., 

педагог-

організатор 

 

18.12.2017-

22.12.2017 

4.3.7 Конкурс «Зустріч птахів» Члени 

шкільного 

осередку 

Грущак Н.М.,  

педагог-

організатор 

 

19.02.2018-

23.02.2018 

4.3.8 Акція «Первоцвіт» Члени 

шкільного 

осередку 

Грущак Н.М. 

 

05.03.2018-

09.03.2018 
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4.3.9 Акція «Посади дерево» Члени 

шкільного 

осередку 

педагог-

організатор, рада 

школи 

 

23.03.2018-

27.04.2018 

4.3.10 Звіт загонів Випуск стіннівок «Наші добрі справи» Класні 

кервники, учні 

1-4 класів 

Грущак Н.М.,  

Ващенко С.П. 

07.05.2018-

11.05.2018 

4.3.11 Заключне засідання Звіт про цікаві творчі справи дитячого осередку, 

планування роботи на новий навчальний рік: 

- пропозиції, щодо нових форм організації роботи; 

- які проблеми треба вивчити, для покращення 

роботи дитячої спілки «Екологічна варта» 

Класні кервники Грущак Н.М.  

 

14.05.2018-

18.05.2018 

4.3.12 Засідання 

методичної ради 
Презентація - звіт про цікаві творчі справи 

дитячої дитячої спілки «Екологічна варта» 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М.  21-25 травня 

2018р 

Модуль: 4.4. «Добрик-Всесвіт» 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 4.4.1 Засідання 

вчителів 

поч.школи 

1.Обговорення проблеми, мети і завдань Дитячої 

організації "Добрик-Всесвіт". 

2. Узгодження плану роботи  

3. Розподіл доручень між вчителями 

4. Визначення теми дослідження по загонам 

Вчителі 

початкових 

класів 

Ващенко С. П. 12.09.2017 

4.4.2 Організаційне 

засідання 

Узгодження плану роботи організації над темою 

"Розвиток економічного мислення молодших 

школярів"  

Планування виховних заходів у загонах  

Робота над проектами економічного направлення 

Вчителі 

початкових 

класів 

Ващенко С. П. 19.09.2017 

4.4.3 Виставка 

малюнків 

 "Економно жити - себе і країну збагатити" Учні 

початкових 

класів 

 Ващенко С. П. 02.10.2017 - 

06.10.2017  
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4.4.4 Конкурс 

"Поштарик" 

Написання листів Добрику Учні початк. 

класів 

Ващенко С. П. 16.10.2017 - 

20.10.2017  

4.4.5 Акція Економ природні ресурси Учні початк. 

класів 

Ващенко С. П. 23.10.2017 - 

27.10.2017  

4.4.6 Звіт загонів Про цікаві творчі справи дитячої організації з 

питання "Економні і бережливі" 

Учні початк. 

класів 

Ващенко С. П. 26.10.2017 

4.4.7 Випуск бюлетенів Ми економні і бережливі Вчителі почат. 

класів 

Ващенко С. П. 20.10.2017 

4.4.8 Лінійка Підведення підсумків творчих справ з питання 

"Економні і бережливі" 

Учні початк. 

класів класів 

Ващенко С. П. 20.10.2017 

4.4.9 Фотовиставка Здоров`я - найцінніший скарб Батьки,  учні 

почат.класів 

Ващенко С. П. 30.10.2017 - 

03.11.2017  

4.4.10 Виставка  Поробки з природного матеріалу "Щедра осінь" Батьки,  учні 

почат. класів 

Ващенко С. П. 20.11.2017 - 

24.11.2017  

4.4.11 Випуск бюлетенів Дбаємо про здоров`я Вчителі почат. 

класів 

Ващенко С. П. 01.12.2017 

4.4.12 Звіт загонів Про цікаві справи добриків щодо здорового 

способу життя 

Вчителі почат. 

класів 

Ващенко С. П. 04.12.2017 - 

08.12.2017  

4.4.13 Лінійка Підведення підсумків роботи добриків щодо 

здорового способу життя 

Вчителі, учні 

почат. класів 

Ващенко С. П. 15.12.2017 

4.4.14 Тренінг "Шкідливим звичкам - НІ" Вчителі 

почат.класів 

Ващенко С. П. 22.12.2017 

4.4.15 Акція Не рубай ялинку Вчителі почат. 

класів 

Ващенко С. П. 22.12.2017 

4.4.16 Акція "Годівничка" Батьки,  учні 

почат. класів 

Ващенко С. П. 15.01.2018 - 

18.01.2018  

4.4.17 Організаційне 

засідання 

Узгодження плану роботи організації щодо 

"Виховання екологічної свідомості молодших 

школярів" 

Планування виховних заходів у загонах  

Робота над проектами екологічного направлення 

Вчителі почат. 

класів 

Ващенко С. П. 17.01.2018 
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4.4.18 Фотовиставка  "Добре роби - добре й буде" Вчителі почат. 

класів 

Ващенко С. П. 01.02.2018 - 

05.02.2018  

4.4.19 Акція "Первоцвіти" Класні кер.,  

Учні початк. 

класів  

Ващенко С. П. 01.03.18 - 

07.03.18  

4.4.20 Виставка 

малюнків 

 "Чиста планета" Класні 

керівники,  учні 

почат. класів 

Ващенко С. П. 11.03.2018 

4.4.21 Випуск бюлетенів Юні екологи Вчителі почат. 

класів 

Ващенко С. П. 15.03.2018 

4.4.22 Звіт загонів Про цікаві справи дитячої організації з питання 

збереження довкілля 

Класні керів.,  

учні початкових 

класів 

Ващенко С. П. 21.03.2018 

4.4.23 Підсумкова 

лінійка 

Про досягнення жителів країни "Добрик-Всесвіт" Вчителі почат. 

класів 

Ващенко С. П. 25.03.2018 

4.4.24 Свято-посвята 

першачків у 

добренята. 

Посвята учнів перших класів у члени дитячої 

організації "Добрик-Всесвіт" 

Вчителі почат. 

класів 

Ващенко С. П. 19.04.2018 

4.4.25 Заключне 

засідання 

Звіт про цікаві творчі справи дитячого осередку , 

планування роботи на новий навчальний рік:- 

пропозиції, щодо нових форм організації роботи;- 

які проблеми треба вивчити, для покращення 

роботи дитячого осередку "Добрик-Всесвіт" 

Вчителі почат. 

класів 

Ващенко С. П. 16.05.2018 

4.4.26 Засідання 

методичної ради 

Презентація - звіт про цікаві творчі справи дитячої 

організації "Добрик-Всесвіт" 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л. М. 18.05.2018 
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Проект: 5. "Моє життя – мій вибір" 

 

Модуль: 5.1. "Попередження травматизму, безпека життєдіяльності під час навчально-виховного процесу" 

 

" 

 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники Відповідальні 

 

Орієнтован 

дата виконання 

 5.1.1 Вступний 

інструктаж 
Вступний інструктаж для учнів. Інструкція №1

б,г
 Учні 1-11 класів Класні  керів. 

 1-11 класів 

01.09.17; 

15.01.18 

5.1.2 Профілактичні 

бесіди 
Профілактичні бесіди щодо попередження 

травматизму, безпеки життєдіяльності під час 

навчально-виховного процесу 

Учні 1-11 класів Класні  керів. 

 1-11 класів 

1 раз на місяць 

5.1.3 Первинний 

інструктаж 
Інструкція № 24, №24.1 Учні 1-11 класів Класні  керів.  

1-11 класів 

01.09.18 

5.1.4 Первинний 

інструктаж 
Інструкція № 24.2 Учні 1-11 класів Класні  керів.  

1-11 класів 

27.10.17; 

29.12.17; 

23.03.18 

5.1.5 Інструктажі Проведення цільових, первинних  інструктажів з 

техніки безпеки під час уроків фізичного 

виховання 

Учні 1-11 класів Вчителі 

фізкультури 

постійно 

5.1.6 Батьківські збори Профілактичні бесіди щодо  безпечної поведінки 

учнів  на канікулах 

Учні 1-11 класів Класні  керів..  

1-11 класів 

 

5.1.7 Тематичний 

тиждень 
Тиждень сприяння здорового способу життя та 

безпеки життєдіяльності 

 

Учні 1-11 класів Галіцька С.П., 

Лоянова З.М. 

з 12.02.18 до 

16.02.18 

5.1.8 Нарада при 

директорі 

 

 «Про підсумки роботи школи з питань 

попередження дитячого травматизму, охорони 

життя та здоров’я учнів у 2017 році» 

Педколектив Галіцька С. П. 

 

31.01.18 

5.1.9 Єдина виховна 

година 

 

 «В здоровому тілі здоровий дух» Учні 1-11 класів Класні  керівники  

1-11 класів  

 

12.02.18 
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5.1.10 Перегляд 

мультфільмів 
Перегляд мультфільмів про роль загартовування 

для зміцнення здоров’я 

Учні 1-3 класів Класоводи  1-3 

класів 

з 12.02.18 до 

16.02.18 

5.1.11 Урок Урок з основ здоров’я „Профілактика 

простудних захворювань” 

Учні 5 класів Галіцька С.П. 

 

з 12.02.18 до 

16.02.18 

5.1.12 Випуск стіннівок Випуск стіннівок в класних колективах „Моє 

здоров’я  в моїх руках” 

Учні 5-9 класів Класні  керівники  

5-9 класів 

 

16.02.18 

5.1.13 Твір Твір-роздум «Який Я» Учні 10 класів Вчителі-

предметники 

 

15.02.18 

5.1.14 Експрес-

інформація 
Експрес-інформація лекторської групи учнів 7 

класу за темою „ Ранкова зарядка - користь і 

потреба” 

Класні  керівники, 

учні 5-6 класів 

Лоянова З.М. 

 

з 12.02.18 до 

16.02.18 

5.1.15 Поновлення 

куточків безпеки 
Поновлення куточків безпеки новою 

інформацією в навчальних кабінетах  
Класні керівники 1-

11 класів 

Класні  керівники  

1-11 класів 

з 12.02.18 до 

16.02.18 

5.1.16 Тематична 

виставка 
Тематична виставка літератури в шкільній 

бібліотеці „Бути здоровим – здорово!” 

 бібліотекар 

 

з 12.02.18 до 

16.02.18 

5.1.17 Конкурс Конкурс плакатів „Ні курінню” Учні 6-8 класів Класоводи 6-8 

класів 

 

16.02.18 

5.1.18 Тренінг Тренінг «Життя людини – найвища цінність» 

 

Учні 7-9 класів Мирошник Ю.А. 14.02.18 

5.1.19 Конкурс Конкурс на краще знання правил безпеки руху Учні 2-4 класів Класоводи 2-4 

класів 

13.02.18 

5.1.20 Практичні заняття Практичні заняття „Надання медичної 

допомоги” 

Учні середніх 

класів 
Лоянова З.М. 

Мирошник Ю.А. 

14.02.18 

6.1.21 Випуск бюлетеня Підведення підсумків тижня охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. Випуск бюлетеня 

Класні керівники, 

вчителі основ 

здоров’я 

Галіцька С.П., 

Лоянова З.М. 

19.02.18 
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Модуль 5.2. "Профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму" 

 

" 
Код 

м/м 

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

5.2.1 Педагогічна рада  «Аналіз травматизму в навчальному закладі за 

2016- 2017н.р. Планування профілактичних 

заходів щодо формування навичок здорового 

способу життя, власної обережності, фізичного 

розвитку на 2017-2018н.р.» 

Педколектив, 

адміністрація 

Галіцька С.П. 11.09.2017 

5.2.2 Профілактичні 

бесіди 
Проведення профілактичних бесід та єдиних 

уроків перед канікулами щодо дотримання 

правил дорожнього руху із залученням 

працівників ДАІ 

Класні  керівники 

1-11 класів 

Класні  керівники  

1-11 класів 

раз на місяць, 

26.10.2017; 

24.12.2017,  

22.03.2018 

24.03.2018 

5.2.3 Організаційна 

робота 
Активізувати роботу та переглянути склад 

шкільного загону ЮІР 

Заступник з 

виховної роботи 

Біліченко С.П. до 15.09.2018 

5.2.4 Заходи безпеки Здійснювати заходи щодо безпечного 

перевезення організованих груп дітей у 

туристичні подорожі, екскурсії та до місць 

відпочинку. 

Класні керівники 

1-11 класів 

Бугир Л.М.,  

Галіцька С.П. 

з 01.09.2017 до 

25.05.2018 

5.2.5 Профілактична 

акція 
Участь у профілактичній акції „Увага! Діти на 

дорозі!”. Тиждень правил дорожнього руху 

Учні 1-11 класів Галіцька С.П., 

класні  керівники 

1-11 класів 

з 22.08.2017 до 

20.09.2017 

5.2.6 Єдиний урок Єдиний урок з правил дорожнього руху 

«Правила знати – небезпеки уникати» 

Учні 1-11 класів Класні  керівники  

1-11 класів 

 

12.09.2017 

5.2.7 Хвилинки 

безпеки 
Хвилинки безпеки Класоводи 1-4 

класів 

Класоводи  

1-4 класів 

протягом тижня 

5.2.8 Інформація Оформлення тематичної інформації в кабінетах 

(куточок охорони життя і здоров'я учнів). 

Конкурс на кращий куточок з безпеки 

дорожнього руху 

Класні  керівники 

1-11 класів 

Класні  керівники  

1-11 класів,  

педагог-орган. Біла 

Н.В. 

 

з 11.09.2017 до 

15.09.2017 
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5.2.9 Виставка Виставка дитячих малюнків «Дорожні знаки» Педагог-

організатор 

Біла Н.В.  

5-6 класи 

15.09.2017 

5.2.10 Виступ 

агітбригади 
Виступ агітбригади ЮІР перед учнями 1-5 

класів. 

Учні 5 класів, 

члени агітбригади 

керівник загону 

Ніколаєва К.С.. 

з 11.09.2017 до 

15.09.2017 

5.2.11 Заходи безпеки Розміщення схем-маршрутів безпечного підходу 

до школи в щоденниках учнів  

Учні школи Вчителі основ 

здоров’я 

до 15.09.2017 

5.2.12 Виставка Виставка тематичної літератури в шкільній 

бібліотеці «Ми і дорога» 

Учні 3-7 класів бібліотекар з 11.09.2017 до 

15.09.2017 

5.2.13 Батьківські збори Проведення батьківських зборів з винесенням 

питання щодо попередження нещасних випадків 

та дорожньо-транспортних пригод 

Батьки учнів Біла Н.В. вересень 

5.2.14 Профілактична 

бесіда 
2-4 кл. - «Обережно на дорозі»;  

5-6 кл. - «Пам'ятай про небезпеку» 

Учні 2-4, 5-6  

класів 

Класні  керівники  

2-4 класів; 

5-6 класів 

до 15.09.2017 

5.2.15 Заходи безпеки Оформлення шкільного куточка з безпеки 

дорожнього руху 

Вчителі основ 

здоров’я 

Галіцька С.П. до 11.09.2017 

5.2.16 Практичні занття Практичні заняття з правил дорожнього руху Учні школи Класоводи 

 1 класів 

протягом тижня 

5.2.17 Вистава Перегляд театралізованої вистави для вивчення 

правил дорожнього руху театру МНС 

Учні молодших і 

середніх класів 

Біла Н.В. згідно графіка 

5.2.18 Тематичний 

тиждень 
Тиждень правил дорожнього руху Учні, вчителі 

школи 

Галіцька С.П. з 21.05.2018 до 

25.05.2018 

5.2.19 Первинні 

інструктажі 
Проведення первинних інструктажів. Інструкція 

№17, 18 

Класні  керівники 

1-11 класів 

Класні  керівники 

 1-11 класів 

25.05.2018 

5.2.20 Єдиний урок Єдиний урок з правил дорожнього руху 

«Пішохід. Дорожні знаки» щодо застосування 

світловідбивних елементів в період літніх 

канікул 

Учні 1-11 класів Класні  керівники 

1-11 класів 

24.05.2018 
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5.2.21 Конкурс Конкурс малюнків на асфальті «Моя безпека» Учні 1-4 класів Класні  керівники  

1-4 класів 

23.05.2018 

5.2.22 Виступ 

агітбригади 
Виступ шкільної агітбригади ЮІР перед учнями 

1-5 класів. 

Учні 5 класів, 

члени агітбригади 

керівник загону  

Біла Н.В.. 

з 21.05.2018 до 

25.05.2018 

5.2.23 Гра-конкурс Гра-конкурс з повторенням вивчення ПДР Учні 1-6 класів (по 

паралелях) 

 Класні керівники з 21.05.2018 до 

25.05.2018 

5.2.24 Батьківський 

всеобуч 
Батьківський всеобуч «Передбачити і 

попередити» щодо відповідальності батьків за 

дотриманням дітьми правил дорожнього руху 

пішоходів, пасажирів при користуванні 

громадським, залізничним та автомобільним 

транспортом  під час літніх канікул  

Батьки учнів Класні  керівники  

1-11 класів 

з 21.05.2018 до 

25.05.2018 

5.2.25 Інформація Розміщення інформації з вивчення правил 

вуличного руху на стенді навчального закладу, у 

куточках безпеки в навчальних кабінетах та на 

сайті школи 

Вчителі основ 

здоров’я 

Галіцька С.П., 

Михайлова В.Д. 

до 25.05.2018 

Модуль 5.3. "Пожежна безпека у школі" 

 
Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

5.3.1 Вступний 

інструктаж 
Вступний інструктаж з пожежної безпеки для 

учнів. Інструкція №1
г
 

Учні 1-11 класів Класні керівники 

 1-11 класів 

01.09.2017; 

15.01.2018 

5.3.2 Вивчення правил Продовжити вивчення правил пожежної безпеки 

серед учнів 1-11 класів  

Учні 1-11 класів Класні керівники  

1-11 класів 

1 раз на місяць 

5.3.3 Профілактичні 

заходи 
Профілактичні заходи щодо попередження 

пожежі перед канікулами із залученням 

працівників ДНС 

Учні 1-11 класів Класні керівники 

 1-11 класів 

27.10.2017; 

29.12.2017; 

23.03.2018 

5.3.4 Тематичний 

тиждень 
Тиждень знань з пожежної безпеки Учні 1-11 класів Галіцька С.П. з 13.11.2017 до 

17.11.2017 
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5.3.5 Відкриті уроки Відкриті уроки з основ здоров'я «Трикутник 

вогню» 

 Вчителі з основ 

здоров'я 3, 6 

класів 

з 13.11.2017 до 

17.11.2017 

5.3.6 Єдина виховна 

година 
Єдина виховна година з вивчення правил 

пожежної безпеки 

Учні 1-11 класів Класні керівники  

1-11 класів 

13.11.2017 

5.3.7 Поновлення 

куточків безпеки 
Поновлення класних куточків безпеки з 

висвітленням матеріалів щодо пожежної безпеки 

Учні 1-11 класів, 

класні керівники 

Класні керівники  

1-11 класів 

з 13.11.2017 до 

17.11.2017 

5.3.8 Оглядовий день Оглядовий день «Вогнище – це небезпечно» Учні 1-11 класів, 

класні керівники 

Класні керівники 

 6-8 класів 

16.11.2017 

5.3.9 Відвідування 

музею 
Відвідування музею Пожежної безпеки Учні 1-11 класів, 

класні керівники 

Класні керівники  

5 класів 

з 13.11.2017 до 

17.11.2017 

5.3.10 Виставка Виставка літератури «Професія пожежника» Учні 1-11 класів бібліотекар з 13.11.2017 до 

17.11.2017 

5.3.11 Батьківський 

всеобуч 
Батьківський всеобуч з висвітленням питання 

профілактики пожежної безпеки. 

Батьки учнів 1-11 

класів 

Класні керівники  

1-11 класів 

згідно плану 

5.3.12 Експрес-

інформація 
Розміщення експрес-інформації на сайті школи 

та рекреації щодо безпеки користування вогнем 

Вчителі основ 

здоров’я 

Галіцька С.П., 

Михайлова В.Д. 

17.11.2017 

5.3.13 Навчання 

працівників 
Організувати навчання працівників школи з 

пожежної безпеки 

Вчителі Галіцька С.П. 

Біла С.М. 

з 01.09.2017 до 

25.05.2018 

5.3.14 Інформація Ознайомлення вчителів з вимогами пожежної 

безпеки для приміщень різного призначення та 

при проведенні культурно-масових заходів 

Вчителі Галіцька С.П., 

Біла С.М. 

15.11.2017 

5.3.15 Вступний 

інструктаж 
Вступний інструктаж з пожежної безпеки для 

працівників школи. Інструкція №1
в
 

Працівники школи Галіцька С.П. 01.09.2017 

5.3.16 Інструктаж Проведення інструктажів з пожежної безпеки з 

працівниками навчального закладу 

Працівники школи Галіцька С.П. 01.09.2017; 

01.03.2018 

5.3.17 Огляд Проведення огляду шкільного приміщення та 

шкільної території щодо дотримання 

протипожежного режиму 

Галіцька С.П.,  

Біла С.М. 

Галіцька С.П. 

Біла С.М. 

28.08.2017; 

27.10.2017; 

15.12.2017, 

23.03.2018 

24.03.17 



91 
 

5.3.18 Навчання 

працівників 
Практичне навчання «Спрямування дій 

працівників школи на забезпечення безпеки 

дітей та їхньої евакуації у разі виникнення 

пожежі» 

Вчителі  Кравчук М.А., 

вчителі 

26.04.2018 

5.3.19 Поновлення 

стенду 
Розміщення та поновлення стенду з матеріалами 

наочної пропаганди, заходами пожежної безпеки 

в побуті, прикладами пожеж, що виникають 

через необережне поводження з вогнем та дитячі 

пустощі з вогнем в рекреації школи 

Вчителі основ 

здоров’я 

Галіцька С.П. 

Біла С.М. 

до 31.08.2017 

5.3.20 Інформація Виготовлення та розміщення матеріалів щодо 

попередження та запобігання пожежам в побуті, 

в лісі, громадських місцях, під час святкування 

свят 

Класні керівники Галіцька С.П. 

 

з 01.09.2017 до 

25.05.2018 

Модуль: 5.4. "Запобігання аваріям, пожежам і нещасним випадкам виробничого характеру" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 
5.4.1 Збори трудового 

колективу   
Збори трудового колективу  «Аналіз 

травматизму в навчальному закладі за 2016- 

2017н.р. Організація профілактично-

роз’яснювальної роботи з упередження 

травмування  та безпечних умов навчально-

виховного процесу у 2017-2018 н.р.»  

Працівники школи Заступник 

директора з НВР 

Галіцька С.П. 

14.09.2017 

5.4.2 Інформація Ознайомити трудовий колектив із посадовими 

інструкціями 

Працівники школи директор школи 

Хмеленко Л.В. 

01.09.2017 

5.4.3 Навчання 

працівників 
Організувати дистанційне навчання 

новоприбулих працівників школи з безпеки 

життєдіяльності 

Новоприбулі 

працівники 

Заступник 

директора з НВР 

Галіцька С.П. 

протягом року 

 

5.4.4 Інструктажі Регулярно проводити інструктажі з техніки 

безпеки серед педагогічного та технічного 

персоналу  

Працівники школи Заступник 

директора з НВР 

Галіцька С.П. 

01.09.2017; 

01.03.2018 
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5.4.5 Відвідування Організувати відвідування помешкань 

багатодітних сімей з проведенням 

профілактичних інструктажів  з питань 

попередження травмування та загибелі дітей 

Багатодітні родини Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

1 раз на рік 

5.4.6 Екскурсії Організація екскурсій, відвідувань виставки 

пожежно-рятувальної служби ГУ ДСНС України 

у Дніпропетровській області, пожежно-

рятувальних (аварійно-рятувальних)   

Учні 7-9 класів Класні керівники 

 7-9 класів 

протягом року 

5.4.7 Інформація Регулярно ознайомлювати трудової колектив зі 

статистичними даними нещасних випадків по 

місту  

Працівники школи Заступник 

директора з НВР 

Галіцька С.П. 

1 раз на чверть 

5.4.8 Заходи безпеки Вести профілактичну та роз’яснювальну роботу 

серед учасників навчально-виховного процесу 

щодо запобігання терористичних дій,  аваріям, 

пожежам і нещасним випадкам виробничого 

характеру 

Учасники НВП Заступник 

директора з НВР 

Галіцька С.П. 

з 01.09.2017 до 

25.05.2018 

Модуль: 5.5. "Охорона праці працівників" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 
5.5.1 Вступні 

інструктажі 
Проведення вступних інструктажів з 

новоприбулими працівниками 

Новоприбулі 

працівники , 

заступник 

директора з НВР 

Галіцька С.П. з  01.09.2017 до 

25.05.2018 

5.5.2 Інструктажі Проведення інструктажів з охорони праці з 

працівниками навчального закладу 

Заступник 

директора з НВР 

Галіцька С.П. 

Галіцька С.П. 01.09.2017; 

01.03.2018 
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5.5.3 Інструктаж Проводити інструктаж на робочому місці та 

огляд кабінетів, майстерень. Результати 

аналізувати на нарадах при директорі та на 

засіданнях ПМК 

Комісія Галіцька С.П. 2 рази на рік 

 

5.5.4 Акти Оформити акти дозволу на роботу в кабінетах 

підвищеної небезпеки 

Заступник 

директора з АГЧ 

 

Біла С.М. до 1 вересня 

5.5.5 Контроль Здійснювати контроль за чергуванням по школі 

вчителів. Аналізувати виконання заходів з 

охорони праці на засіданнях ПК, нарадах при 

директорові, зборах трудового колективу 

Вчителі, 

адміністрація 

Адміністрація 

школи 
постійно 

5.5.6 Атестація 

робочих місць 
Атестація робочих місць Вчителі Комісія січень - лютий 

5.5.7 Контроль Здійснювати контроль  за дотриманням  правил 

поведінки учнями на уроках та перервах, а також 

відвідування учнями школи 

Вчителі-

предметники, 

класні керівники,  

черговий вчитель  

Заступник 

директора з НВР 

Галіцька С.П. 

постійно 

5.5.8 Перевірка Перевірити стан спортивного обладнання в 

спортивних залах та на спортивних майданчиках 

Вчителі 

фізкультури 

Вчителі 

фізкультури 
28.08.2017 

5.5.9 Ремонт Завершити профілактичний ремонт шкільних 

приміщень 

Заступник 

директора з АГЧ 

 

Біла С.М. до 23.08.2017 

Модуль: 5.6. "Профілактика побутового травматизму серед педагогічного та учнівського колективів" 

 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 5.6.1 Збори трудового 

колективу 
"Про організацію проходження медичного огляду 

працівниками навчального закладу. Аналіз 

травматизму серед працівників " 

Працівники школи Заступник 

директора з НВР 

Галіцька С.П. 

18.04.2018 
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5.6.2 Роз’яснювальна 

робота 
Проведення роз’яснювальної роботи серед 

педагогічного та технічного персоналу школи 

щодо запобігання побутового травматизму в 

житлових та підсобних приміщеннях, 

присадибних ділянках, у місцях відпочинку та 

можливого перебування людей 

Працівники школи Галіцька С.П. 

Біла С.М. 

1 раз на квартал 

5.6.3 Бесіди Регулярно проводити бесіди серед учнівського 

колективу на тему "Я один удома" 

Учні школи Класні керівники  

1-11 класів 

1 раз на місяць 

5.6.4 Роз’яснювальна 

робота 
Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків 

з профілактики побутового травматизму 

Батьки учнів Класні керівники  

1-11 класів 

напередодні 

канікул 

Модуль: 5.7. "Харчування" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 5.7.1 Наказ  «Про порядок організації харчування учнів у 2017-

2018 навчальному році" 

Остроуменко А.О. Остроуменко А.О. з 04.09.2017 до  

08.09.2017 

5.7.2 Складання 

списків 

Складання списків дітей, які потребують 

дієтичного харчування 

Медпрацівник Бондарь О.А. до 15.09.2017 

5.7.3 Засідання ради 

школи 

Анкетування учнів, батьків учнів з питання 

"Організація та якість харчування учнів". 

Члени ради школи Остроуменко А.О. з 09.10.2017 до 

14.10.2017 

5.7.4 Нарада при 

директорі 

Контроль за додержанням дітьми особистої гігієни 

та вживання готових страв, буфетної продукції  

Адміністрвція, 

педагогічний 

колектив 

Остроуменко А.О. 12.12.2017 

5.7.5 Бесіда Правильне харчування Класні керівники, 

учні 

Остроуменко А.О.  06.11.2017 

5.7.6 Адміннарада  Звіт роботи комісії за І семестр з контролю 

закладення продуктів   

адміністрація Остроуменко А.О. 13.12.2017 

5.7.7 Наказ Організація харчування учнів 1 -4 класів та 

пільгових категорій  

Остроуменко А.О. Остроуменко А.О. з  3.01.2018 до 

02.02.2018 
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65.7.9 Виставка 

малюнків 

Корисна їжа – здорова дитина Класні керівники, 

учні 

Остроуменко А.О. 12.03.2018 

5.7.10 Наказ «Динаміка охоплення харчуванням учнів у СЗШ в 

2016-2017н.р у порівнянні з 2017-2018 н.р.»  

Остроуменко А.О. Остроуменко А.О. з 19.03.2018 до 

23.03.2018 

5.7.11 Нарада  при 

директорі 

Виконання обов'язків класоводів, класних 

керівників, чергових вчителів у обідній залі   

Остроуменко А.О. Остроуменко А.О. 25.04.2018 

5.7.12 Виробничі 

наради 

Моніторинг якості харчування учнів Адміністрація, 

класні керівники 

Остроуменко А.О. щосереди 

5.7.13 Звіт Безкоштовне харчування учнів пільгових 

категорій та учнів 1-4 класів 

Адміністрація, 

класні керівники 

Остроуменко А.О. щоп´ятниці 

5.7.14 Моніторинг Моніторинг шкільного харчування Адміністрація, 

класні керівники 

Остроуменко А.О. з 25.12.2017 до 

29.12.2017;    

з 28.05.2018 до 

01.06.2018  

Модуль: 5.8. "Цивільний захист" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 
5.8.1 Моделювання 

 

 

Моделювання сценаріїв розвитку можливих 

надзвичайних ситуацій: викиди хлору; 

виникнення повені 

Штаб ЦЗ Фахівець з питань 

цивільного 

захисту 

Остроуменко А.О. 

Протягом 

жовтня 

5.8.2 Наказ  

 

 

Про підсумки організації цивільного захисту у 

2016-2017 н.р. і завдання на новий навчальний 

рік 

 

Адміністрація Начальник штабу 

ЦО вчитель 

предмету 

«Захисту 

Вітчизни»  

Кравчук М.А. 

01.09.2017 

5.8.3 Організаційна 

робота 

 

 

Підготовка підвалу школи до розміщення учнів 

при виникненні надзвичайних ситуацій 

 

Заступник 

директора з АГЧ  

Біла С.М. 

 

Заступник 

директора з АГЧ  

Біла С.М. 

до 02.10.2017 
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5.8.4 Профілактичний 

огляд 

Огляд та ремонт систем водопостачання, 

водовідведення, опалення та електропостачання 

 

Заступник 

директора з АГЧ 

Біла С.М. 

Заступник 

директора з АГЧ 

Біла С.М. 

до 01.09.2017 

5.8.5 Організаційна 

робота 

 

Уточнення порядку взаємодії з оперативно-

рятувальною службою району 

 

 

 

Штаб ЦЗ 

 

Фахівець з питань 

цивільного 

захисту 

Остроуменко А.О. 

до 30.01.2018 

5.8.6 Контроль  Проведення розрахунку потреби води, ємкості 

для води, відра з кришками, мішки 

поліетиленові, дез.засоби, продукти 

Директор школи 

Хмеленко Л.В., 

заступник 

директора з АГЧ 

Біла С.М. 

 

Заступник 

директора з АГЧ 

Біла С.М. 

до 01.09.2017 

5.8.7 Перевірка  Перевірка та доукомплектування засобів 

пожежогасіння 

 

 

 

Директор школи 

Хмеленко Л.В., 

заступник 

директора з АГЧ 

 

 

Заступник 

директора з АГЧ 

Біла С.М. 

 

 

до 01.09.2017 

 

 

 
5.8.8 Організаційна 

робота 

Підтримання формувань ЦЗ в готовності до дій в 

надзвичайних ситуаціях: уточнення списків 

команд; складання списків учнів класів з 

розмірами для видачі протигазів; практичне 

відпрацювання в командах під час проведення 

заходів з ЦЗ 

 Штаб ЦО 

 

 

 

 

Фахівець з питань 

цивільного 

захисту 

Остроуменко А.О. 

вчитель предмету  

ЗахистуВітчизни 

Кравчук М.А., 

класні керівники 

 

 

 

згідно з 

графіком 

проведення Дня 

ЦЗ 

 

 

 

5.8.9 Укомплектовува

ння пункту 

Робота по укомплектуванню пункту видачі 

засобів індивідуального захисту необхідним 

інвентарем та обладнанням 

Заступник 

директора з АГЧ  

Біла С.М. 

 

Заступник 

директора з АГЧ 

Біла С.М. 

протягом року 

5.8.10 Уточнення 

схеми зв’язку 

Уточнення схеми зв’язку та оповіщення 

керівного складу школи та складу формувань 

Адміністрація Фахівець з питань 

цивільного 

захисту 

Остроуменко А.О. 

до 15.01.18 
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5.8.11 Перевірка 

роботи 

шкільного 

радіовузла 

Періодична перевірка роботи шкільного 

радіовузла 

Штаб ЦО Класні керівники  

1-11 класів  

протягом року 

5.8.12 Графік 

підвищення 

кваліфікації 

Підвищення кваліфікації з питань цивільного 

захисту, основ здоров’я, та основ безпеки 

життєдіяльності 

 

 

 

 Адміністрація, 

штаб ЦО 

 

 

Директор школи 

Хмеленко Л.В. 

 

 

 

 

згідно з 

графіком 

 

 

 

 

 

5.8.13 Навчально- 

методичні збори 

ЦО 

Участь в навчально- методичних зборах із 

питань цивільного захисту, основ здоров’я 

 

 

 

 

 

 

  Адміністрація Директор  школи 

Хмеленко Л.В. 

згідно з планом 

5.8.14 Заняття ЦО Планові заняття в групах підготовки з 

цивільного захисту постійного складу школи 

 

 

 

 

 

 Штаб ЦО штаб 

ЦО 

Керівники груп згідно з планом 

5.8.15 Навчання учнів  

ЦО 

Навчання учнів школи: 1-4 класи - за програмою  

з основ здоров’я затвердженої наказом МОН 

молодьспорту України від 12.09.2011р.№1050; 

5-9 класи - за програмою з основ здоров’я 

затвердженою Міністерством освіти і науки 

України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004р.);  

10-11 класи - програмою з предмету «Захист 

Вітчизни» затвердженої наказом МОН України 

від 28.10.2010 №1021 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація., 

класні керівники   

1-11 класів, учні, 

класоводи поч. 

школи, вчителі 

основ здоров’я  

вчитель предмету 

«захист Вітчизни» 

Кравчук М.А. 

Класні керівники   

1-11 класів 

протягом року 

5.8.16 Проведення 

занять 

Проведення занять з особовим складом 

формувань 

 Штаб ЦЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи 

Хмеленко Л.В., 

фахівець з питань 

цивільного 

захисту 

ОстроуменкоА.О., 

вчитель предмету 

Захист Вітчизн 

Кравчук М.А. 

 

 

 

 

 

січень-березень 
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5.8.17 День ЦО Проведення дня ЦЗ в школі Педагогічний і 

учнівський 

колектив 

Вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

Кравчук М.А. 

 з 09.04.2018 до 

13.04.2018 

5.8.18 Звіт райво Про підсумки проведення дня ЦЗ в школі Штаб ЦЗ 

 

фахівець з питань 

цивільного 

захисту 

Остроуменко 

А.О., вчитель 

предмету «Захист 

Вітчизни» 

Кравчук М.А. 

 

 19.04.2018 

5.8.19 Навчально-

польові збори 

Проведення навчально- польових зборів з учнями 

11 класів 

Вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

Кравчук М.А. 

 

 

Вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

Кравчук М.А. 

з 07.05.2018 до 

14.05.2018 

 

5.8.20 Заняття з 

керівним 

складом ЦО 

Проведення занять з керівним складом школи та 

начальником поста радіаційного та хімічного 

контролю по вивченні роботи приладів радіаційної 

розвідки ДП -5
а 

 

 

Вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

Кравчук М.А. 

Вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

Кравчук М.А. 

з 09.04.2018до 

13.04.2018 

5.8.21 Ремонтні роботи 

пункту видачі 

ЗІЗ 

Косметичний ремонт в пункті видачі ЗІЗ  Адміністрація 

 

 

Заступник 

директора з АГЧ 

Біла С.М. 

 

 

з 21.08.2017 до 

25.08.2017 
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Проект: 6. "Я – людина, громадянин, патріот" 

Модуль: 6.1. "Я - громадянин" 

 

" 

 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 6.1.1 Оперативна 

нарада 
Планування роботи щодо проведення державних 

та календарно-обрядових свят   

Адміністрація, 

класні керівники 

Біліченко С.П. 29.08.17, 

16.01.18 

6.1.2 Виховна година Міжнародний день писемності Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники   

1-11 класів 

08.09.17 

6.1.3 Виховна година День фізичної культури і спорту Класні колективи 

 1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

09.09.17 

6.1.4 Виховна година Моє улюблене місто  Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники 

1-11 класів 

08.09.17 

6.1.5 Виховна година Міжнародний день миру Класні колективи 

 1-11 кл 

Класні керівники   

1-11 класів 

21.09.17  

6.1.6 Виховна година День партизанської слави Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники 

 1-11 класів 

22.09.17 

6.1.7 Виховна година Роковини трагедії Бабиного Яру Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники 

 1-11 класів 

28.09.17 

6.1.8 Виховна година День ветерана. День людей похилого віку Класні колективи 

 1-11 кл 

Класні керівники   

1-11 класів 

29.09.17 

6.1.9 Виховна година День Захисника України 

День захисника вітчизни 

Класні колективи 

 1-11 кл 

Класні керівники  

 1-11 класів 

13.10.17 

6.1.10 Виховна година Визволення м. Дніпра від фашистських 

загарбників 

Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники 

1-11 класів 

20.10.17 

6.1.11 Виховна година День української писемності та мови Класні колективи 

 1-11 кл 

Класні керівники 

 1-11 класів 

09.11.17 

6.1.12 Виховна година День гідності та Свободи Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

21.11.17 
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6.1.13 Виховна година Вшанування загиблих під час Голодомору Класні колективи 

 1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

24.11.17 

6.1.14 Виховна година Всесвітній день боротьби зі СНІДом Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

01.12.17 

6.1.15 Виховна година День інвалідів Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

04.12.17 

6.1.16 Виховна година День Збройних Сил України Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

06.12.17 

6.1.17 Виховна година Вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

14.12.17 

6.1.18 Свято Подарунки від  Святого Миколая Класні колективи 

 1-8 кл,   

учнівська рада 

Учнівська рада, 

педагог-

організатор 

19.12.17 

6.1.19 Виховна година День Соборності України Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

19.01.18 

6.1.20 Виховна година Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту Класні колективи 

 1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

26.01.18 

6.1.21 Виховна година День памяті Героїв Крут Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

29.01.18 

6.1.22 Виховна година День виводу військ із Афганістану Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

15.02.18 

6.1.23 Виховна година День вшанування Героїв Небесної Сотні Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

20.02.18 

6.1.24 Виховна година 8 березня Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

07.03.18 

6.1.25 Виховна година День Довкілля Класні колективи 

 1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

14.04.18 

3я субота квітня  

6.1.26 Виховна година День здоров’я Класні колективи 

 1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

07.04.18 

6.1.27 Виховна година День звільнення в’язнів фашистських 

концтаборів 

Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

11.04.18 

6.1.28 Виховна година Всесвітній день авіації та космонавтики Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

12.04.18 
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6.1.29 Виховна година Міжнародний день Землі Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

21.04.18 

6.1.30 Виховна година День пам’яті жертв радіаційних аварій та 

катастроф 

Класні колективи  

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

26.04.18 

6.1.31 Виховна година День пам'яті та примирення, присвячені пам'яті 

жертв Другої світової війни 

Класні колективи 

 1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

05.05.18; 

(6-7.05.18) 

6.1.32 Виховна година День Європи Класні колективи 

1-11 кл 

Класні керівники 

 1-11 класів 

19.05.18 

 
6.1.33 Виховна година Міжнародний день музеїв Класні колективи 

1-11 кл 

Класні керівники  

1-11 класів 

18.05.18 

6.1.34 Звіт Про заходи до Дня вшанування загиблих від 

Голодомору, до Дня Соборності, Дня Європи. 

Класні керівники 1-

11 кл 

Біліченко С.П., 

педагог-

організатор 

за окремим 

графіком 

6.1.35 Фотозвіт Про заходи до Дня міста, свята Миколая, виводу 

військ з Афганістану  

Учнівська рада Біліченко С.П., 

педагог-

організатор 

за окремим 

графіком 

6.1.36 Стіннівки Про заходи до Дня визволення м. Дніпра,  Дня 

захисника України, дня пам’яті та примирення 

Класні колективи 

1-11 кл  

Біліченко С.П., 

педагог-

організатор 

за окремим 

графіком 

Модуль 6.2. "Попередити – означає запобігти" 
 

" 
Код 

м/м 

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

6.2.1 Наказ Про виконання Інструкції № 646 з обліку дітей 

іпідлітків шкільного віку» та Про закріплення 

мікродільниць микрорайону за вчителями 

Соц.педагог Біла Н. В. 28.08.2017  

6.2.2 Правова операція Виявлення , взяття на облік всіх дітей 

мікродільниці , з'ясування соціального 

становища сімей. Взяття на облік неповнолітніх 

та їх батьків , які потребують соціально-

психологічної допомоги. 

Вчителі школи Біла Н. В., вчителі 

школи 

з 28.08.2017 до 

11.09.2017; 

з 03.04.2018 до 

10.04.2018 
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6.2.3 Накази 1.Про Раду профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх 

2. Про відновлення роботи та розподіл 

обов’язків між членами наркопосту. 

3. Про заборону тютюнопаління та пропаганду 

здорового способу життя. 

4. Про заборону користування мобільними 

гаджетами під час навчально-виховного процесу. 

5. Про Раду профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх 

Соц.педагог Біла Н. В. 04.09.2017 

6.2.4 Адміністративна 

нарада 
1.Затвердження плану роботи з правового 

виховання. 

2.Затвердження плану роботи з профілактики 

насилля та торгівлі людьми 

Адміністрація Біла Н. В. 11.09.2017  

6.2.5 Наказ Про дотримання чинного законодавства в 

частині забезпечення конституційного права 

дітей та молоді на освіту  

Соц.педагог Біла Н. В. 31.08.2017  

6.2.6 Правова операція Уточнення бази даних на дітей пільгових 

категорій. 

Соц.педагог, кл. 

кер. 1-11 кл 

Біла Н. В., класні 

керівники 

з 01.09.2017 до 

11.09.2017  

6.2.7 Правова операція Складання бази даних на дітей, які схильні до 

девіацій, дітей групи ризику. 

Учні 1-11 класів, 

кл. керівники 

Біла Н.В., класні 

керівники 

з 01.09.2017 до 

11.09.2017 

6.2.8 Корекційна 

робота з учнями 
1. Індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до 

порушень поведінки. 

2. Індивідуальна работа соціального педагога 

Соц.педагог, учні 

групи ризику, 

батьки 

Біла Н.В. Протягом року 

6.2.9 День 

профілактики 

правопорушень 

- контроль за вчасним приходом учнів на 

перший урок – відвідування уроків 

адміністрацією школи – рейд по перевірці 

шкільної форми та змінного взуття – бесіди 

«Про правила безпечної поведінки учасників 

НВП» - рейд перевірки порядку під час перерв. 

Адміністрація, 

класні керівники, 

члени РШ, 

представники УР 

Біла Н.В. 07.09.2017 раз 

на місяць  

6.2.10 Звіт Складання звіту РВК-77 Соц.педагог Біла Н. В. 15.09.2017  

6.2.11 Звіт Про працевлаштування випускників 2016-2017 Соц.педагог Біла Н. В., 

кл.кер.9,11 класів 

До 20.09.2017  
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6.2.12 Планування Розробка спільних планів роботи з УССД, 

кримінальною міліцією, ЦСССДМ 

Соц.педагог, 

фахівці УССД, 

ЦСССДМ,предста

вники сектору 

молодіжної 

превенції (СМП) 

Біла Н. В. до 08.09.2017  

6.2.13 Правова операція Виявлення під час рейдів «Діти вулиці» , 

«Урок», «Дозвілля підлітка» неповнолітніх, які 

не відвідують НЗ без поважних причин, 

проф.робота з ними та  їх батьками 

Представники 

ЦСССДМ, Ради 

школи, УР, 

соц.педагог 

Біла Н.В., класні 

керівники 

 з 01.09.2017 за 

окремим 

планом  

6.2.14 Засідання Робота Ради профілактики правопорушень Адміністрація, 

соц.педагог, 

представники 

УССД., ЦСССДМ, 

СМП 

Біла Н.В  З 21.09.2017  

1 раз на місяць 

6.2.15 Наказ Про підсумки проведення всеобучу щодо 

дотримання чинного законодавства в частині 

забезпечення конституційного права на освіту  

Соц.педагог Біла Н. В. 29.09.2017 

6.2.16 Класно-

узагальнюючий 

контроль 

Відвідування уроків на паралелях 5-11-х класів Соц.педагог, члени 

РП 

Біла Н.В. з 12.10.2017, за 

окремим 

планом  

6.2.17 Довідка Підготовка соціальних паспортів класів, школи Соц.педагог,  

класні керівники 

Біла Н.В. з 02.10.2017 до 

06.10.2017  

6.2.18 Анкетування «Що таке насильство?» СПС, учні 6-9 кл. Біла Н.В., класні 

керівники 

з 09.10.2017 до 

13.10.2017  

6.2.19 Рейд в сім'ї Відвідування сімей пільгових та соціально-

незахищенних категорій вдома. (Діти сироти та 

ПБП – 2 рази на рік, всі інші 1 раз на рік або 

терміново в разі потреби) 

Соціально-

психологічна сл, 

представники 

ЦСССДМ, УССД 

Біла Н.В., класні 

керівники 

протягом року. 
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6.2.20 Консультації «Як лишитись неупередженим та навчити 

дитину відповідати за себе»; 

«Як знаходити спільну мову та почуватися у 

психологічній безпеці» (для осіб, що 

постраждали внаслідок надзвичайних подій); 

«Надання психологічної допомоги дітям,  що 

опинились в складних життєвих ситуаціях» 

«Як допомогти зрозуміти почуття інших людей 

без звинувачень» 

Соц.педагог, учні, 

батьки, вчителі 

Біла Н.В. з 14.09.2017 

щочетверга 

протягом року 

6.2.21 Всеобуч для 

учнів 
«Кримінальна та адміністративна 

відповідальність неповнолітніх» 

Соц.педагог, 

фахівці УССД, 

кримінальної 

міліції, учні 8-9кл. 

Біла Н.В. з 10.10.2017 до 

13.10.2017  

6.2.22 Нарада при 

директорі 
«Соціально-психологічний вплив засобів масової 

комунікації на рівень агресії підлітків»  

Педколектив Біла Н.В. 01.11.2017 

6.2.23 Благодійні акції Проведення благодійних акцій для дітей школи 

пільгових категорій 

Учнівська рада Педагог-

організатор 

з 20.10.2017 до 

26.04.2018 

6.2.24 Благодійні акції Участь у районних та міських благодійних 

акціях «Діти-дітям»» для ВІЛ-інфікованих дітей; 

дітей, хворих на цукровий діабет; дітей, 

позбавлених батьківського піклування, для 

дитячих будинків міста та області 

Члени УР, класні 

колективи 1-11 

класів. 

Пед.організатор протягом року 

6.2.25 Правова операція Залучення неповнолітніх соціально-

незахищенних категорій  до організованого і 

змістовного відпочинку під час канікул. 

Заст. директора з 

ВР, кл. кер. 1-11 

кл, учні 1-11 кл 

Біла Н.В. Протягом 

канікулярного 

часу 

6.2.26 Анкетування Анкетування учнів на ВШО  та групи ризику 

(шкідливі звички) 

Соц.педагог,учні  

5-10 класів 

Біла Н.В. з 01.11.2017 до 

03.11.2017  

6.2.27 Конкурс  «Світ без насильства» (фото, малюнки, плакати) Класні колективи 

 1-11 класів 

Біла Н.В., 

 класні керівники 

з 14.11.2017 до 

24.11.2017 
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6.2.28 Анкетування Анкетування учнів «Права дитини очима дітей» Соц.педагог,  

учні 6-9 кл. 

Біла Н.В. з 22.11.2017 до 

24.11.2017  

6.2.29 Правова операція 16 днів без насильства (за окремим планом) Класні колективи  

1-11 класів 

Біла Н.В., класні 

керівники 

з 20.11.2017 до 

05.12.2017  

6.2.30 Гра з 

профілактики 

правопорушень 

«Закон і порядок» Соц.педагог, 

фахівці УССД, 

представники 

СМП, учні 5-7 кл. 

Біла Н.В. з 21.11.2017 до 

24.11.2017  

6.2.31 Правова операція Тиждень правових знань (за окремим планом) Вчитель 

правознавства 

класні колективи 

 1-11 класів 

Ніколаєва К.С. 27.11.2017-

01.10.2017 

6.2.32 Лекція з 

презентацією 
Світ без насильства СПС, 

учні 5-8 класів 

Біла Н. В. 30.11.2017  

6.2.33. Звіт Про проведення тижня правових знань 

 (27.11-01.12.17) 

Вчитель 

правознавства 

Ніколаєва К.С. 03.12.2017 

6.2.34 Міні-фестиваль «Молодь проти СНІДу» - виступи агітбригад Педагог-

організатор,  

учні 8-9 класів 

Біла Н.В. 

Лоянова З.М. 

01.12.2017  

6.2.35 Конкурс Конкурс «Школа – територія feir play» Команди 6-7 

класів 

Михайлова В.Д., 

класні керівники 

15.12.2017 

6.2.36 Накази 1.Про стан правовиховної роботи за семестр, рік 

2.Про стан відвідування учнями НЗ за семестр, 

рік 

Соц.педагог Біла Н.В. 26.12.2017 

28.05.2018  

6.2.37 Анкетування Проблеми спілкування з однолітками Соц.педагог, учні 

3-8 класів 

Біла Н.В., класні 

керівники 

з 17.01.2018 до 

19.01.2018  

6.2.38 Тренінг  Як домовлятися та будувати безпечні взаємини. СПС, учні 8 класів Біла Н.В. 25.01.2018 
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6.2.39 Профілактичні 

бесіди 
Всесвітнє павутиння – тенета для дитини: як 

зрозуміти потреби сучасної дитини та зберегти 

спокій. 

Класні колективи 

1-8 класів 

Біла Н. В. 07.02.2018 

6.2.40 Зустріч з 

представниками 

правоохоронних 

органів 

Відповідальність за свої вчинки. Обов’язки 

учнів. 

- індивідуальна робота з учнями та їх батьками - 

роз'яснювальна робота щодо кримінальної 

відповідальності неповнолітніх 

Соц.педагог, 

представники 

СМП, фахівці 

УССД,  

учні 7-8 кл, батьки 

Біла Н.В. з 06.02.2018 до 

09.02.2018  

6.2.41 Тематична 

виставка 
Торгівля людьми – знати як не потрапити у 

пастку» 

Бібліотекар, учні 

школи 

Біла Н. В., 

бібліотекар 

17.02.2018  

6.2.42 Лекція Гендерний підхід у виборі майбутньої професії СПС, 

представники 

ЦСССДМ,  

учні 9, 11 класів 

Біла Н. В. 19-22.02.2018 

6.2.43 Тренінгове 

заняття 
«Казкові герої та їх права» Соц.педагог, учні 

3-4 кл. 

Біла Н.В. з 20.03.2018 до 

22.03.2018 

6.2.44 Ділова гра «Конвенція  ООН про права дитини» Соц.педагог, 

вчителі-

правознавці,  

учні 6-9 кл. 

Ніколаєва К.С. 17.04.2018 

6.2.45 Наказ Про проведення місячника  дотримання чинного 

законодавства про загальну середню освіту в 

частині забезпечення конституційного  права 

дітей і молоді на освіту 

Соц.педагог Біла Н.В. 03.04.18 

6.2.46 Звіт соц.педагога Попереднє працевлаштування випускників Класні керівники 

9,11 кл , 

соц.педагог 

Біла Н.В. 16.04.18 

6.2.47 Тренінг «Все в твоїх руках» Соціально-

психологічна 

служба 

Біла Н.В. 24.04.18 

6.2.48 Наказ Про підсумки весняного місячника всеобучу Соц.педагог Біла Н.В. 30.04.18 
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6.2.49 Накази 1.Про роботу соціально-психологічної служби 

2.Про стан роботи щодо  соціального захисту. 

Соц.педагог Біла Н.В. 01.06.18 

Модуль 6.3. " Молодь обирає здоров’я " 

 

 Конкурс малюнків «Дитинство-територія 

безпеки» 

Код 

м/м 

Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

6.3.1 Адміннарада Планування шкільної  олімпіади  Вчителі 

фізвиховання 

Михайлова В.Д., 

Галіцька С.П 

04.09.2017 

6.3.2 Нарада класних 

керівників 
Ознайомлення з планом проведення шкільної 

олімпіади  

Вчителі спорт-розв 

профілю  

Галіцька С.П. 04.09.2017 

6.3.3 Оперативна 

нарада 
Організація  роботи спортивних секцій та 

факультативів 

Вчителі 

фізвиховання 

Галіцька С.П до 11.09.2017 

6.3.4 Оперативна 

нарада вчителів 

фіз.виховання 

Організація проведення  тижня  фізкультури та 

спорту 

Вчителі 

фізвиховання  

Галіцька С.П. 04.09.2017 

6.3.5 Спортивні 

змагання учнів 
Легкоатлетична естафета, присвячена Дню міста, 

Дню визволення м.Дніпро  

Вчителі 

фізвиховання,  

учні 8-10 кл 

Михайлова В.Д. 09.09.2017, 

26.10.2017 

6.3.6 Тематичний 

тиждень 
Тиждень фізкультури та спорту Вчителі 

фізвиховання, 

класні колективи 1-

11 кл 

Біла Н.В., Галіцька 

С.П. 

11.09.2017-

15.09.2017 

6.3.7 Спортивні 

змагання учнів 
Районні змагання з футболу на приз клубу 

«Шкіряний м'яч»  

Вчителі 

фізвиховання,  

класні керівники 

Кутовий І. В., 

Михайлов С.В. 

02.10.2017 -

14.10.2017 

6.3.8 Спортивні 

змагання учнів 
Першість школи з міні-футболу Учні школи Кутовий І. В. 25.09.2017 - 

29.09.2017  

6.3.9 Спортивні 

змагання учнів 
Змагання з стрітболу Учні школи Михайлов С.В. 12.09.2017- 

20.10.2017  

6.3.10 Спортивні 

змагання учнів 
Першість школи з волейболу  Класні колективи Михайлова В. Д. 15.01.2017 -

25.01.2018 



108 
 

6.3.11 Спортивні 

змагання учнів 
Першість школи з баскетболу  Учні школи Кутовий І. В. 15.01.2017 - 

25.01.2018 

6.3.12 Спортивні 

змагання учнів 
Легкоатлетичне чотириборство Учні 5-11 класів Михайлов С.В. 02.04.2018 - 

06.04.2018 

6.3.13 Спортивні 

змагання учнів 
 Легкоатлетична естафета, присвячена Дню 

Перемоги  

Вчителі 

фізвиховання 

Михайлова В.Д. 0705.2018 -

09.05.2018 

6.3.14 Спортивні 

змагання учнів 
Змагання з плавання Учні школи,  

Агалакова С.М. 

Агалакова С.М. 11.12.2017-

15.12.17,  

14.05.2018-

18.05.2018 

6.3.15 Оперативна 

нарада вчителів 

фіз.виховання 

Робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності 

на уроках фізкультури та під  час проведення 

спортивно-масових змагань 

Вчителі фізичного 

виховання 

Галіцька С.П. 04.09.2017 

6.3.16 Конкурс Всеукраїнський  конкурс «Знавець олімпійського 

руху» 

 Учні школи Галіцька С.П., 

Михайлова В.Д. 

До 08.12.2017 

6.3.17 Конкурс Всеукраїнський конкурс «Олімпійське лелеченя» Учні  6 класів Галіцька С.П., 

Михайлова В.Д. 

02.04.2018-

16.04.2018 

6.3.18 Наказ Про стан роботи та підсумки участі учнів у 

спортивно - масових та фізкультурно-оздоровчих 

заходах                         

 

Заступники 

директора 

Галіцька .С.П. з 28.05.2018 до 

01.06.2018 

Модуль: 6.4. "Вчимося цінувати прекрасне" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 6.4.1 Засідання  Організаційне засідання. Представлення 

презентацій учасників. Розподіл учасників за 

секторами 

Учні 7-11 класів Біліченко С.П. 

Біла Н.В. 

08.09.2017 
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6.4.2 Акція Обрання голови учнівської ради.(Анкетування, 

презентації, голосування) 

Учні 7-11 класів Біліченко С.П. 

Біла Н.В. 

з 10.09.2017 до 

15.09.2017 

6.4.3 Засідання Засідання культмассового сектору, навчального 

сектору, трудового сектору із обговоренням 

питань умов проведення конкурсів (кількості 

учасників, складність завдань, використання 

реквізиту та ін.) Роз’яснення завдань проведення 

творчих виставок, ескізи поробок, 

запропонування матеріалів для поробок, термін 

проведення, номінації, нагородження 

Члени 

культмассового 

сектору , 

представники 

інших секторів УР. 

Пед.організатор 

Голова УР 

20.09.2017 

6.4.4. Виставка Виставка фото та малюнків «Кращого друга ніж 

батько немає» 

Учні 1-11 класів Біла Н.В. 

 класні керівники 

з 12.09.2017 до 

15.09.2017 

 6.4.5 Творча  виставка Виставка поробок із овочів та фруктів «Дарунки 

осені» 

Колективи 1-11 

класів, члени 

секторів. 

Бугир Л.М.. 

 класні керівники 

з 28.09.2017 до 

29.09.2017  

6.4.6 Оперативне 

засідання і 

фотозвіт 

Підсумки проведення виставки поробок із овочів 

та фруктів «Дарунки осені», нагородження 

переможців 

Члени УР Бугир Л.М.  03.10.2017 

6.4.7. Конкурс « По країнах та континентах» - «Цікавінки з 

нотатку  мандрівника». 

Класні колективи 

5-6-х класів 

Біла Н.В. 

класні керівники. 

16.11.2017 

6.4.8 Конкурс  «Снігова королева» Учні 9-11-х класів Біла Н.В. 

класні керівники. 

08.12.2017 

6.4.9 Свято  «Миколай до нас приходить». Виступ-

привітання учнів для початкової школи та д/з 

№348 

Члени УР, учні 

школи та д/з №348  

Біла Н.В. 19.12.2017 

6.4.10 Виставка «Замість ялинки – зимовий букет», «Ялинковий 

бал». 

Колективи 1-11 

класів, члени 

секторів, батьки 

Бугир Л.М. 

класні керівники 

з 20.12.2017 до 

22.12.2017 
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6.4.11 Оперативне 

засідання і 

фотозвіт 

Підсумки проведення виставки поробок із овочів 

та фруктів «Дарунки осені», нагородження 

переможців 

Члени УР Бугир Л.М. 25.12.2017 

6.4.12 Свято «Новорічна казка» Учні 11-х класів, 

учні школи, 

представники УР 

Біла Н.В. 

Біліченко С.П. 

21.12.2017 -

22.12.2017 

6.4.13 Свято Свято «Українські вечорниці». 

Виступ-привітання   за темою «Зимові свята 

нашого народу» (зимові святки) 

Учні 3-4, 5-6 

класів, члени УР 

Біла Н.В. з 17.01.2018 до 

19.01.2018  

6.4.14 Конкурс  «Шоу вокалістів  №1» Учні 5-11 класів Біла Н.В. 

 класні керівники 

25.01.2018 -

26.01.2018 

6.4.15 Конкурс « Шкільний MYDANCE» Учні 5-11 класів Біла Н.В. 

 класні керівники 

08.02.2018 -

09.02.2018. 

6.4.16 Конкурс «Пан + Пані» Учні 9-11 класів Біла Н.В. 

 класні керівники 

14.02.2018 

6.4.17 Конкурс «Дівчина-Весна» (українські традиції і 

сучасність) 

Учні 7-8 класів Біла Н.В. 

класні керівники 

02.03.2018 

6.4.18 Конкурс «Морські пригоди» Учні 6-х класів Біла Н.В. 

 класні керівники 

22.03.2018 

6.4.19 Виставка Виставка малюнків «Моя мама – найкраща» Учні 1-7 класів Бугир Л.М. 

класні керівники 

07.03.2018 

6.4.20 Конкурс «Найкращий клас» Учні 5 класів Біла Н.В. 

класні керівники 

19.04.2018 

6.4.21 Творча виставка  «Великодень у містечку Майстрів» ( поробки із  

різноманітних матеріалів, виконаних за 

народними традиціями) 

Колективи 5-11 

класів, члени 

секторів, батьки 

Бугир Л.М. 

 класні керівники 

з 04.04.2018 до 

06.04.2018 
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6.4.22 Засідання Засідання із обговоренням підсумків проведених 

заходів, аналізу участі кожного класного 

колективу, рівня підготовки та якості виступів. 

Члени УР, 

старости класів, 

представники 

культмасового 

сектору 

Біла Н.В. 

Голова УР 

26.12.2017 

 

17.05.2018  

6.4.23 Фотозвіт Створення фоторепортажу  проведених заходів Інформаційно-

рекламний сектор 

УР 

Біла Н.В. 

 Голова УР 

протягом року 

6.4.24 Екскурсії Відвідування музеїв міста Учні 1-11 класів Бугир Л.М. 

класні керівники  

протягом року 

6.4.25 Культпоходи Відвідування театрів та кінотеатрів міста Учні 1-11 класів Бугир Л.М. 

класні керівники  

протягом року 

6.4.26 Фотозвіт Фотозвіти щодо відвідування музеїв, театрів та 

кінотеатрів.   

Члени 

інформаційно-

рекламного 

сектору 

Бугир Л.М. 

голова УР 

протягом року 

Модуль:6.5. " Моє майбутнє у моїх руках " 

 Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 6.5.1 Трудова операція Збір  вторресурсів (макулатура, пластикові 

кришки, батарейки) 

Класні керівники,  

учні 1-11 кл 

Радченко С.П. протягом року 

6.5.2 Акція «Шкільне  подвір'я»  по  прибиранню  шкільної  

та пришкільної  території 

Класні керівники,  

учні 1-11 кл 

Біліченко С.П. 

Біла Н.В. 

14.09.2017; 

12.04.2018; 

26.04.2018 

6.5.3 Трудовий десант Підготовка  приміщень  до  зими Класні керівники,  

учні 1-11 кл 

 Біла С.М. з 16.10.2017 до 

20.10.2017 

6.5.4 Акція  «Обеліск», прибирання місць захоронення 

загиблих воїнів 

Класні керівники,  

учні 6-8 кл.  

Біліченко С.П. 

 Біла С.М. 

вересень-

жовтень 2017, 

квітень-травень 

2018 
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6.5.5 Акція «Квітуче подвір’я» щодо впорядкування 

шкільних клумб 

Учні, батьки, 

кл.керівники  

1- 11 кл. 

Біліченко С.П. 

Біла С.М. 

квітень-серпень 

2018 

6.5.6 Навчальна 

практика 
Благоустрій приміщень та території школи Учні 5- 8, 10 кл, 

вчителі, батьки 

Біліченко С.П. 

 Біла С.М. 

травень-

серпень 2018 

6.5.7 Бесіда «Професії моїх батьків» Учні 1-4 кл.,  

класні керівники 

Бугир Л.М. вересень 2017 

6.5.8 Година 

спілкування 
«Світ цікавих професій» Учні 5-8 кл.,  

класні керівники 

Бугир Л.М. жовтень 2017 

6.5.9 Круглий стіл «Як я уявляю свою майбутню професію» Учні 9 кл., 

 класні керівники 

Бугир Л.М. листопад 2017 

6.5.10 Анкетування «Вибір подальшого навчання» Учні 9-11 кл.,  

класні керівники 

Бугир Л.М. грудень 2017 

6.5.11 Диспут «Вибір професії – відповідальна справа 

випускника» 

Учні 11 кл., 

 класні керівники 

Бугир Л.М. січень 2018 

6.5.12 Екскурсії Дні відкритих дверей у навчальних закладах 

міста 

Учні 8-11 кл., 

 класні керівники 

Бугир Л.М. протягом року 

6.5.13 Екскурсії Екскурсії на підприємства міста Учні 1-11 кл., 

 класні керівники 

Бугир Л.М. протягом року 

6.5.14 Зустрічі з 

викладачами 

навчальних 

закладів 

«Подальше навчання – майбутня професія» Учні 9, 11 кл., 

класні керівники 

Бугир Л.М. протягом року 

6.5.15 Нарада «Роль профорієнтаційної роботи зі 

старшокласниками з урахуванням 

інтелектуального розвитку особистості» 

 

 

Вчителі Бугир Л.М. 01.11.2017 
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Модуль: 6.6. "Батьківська твердиня" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 6.6.1 Консультації Соціальний захист дітей пільгових категорій СПС Біла Н.В. з 07.09.2017 

щочетверга  

6.6.2 Бесіда  «Труднощі та допомога в адаптації 

першокласників до школи» 

СПС, батьки 

першокласників 

Біла Н.В. 

психолог 

з 14.09.2017 до 

21.09.2017 

6.6.3 Засідання БК «Виховання без нервування»  СПС, батьки учнів 

1-11 класів 

Біла Н.В. 12.10.2017 

6.6.4 Всеобуч 

загальношкільний 
Правове виховання «Як розвинути самостійність 

та розподілити відповідальність»  

1-4 класи – «Основні форми та напрямки 

співпраці сім’ї та школи» 

5 клас – «Труднощі адаптації п’ятикласників до 

нових умов навчання» 

6-11 класи – «Законодавство України про освіту: 

права та обов’язки батьків» 

Класні кер.1-11 

кл., 

батьки 

Біла Н.В. 19.10.2017 

6.6..5 Консультації для 

батьків 
Причини та  профілактика виникнення 

девіантної поведінки дітей. 

Соц.педагог, 

батьки учнів 5-8 

класів 

Біла Н.В. з 14.11.2017 до 

17.11.2017 

6.6.6 Засідання БК «Як дійти згоди та порозумінь без скандалів та 

покарань» 

СПС, батьки учнів 

5-8 класів 

Біла Н.В. 14.12.2017  

6.6.7 Всеобуч 

загальношкільний 
«Як зробити безпечним оточення дітей» 

1-4 класи – «Безпечний Інтернет – помічник у 

навчанні» 

5-9 класи- «Батькам про неформальні 

об’єднання, організації дітей та молоді»  

9-11 класи- «Життєвий простір спілкування 

старших підлітків» 

 

Класні кер. 1-11 

кл., 

батьки 

 

Біла Н.В. 21.12.2017 
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6.6.8 Засідання БК « Як навчити дитину бути відповідальною за 

свої вчинки»  

СПС, батьки  учнів 

1-4 класів 

Біла Н.В. 15.02.2018 

6.6.9 Всеобуч 

загальношкільний 
Моральне виховання  «Як навчитись робити 

правильний вибір» 

1-4 класи – «Абетка виховання молодшого 

школяра. Як навчити дитину вчитися» 

5-8 класи – «Морально-правове виховання дітей – 

запорука формування повноцінної особистості» 

9-11 класи – «Правильний життєвий вибір - 

основа вдалої соціалізації випускників» 

Класні кер. 1-11 

кл., батьки 

 

Біла Н.В. 22.02.2018 

6.6.10 Бесіди «Допомога дитині у питаннях самовизначення»  СПС, батьки учнів 

9, 11 кл 

Біла Н.В з 15.03.2018 до 

22.03.2018 

6.6.11 Всеобуч 

загальношкільний 

Сімейне  виховання «Засоби родинного 

виховання» 

1-4 класи – «Зв'язок поколінь та його значення у 

вихованні молодшого школяра» 

5-8 класи – «Профілактика проявів агресивної 

поведінки та шкідливих звичок у підлітків» 

9-11 класи – «Формування відповідальності, 

самооцінки та самоконтролю засобами родинного 

виховання» 

 

Класні кер. 1-11 

кл., батьки 

 

Біла Н.В. 19.04.2018 

6.6.12 Засідання БК «Як бути у курсі життя дитини і не порушити її 

право на особисте» 

СПС, батьки учнів 

7-10 класів 

Біла Н.В. 26.04.2018 

6.6.13 Консультації  З’ясування причин зниження мотивації до 

навчання  

СПС, батьки учнів 

5-8 класів 

Біла Н.В з 15.04.2018 до 

27.04.2018 

6.6.14 Консультації Відповідальність за виховання дітей;  безпечне 

літнє оздоровлення 

СПС, батьки учнів 

1-10 класів 

Біла Н.В з 11.05.2018 до 

18.05.2018 
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Модуль: 6.7. "А ми тую славу збережемо" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 6.7..1 Оперативна 

нарада 
Планування роботи  штабу  національно-

патріотичного виховання  

Класні керівники Біліченко С.П. до 05.09.2017 

6.7..2 Виховна година  «Ми – захисники Вітчизни», «День Збройних 

сил України», «Солдати миру» 

Клас.кер.,  

учні 1-11 кл. 

Біліченко С.П. 13.10.2017 

04.12.2017 

15.02.2018  

06.05.2018 

6.7. 3 Зустрічі Зустрічі з ветеранами Другої Світової війни та 

особами прирівняними до них. 

Класні керівники, 

учні 

Біліченко С.П. з 19.10.2017 

до 23.10.2017,    

 з 10.02.2018 

до 15.02.2018,     

з 04.05.2018 

до 06.05.2018 

6.7. 4 Конкурс На краще виконання воєнної пісні Класні керівники, 

учні 6-8 класів 

Біліченко С.П. 17.10.2017 

21.04.2018 

 
6.7..5 Всеукраїнська 

військово-

патріотична гра 

«Сокіл»(«Джура»). Осіннє таборування. Весняне 

таборування 

Класні керівники, 

учні 4,6,10 класів 

Біліченко С.П. протягом року 

6.7. 6 Нарада   класних  

керівників  
Організація свята до Дня Збройних сил України Класні керівники  

10-11 класів 

Біла Н.В. 02.12.2017 

6.7. 7 Свято Військово-спортивне свято Класні керівники 

10- 11 класів,  

вчитель Захисту 

Вітчизни, учні 

Кравчук М.А. 06.12.2017 

6.7. 8 Зустрічі Зустрічі з воїнами – афганцями та учасниками 

локальних війн.  

Класні керівники, 

учні 

Біліченко С.П. з 10.02.2018 до 

15.02.2018 
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6.7. 9 Відвідування 

музеїв 
Історичний музей, Діорама, музей 

комсомольської слави, музей районного БТ, 

музей бойової слави на ж/м Кам’янський, музей 

ветеранів Афганістану в сш № 26 

Класні колективи  

3-10 класи, класні 

керівники 

Біліченко С.П. протягом року 

6.7. 10 Співпраця з 

ветеранами 
Проведення круглих столів, організація 

зустрічей з ветеранами, проведення спільних 

концертів 

Класні колективи, 

класні керівники 

Біліченко С.П., 

педагог-

організатор 

20.10.2017, 

09.02.2018, 

04.05.2018. 

6.7.11 Оперативна 

нарада 
Організація військового свята до Дня Захисника 

України (парад, змагання) 

Вчителі –

предметники, 

класні керівники 

7-9 класів 

Біліченко С.П., 

вчителі 

фізвиховання 

06.10.2017 

6.7. 12 Свято Спортивно-військове  свято до Дня захисника 

України  

Учні 7-9 класи Кутовий І.В., 

Кравчук М.А. 

13.10.2017 

6.7. 13 Оперативна 

нарада 
Організація  проведення військово-польвих 

зборів 

Адміністрація, 

кл.кер.11 класів 

Кравчук М.А. 25.04.2017 

6.7. 14 Акція Проекти «Видатні особистості краю» Учні 9-11 класів Біліченко С.П. 13.04.2018 до 

29.04.2018 

6.7. 15 Збори Військово – польові збори Кл.кер. та учні 11 

класів 

Кравчук М.А. з 04.05.2018 до 

06.05.2018 

6.7. 16 Місячник 

оборонно-масової 

роботи 

Місячник оборонно-масової роботи Педагогічний 

коллектив, учні 

Кравчук М.А. з 01.04.2018 

6.7. 17 Фотозвіт Підведення підсумків місячника оборонно-

масової роботи 

Педагогічний 

коллектив, 

Учнівська рада 

Біліченко С.П., 

Кравчук М.А. 

28.04.2018 

6.7. 18 Акція Пошуково-дослідницькі проекти «А ми тую 

славу збережемо», «Герої минулого і 

сьогодення» 

Класні керівники 

6-10 кл., учні, 

батьки 

Біліченко С.П. жовтень, 

квітень  

6.7. 19 Виставка газет Проведення виставки газет «Вітаємо з Днем 

Пам’яті та примирення» 

Редколегії класів  

5-10 

Бур'ян І. Г. 

 класні керівники 

05.05.2018 
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6.7. 20 Конкурс Конкурсна виставка малюнків «Тих років не 

змеркне слава!» 

учні 5-9 класів Бур'ян І.Г. 

 голова УР 

05.05.2018 

6.7. 21 Концерт Проведення  концерту «Пам’ятаємо. 

Пишаємося.» 

Учні 1-11 класів, 

члени суспільно-

громадського та 

культмасового 

сектору, ветерани, 

батьки 

Біліченко С.П. 04.05.2018 

6.7. 22 Благодійна акція Проведення благодійних акцій «Доброго 

ранку,ветерани!» 

Члени УР, 

представники 

класних 

колективів 

Біліченко С.П., 

класні керівники 

жовтень, 

грудень, 

квітень-травень  

6.7.23 Благодійна акція «Допоможи солдату», «Лист для пораненого» Учні 1-11 класів, 

вчителі, батьки 

Біліченко С.П., 

класні керівники 

протягом року 

6.7. 24 Фотозвіт Про заходи до Дня Пам’яті та примирення Учнівська рада Педагог-

організатор 

10.05.2018 

6.7. 25 

 

Екскурсія Підведення підсумків конкурсу « Розкажи про 

подвиг»  в музеї ради ветеранів 

Учні 1-11 класів Біліченко С.П. 18.05.2018 
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Проект: 7. "Психологічний супровід учасників НВП" 

Модуль: 7.1. "Робота з підлітками" 

 Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована дата 

виконання 

 
7.1. 1 

 

Консультування 

 

Індивідуальне консультування учнів 5-11 класів 

стосовно виникаючих питань 

 

Учні 5-11 класів 

 

Біла Н.В.. 

 

з 04.09.2017 до 

25.05.2018   

 
7.1. 2 

 

Профілактична 

робота 

 

Профілактичні бесіди, години спілкування у 

класних колективах 

 

Психолог, 

соц.педагог   

учні 5-11 класів 

 

Біла Н.В.. 

 

з 04.09.2017 

до 25.05.2018  

 

7.1. 3 

 

Соціальне 

дослідження 

 

Дослідження протікання процесів адаптації до 

нових умов навчання учнів 5-х класів 

 

Учні 5-х класів, 

соцпедагог  

психолог 

 

Біла Н.В. 

 

з 02.10.2017 до 

23.10.2017 

 

7.1.4 

 

Консульта

ція батьків  

Консультування батьків п'ятикласників стосовно 

результатів діагностики і особливостей 

протікання адаптаційного періоду. Поради і 

рекомендації 

 

Батьки 

соцпедагог 

 

Біла Н.В. з 24.10.2017 до 

01.11.2017 

 

7.1.5 

 

Виступ 

 

Виступ на нараді при директорі 

"Особливості адаптаційного періоду 

п'ятикласників" 

 

Психолог, 

соцпедагог, 

педагогічний 

колектив 

 

Біла Н.В. 

 

Жовтень 2017 

7.1.6 

 

Тренінги СК  

для учнів 

 

Соціально-комунікативні тренінги для учнів  

5-8 класів 

 

Учні 5-8 класів, 

соцпедагог 

Біла Н.В. з 15.11.2017 до 

23.11.2017 

 
7.1. 7 

 

Психодіагно-

стичне 

дослідження 

 

Визначення професійних уподобань і інтересів 

учнів 9-11 класів 

 

Учні 9-11 класів 

 

Бугир Л.М. 

 

з 28.01.2018 до 

31.01.2018 

 

7.1..8 

 

Консультація 

учнів 

практичним 

психологом 

 

Індивідуальне та групове профорієнтаційне 

консультування учнів 9-11 класів 

 

Педагог 

організатор, 

психолог,  

учні старшої школи 

 

Бугир Л.М. 

 

з 02.03.2018 до 

25.05.2018 
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Модуль: 7.2. "Дитина і соціальне середовище (превентивне та гендерне виховання)" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 
7.2. 1 

 

Бесіда 

соцпедагога 

 

Бесіди з вчителями щодо вчасного 

реагування на негативні прояви у поведінці 

учнів і інформування психолога 

 

Вчителі 

 

Соціально-

психологічна  

служба 

 

з 01.09.2017 

протягом року 

 

7.2. 2 

 

Бесіда з 

батьками  

 

Бесіди з батьками з метою виявлення та 

запобігання негативних проявів у поведінці 

учнів 

 

Батьки 

 

Соціально-

психологічна 

 служба 

 

з 08.09.2017 

протягом 

року 

 7.2. 3 

 

Акція "Цінуймо життя" (профілактика суїциду) 

 

Учні 6-9 класів 

 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

11.09.2017-

22.09.2017 

 7.2.4 Тренінгове 

заняття 

 

"Захисти себе від ВІЛ» 

 

Учні 9-11 класів 

 

Соціально-

психологічна 

служба 

 

01.12.2017-

08.12.2017 

 7.2. 5 Анкетування Проблеми спілкування з однолітками Соц.педагог,  

учні 3-8 класів 

Біла Н.В.,  

класні керівники 

з 17.01.2018 до 

19.01.2018  

7.2.6 Тренінгове 

заняття 

«Казкові герої та їх права» Соц.педагог, учні 

3-4 кл. 

Біла Н.В. з 20.03.2018 до 

22.03.2018 

Модуль: 7.3. "Інклюзія" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 7.3. 1 

 
Складання 

плану 

Складання плану роботи психолого-медико-

педагогічного консиліуму. 

Соціальний педагог 

Біла Н.В. психолог, 

логопед, асистенти 

вчителів 

Заст.директора 

Остроуменко А.О. 

 з 04.09.2017 до 

10.09.17 

7.3..5 

 
Аналіз 

моніторингу 

фізичного 

статусу дітей 

Аналіз моніторингу фізичного статусу дітей, що 

поступили до школи. 

Медична сестра, 

заст.директора 

Остроуменко А.О. 

Заст.директора 

Остроуменко А.О., 

медична сестра  

з 04.09.2017 до 

10.09.17 
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7.3. 6 

 
Організаційні 

заходи 

інклюзивного 

навчання  

Складання індивідуальної програми розвитку, 

календарно-тематичного плану; 

 затвердження навчальної програми для учнів 

інклюзивного навчання 

заст.директор 

Остроуменко А.О., 

психолог,  

асистенти вчителів 

Заст.директора 

Остроуменко А.О. 

 з 04.09.2017 до 

10.09.2017 

7.3. 2 

 
Аналіз 

моніторингу 

психічного   

Аналіз моніторингу психічного (соматичного) 

стану дітей після літнього відпочинку 

заст.директора 

Остроуменко А.О. 

медична сестра 

Бондарь О.А. 

Заст.директора 

Остроуменко А.О. 

 з 04.09.2017 до 

10.09.2017 

7.3..3 

 
Засідання 

ПМПконсиліуму 

Проведення організаційного засідання ПМП 

консиліуму 

Заст.директора 

Остроуменко А.О., 

соціальний педагог 

Біла Н.В.,психолог, 

вчитель, асистент 

вчителя 

 Соціальний 

педагог Біла Н.В. 

 

 

22.09.2017 

7.3. 4 

 
Психолого-

педагогічного 

бстеження учнів 

Проведення психолого-педагогічних обстежень 

учнів 1-х класів. 

Заст.директора 

Остроуменко А.О., 

класоводи, 

психолог 

 психолог 

 

з 11.09.2017 

до 15.09.2017;      

з 118.12.2017 

до 22.12.2017 

7.35 Складання 

списків 

Складання списків контингенту дітей, якіп 

отребують психологічної та соціальної допомоги. 

Заст.директора 

Остроуменко А.О., 

соціальний педагог 

Біла Н.В.,  

класні керівники, 

психолог, логопед 

 

Соціальний 

педагог Біла Н.В.,  

психолог, 

логопед   

з 11.09.2017 до 

15.09.2017;    

 з 18.12.2017 до 

22.12.2017 

7.3. 6 

 
Аналіз 

обстежень 

Обробка результатів обстеження рівня розвитку 

учнів 1-х класів та вироблення рекомендацій 

педагогам щодо створення розвивального 

предметно-просторового середовища 

 Психолог   психолог протягом року 

7.3. 7 

 
Психолого-

медико-

педагогічногоко

нсиліуму 

 Проведення психолого-медико-педагогічного  

консиліуму 

Соціальний педагог 

Біла Н.В., 

психолог, логопед   

Соціальний 

педагог Біла Н.В. 

08.12.17 
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7.3. 8 Адміністративн

ий контроль 

Психолого-педагогічний супровід навчально-

виховного процесу для учнів інклюзивного 

навчання. 

Заст.директора 

Остроуменко А.О., 

психолог, логопед   

Заст.директора з 

НВР        

Остроуменко А.О. 

протягом року 

7.3. 9 Засідання ПМП 

консиліуму. 

 Підсумкове засідання ПМП консиліуму Заст.директора 

Остроуменко А.О., 

психолог,соціальни

й педагог  Н.В.Біла,  

асистенти вчителів 

Соціальний 

педагог  Н.В.Біла  

  22.05.18  

7.3. 10  Моніторинг   Аналіз роботи з учнями особливими освітніми 

 потребами 

Заст.директора 

Остроуменко А.О., 

психолог,  

асистенти вчителів 

Заст.директора з 

НВР        

Остроуменко А.О. 

 

  з 29.05.18 до 

02.06.18 

Модуль: 7.4. "Супровід учнів, що потребують посиленої уваги " 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 7.4.1 

 

Складання та 

коригування 

бази даних 

 

Поновлення списків учнів пільгових 

категорій, коригування списків учнів "групи 

ризику" 

 

Соцпедагог, 

психолог 

 

Біла Н.В. 

 

з 01.09.2017 до 

06.10.2017 

 

7.4..2 

 

Консульта

ція батьків  

Консультування батьків учнів, що потребують 

посиленої уваги ( у тому числі СЖО, ВШО) 

 

Соцпедагог, 

психолог, батьки 

 

Біла Н.В. 

 

з 04.09.2017 

протягом 

року 

 
7.4.3 

 

Консультації 

класних 

керівників 

Бесіди з класними керівниками стосовно 

спільної допомоги учням, що потребують 

посиленої уваги, опинились у складних 

життєвих обставинах, знаходяться на 

внутрішкільному обліку 

 

Соцпедагог, 

психолог,  

класні керівники 

 

Біла Н.В. з 11.09.2017 до 

15.10.2017 

 

7.4.4 

 

Діагностика 

дітей 

 

Виявлення серед учнів   із відхиленнями 

від норми у поведінці 

 

Вчителі , 

психолог, учні  

 

Біла Н.В. з 11.09.2017 до 

20.10.2017 
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7.4.5 

 

Консультування 

 

Індивідуальне консультування учнів, що 

потребують посиленої уваги, СЖО, ВШО 

 

Учні, що 

потребують 

посиленої уваги, 

психолог 

 

Біла Н.В. протягом року 

 

7.4. 6 

 

Профілактичні 

бесіди 

 

Профілактичні бесіди щодо уникнення 

правопорушень з учнями СЖО, ВШО  

 

Учні, що 

потребують 

посиленої уваги 

 

Біла Н.В. протягом року 

 

7.4. 7 

 

Корекційна 

робота з учнями 

 

Індивідуальна та групова корекційна робота 

з учнями, що потребують посиленої уваги, 

учнів СЖО, учнів ВШО 

 

Учні школи 

 

Біла Н.В. з 09.10.2017 

 1-2 рази на 

місяць 

7.4.8 

 

Тренінгові 

заняття 

 

Тренінгові заняття для учнів СЖО, ВШО "Мої 

життєві орієнтири" 

 

Учні, що 

потребують 

посиленої уваги, 

учні 7-9 класів 

 

Біла Н.В. 05.02.2018-

09.02.2018 

 

Модуль: 7.5. "Робота логопедичної служби" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 7.5.1 Обстеження 

учнів 

початкових 

класів 

Обстеження всіх учнів початкових класів СШ 

№142, заповнення журналу первісних обстежень 

та обліку дітей, які потребують логопедичної 

підготовки  

 

Учні 1-4 класів, 

класні керівники 

Логопед  

Григор’єва Л.П. 

з 04.09.2017 до 

04.09.2017 

7.5.2 Складання 

списків 

логопедичних 

занять 

Складання  списків груп і підгруп, які 

відвідуватимуть логопедичні  заняття протягом 

року 

Учні 1-4 класів, 

класні керівники, 

батьки 

Логопед  

Григор’єва Л.П. 

з 11.09.2017 до 

15.09.2017 

7.5.3 Складання 

розкладу 

логопедичних 

занять 

Складання  розкладу  логопедичних занять Учні 1-4 класів, 

класні керівники, 

батьки 

Логопед 

Григор’єва Л.П. 

 з 11.09.2017 до 

15.09.2017 
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7.5.4 Індивідуальні 

картки учня-

логопата 

Заповнення  індивідуальних мовних  карток на 

кожного учня-логопата 

логопед Логопед  

Григор’єва Л.П. 

 з 18.09.2017 до 

13.10.2017 

7.5.5 Складання 

річного плану 

логопедичної 

роботи 

Розроблення  річного плану логопедичної 

роботи на 2016-2017навчальний рік. 

логопед Логопед  

Григор’єва Л.П. 

 з 18.09.2017 до 

29.09.2017 

7.5.6 Складання 

перспективного 

індивідуального 

плану 

Розробити перспективні  плани роботи з кожною  

групою:  фонетико-фонематичний недорозвиток 

мови (сонори, свистячі і шиплячі) 

порушення писемного мовлення, НвЗНМ і 

порушення писемного мовлення, ФФНМ 

 

 

 

 

логопед Логопед  

Григор’єва Л.П. 

 з 18.09.2017 до 

29.09.2017 

7.5.7 Робота з 

документацією 

Оформлення журналу відвідування 

логопедичних  занять і руху. Ведення  журналу 

обліку консультацій  для батьків. Заповнення  

журналу обліку дітей,  які взяті на заняття в 

логопедичний кабінет 

 

логопед Логопед  

Григор’єва Л.П. 

 з 11.09.2017 до 

29.09.2017 

7.5.8 Адміністративн

ий контроль 

 

 

Логопедичний супровід учнів з ООП, які 

навчаються за інклюзивною формою навчання 

Учні з ООП, 

асистенти вчителя, 

вчителі, логопед 

Логопед  

Григор’єва Л.П. 

  з 18.12.2017 

до 22.12.2017;   

  з 21.05.2018 

до 25.05.2018 

7.5.9 Обстеження Обстежити мову учнів з особливими освітніми 

потребами. Визначити прогноз подальшого 

корекційно-розвиваючого навчання на основі 

встановленого логопедичного діагнозу 

Учні з ООП, 

асистенти вчителя, 

вчителі, логопед 

Логопед  

Григор’єва Л.П. 

 з 04.09.2017 до 

08.09.2017 

7.5. 10 Корекційно-

логопедичні 

заняття 

Проводення корекційно-логопедичних занять в 

групах для дітей з особливими освітніми 

потребами  

 

Учні з ООП, 

асистенти вчителя, 

вчителі, логопед 

Логопед  

Григор’єва Л.П. 

протягом року 

7.5. 11 Інформаційно-

розяснювальної 

роботи 

 Надання педагогам школи консультативно-

методичної допомоги в здійсненні 

індивідуального логопедичного супроводу дітей 

з ООП 

Учні з ООП, 

асистенти вчителя, 

вчителі, логопед 

Логопед  

Григор’єва Л.П. 

протягом року 
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7.5.12 Батьківські 

збори 

Ознайомлення батьків учнів 1-4 класів   із: 

структурою логопедичного кабінету; завданням і 

змістом роботи протягом року; з результатами 

обстеження; режимом і формами роботи 

логопедичної групи 

 

 

Батьки, логопед Логопед  

Григор’єва Л.П. 

 21.09.2017 

7.5.13 Батьківські 

збори 

Підведення  підсумків навчання за рік, окремі 

рекомендації  на закріплення логопедичного  

пройденого матеріалу 

 

Батьки, логопед Логопед  

Григор’єва Л.П. 

 24.05.2018 

7.5.14 Індивідуальні 

заняття 

Проведення індивідуальних занять з дітьми в 

присутності батьків з метою демонстрування 

прийомів логопедичної роботи 

Батьки, логопед, 

учні 

Логопед  

Григор’єва Л.П. 

протягом року 

7.5.15 Консультації 

для батьків 

Консультації для  батьків з метою пропаганди  

логопедичних знань,  і організації логопедичної 

роботи з дітьми. Підтримувати  зв’язок  з  

батьками і класоводами  щодо  відвідування  

логопедичних занять,  виконання рекомендацій 

логопеда. 

Батьки, логопед Логопед  

Григор’єва Л.П. 

протягом року 

7.5.16 Співбесіди Випускні співбесіди на логопедичному пункті. Батьки, логопед Логопед  

Григор’єва Л.П. 

 з 14.05.2018 до 

25.05.2018  
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Проект: 8. "Науково-методичний дайвінг" 

Модуль: 8.1. "Методична робота школи" 

 

 

" 

 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 8.1.1 Наказ  Про структуру   методичної роботи  та 

організацію науково-методичної   роботи з 

педагогічними кадрами у 2017-2018 н.р.  

Адміністрація Данюшина Л. М. до 04.09.2017 

8.1.2 Адміністративний 

контроль 
 Контроль методичного забезпечення 

поглибленого та профільного вивчення 

предметів, вивчення спецкурсів, наявність 

підручників,  методичного  матеріалу 

Адміністрація Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. 

О., Галіцька С.П. 

з 28.08.2017 до 

01.09.2017  

8.1.3 Удосконалення 

інноваційно-

методичного 

комплексу 

Обладнання, поповнення та систематичне  

оформлення  інноваційно-методичного центру: 

учительської, методичного кабінету, 

інноваційної лабораторії, кабінету соціально-

психологічної служби  

Адміністрація Данюшина Л. М. з 28.08.2017 до 

08.09.2017, 

протягом року 

8.1.4 Методична нарада 

при заступнику 

директора 

Організація  роботи предметних методичних 

комісій, варіативних об'єднань вчителів, школи 

молого вчителя.  

Організація   роботи  шкільної газети 

"Педагогічна поема"  

Організація дослідно-експериментальної 

роботи міського, обласного і  Всеукраїнської 

рівнів 

Адміністрація,  

керівники ПМК, 

служб,  керівники 

творчих груп 

Данюшина Л. М. 12.09.2017 

9.1.5 Методична нарада 

при заступнику 

директора 

Ознайомлення вчителів  з новими  вимогами,  

навчальними планами, програмами,  

методичними  рекомендаціями щодо  вивчення 

навчальних предметів в новому  навчальному 

році. 

Педагогічний 

колектив 

Іванова С. А.,  

Данюшина Л. М.,  

Остроуменко А. 

О., Галіцька С.П. 

05.09.2017 
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8.1.6 Оформлення Учительської, стендів "Сучасний урок", 

Розклад уроків, Режим роботи школи 

Заступники 

директора 

Данюшина Л. М. з 28.08.2017 до 

01.09.2017 

8.1.7 Адміністративна 

нарада 
Затвердити  графіки всіх видів  методичної 

роботи  в школі на 2016-2017н.р.: 

- предметних тижнів; 

- відкритих уроків; 

- шкільних олімпіад; 

- атестації педагогічних працівників; 

- курсової перепідготовки. 

Адміністрація Данюшина Л. М. 04.09.2017 

8.1.8 Самоосвітня 

діяльність   
Скоригувати теми самоосвіти вчителів.  

Оновити каталог тем самоосвіти педагогічних 

працівників 

Заступники 

директора 

Данюшина Л. М. з 18.09.2017 до 

29.09.2017 

8.1.9 Виставка-огляд Огляд  новинок  психолого-педагогічної 

літератури 

Адміністрація,  

бібліотекар 

бібліотекар щомісяця   

8.1.10 Конкурс  

тематичних 

номінацій 

Участь у конкурсі тематичних номінацій в 

рамках восьмого Міжнародного форуму 

"Інноватика в сучасній освіті 2017" 

Данюшина Л.М. Данюшина Л.М. з 18.09.2017 до 

29.10.2017 

8.1.11 Відкриті уроки, 

позакласні заходи  
В рамках предметних тижнів проведення 

відкритих уроків, позакласних заходів 

члени ПМК заступники 

директора 

за планом 

предметних 

тижнів 

8.1.12 Взаємовідвіду-

вання уроків 
В рамках предметних тижнів проведення 

відкритих уроків, позакласних заходів 

члени ПМК заступники 

директора 

за планом 

предметних 

тижнів 

8.1.13 Участь в  

конференціях, 

семінар-

практикумах 

Участь в реалізації завдань обласного 

освітнього проекту «Інтегрування змісту 

випереджаючоїосвіти  для сталого розвитку у 

НВП» 

педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. протягом року 

8.1.14 Участь в  

конференціях, 

семінар-

практикумах 

Участь в реалізації завдань обласного науково-

методичного проекту «Освітні стратегії 

соціалізації особистості громадянського 

суспільства»    

педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. протягом року 
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8.1.15 Конкурс 

педагогічної 

майстерності 

Участь в конкурсі педагогічної 

майстерності«Сучасний урок» 

Вчителі які 

атестуються 

Данюшина Л.М. З 27.11.2017 до 

08.12.2017 

8.1.16 Вивчення досвіту 

роботу вчителів 
Вивчення досвіту роботу вчителів Вчителі які 

атестуються 

Данюшина Л.М. протягом 

атестаційного 

періоду 

8.1.17 Нарада при 

директорі 
Наступність в роботі дитячого садка та школи.  

 

Педагогічний 

колектив 

Остроуменко А.О. 31.10.2017   

8.1.18 Нарада при 

директорі 
«Соціально-психологічний вплив засобів масової 

комунікації на рівень агресії підлітків»  

«Роль профорієнтаційної роботи зі 

старшокласниками з урахуванням 

інтелектуального розвитку особистості»  

 

Педагогічний 

колектив 

Біла Н.В.  

 

Бугир ЛМ 

01.11.2017 

8.1.19 Педрада Систематизація педагогічних технологій, які 

впливають на становлення соціальної зрілості 

учнів 

Педагогічний 

колектив 

Остроуменко А.О. 08.11.2017 

8.1.20 Нарада при 

директорі 

Адаптація учнів 5-х класів до навчання в середній 

школі  

Особливості адаптаційного періоду 

п'ятикласників  

 

 

Педагогічний 

колектив 
Галіцька С.П. 

Біла Н.В. 

 

15.11.2017 

8.1.21 Нарада при 

директорі 

Контроль за додержанням дітьми особистої 

гігієни та вживання готових страв, буфетної 

продукції  

Педагогічний 

колектив 

Остроуменко А.О. 12.12.2017 

8.1.22 Педрада  «Залежність успішності учнів від вибору 

моделей, методів, технологій»  

 

Педагогічний 

колектив 

Іванова С.А. 17.01.2018   

8.1.23 Конкурс  

тематичних 

номінацій 

Участь у конкурсі тематичних номінацій в 

рамках восьмого Міжнародного форуму 

«Сучасні заклади освіти-2018» 

Данюшина Л.М. Данюшина Л.М. з 09.01.2018 до 

26.01.2018 

8.1.24 Нарада при 

директорі 

«Про підсумки роботи школи з питань 

попередження дитячого травматизму, охорони 

життя та здоров’я учнів у 2017 році»  

Педагогічний 

колектив 

Галіцька С.П. 24.01.2018 
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8.1.26 Нарада при 

директорі 

1. Стан травматизму та підсумки проведення 

профілактичних заходів щодо попередження 

нещасних випадків у І семестрі. 

2. Про стан роботи зі зверненням громадян у 

2017 році.                      

 

Педагогічний 

колектив 

Галіцька С.П., 

Хмеленко Л.В. 

31.01.2018 

8.1.27 Виставки 

«Сучасні заклади 

освіти» 

Участь в роботі виставки «Сучасні заклади 

освіти-2018» 

Адміністрація Данюшина Л.М. з 19.02.2018 до 

02.03.2018 

8.1.28 Нарада при 

директорі 

«Калейдоскоп професійних секретів вчителів-

майстрів в організації навчально-виховного 

процесу» Педагогічні інтерв’ю «Створення 

ситуації успіху на уроках»  

 

Педагогічний 

колектив 

Остроуменко А.О. 21.03.2018 

8.1.29 Педрада «Вплив інтелектуальних здібностей на 

розвиток креативності  особистості учнів»  

 Біла Н.В. 04.04.2018 

8.1.30 Нарада при 

директорі 

1.«Розвиток інтелектуально-творчого 

потенціалу учнів»    

2.Виконання обов'язків класоводів, класних 

керівників, чергових вчителів у обідній залі   

 Іванова С.А. 

 

Остроуменко А.О. 

25.04.2018 

8.1.31 Узагальнення 

досвіту роботи   

Узагальнення досвіту роботу вчителів Вчителі які 

атестуються 

Данюшина Л.М. з 29.01.2018 до 

16.02.2018 

8.1.32 Поширення  пед. 

досвіду 

Поширення передового педагогічного досвіду Вчителі які 

атестуються 

Данюшина Л.М. протягом року 

8.1.33 Контроль Виконання планів самоосвіти вчителів  Члени предметних 

методичних 

комісій 

Керівники ПМК з 16.04.2018 до 

28.04.2018 

8.1.34 Збори трудового 

колективу 

 "Про організацію проходження медичного 

огляду працівниками навчального закладу. 

Аналіз травматизму серед працівників " 

Педагогічний 

колектив 

Галіцька С.П.          18.04.2018 

8.1.35 Педрада Про виконання завдань програми розвитку 

освіти м.Дніпро.. Перевід учні .  Випуск зі 

школи 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М., 

Хмеленко Л.В. 

24.05.2018 

8.1.36 Самоаналіз 

роботи вчителя 

Методична картка вчителя Педагогічний 

колектив 

Керівники ПМК   з 14.05.2018 

до  18.05.2018 
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Модуль 8.2. "Науково-методична рада школи" 

 

" 
Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

8.2.1 Організаційна 

узагальнююча 

робота 

Підведення підсумків роботи над ІІІ етапом 

дослідно-експериментальної роботи 

Всеукраїнського рівня 

Данюшина Л. М. Данюшина Л. М. серпень-

вересень 2017 

8.2.2 Звіт Звіт про завершення ІІІ (формувального) етапу 

дослідно-експериментальної роботи 

Комісії з питань 

інноваційної 

діяльності та 

дослідно-

експериментальної 

роботи з проблем 

виховання, 

розвитку дітей та 

учнівської молоді 

у ЗНЗ Науково-

методичної ради з 

питань освіти 

Міністерства 

освіти і науки 

України 

Хмеленко Л.В. 

Данюшина Л.М. 

 

вересень 2017 

8.2.3 Випуск 

бюлетень 

Бюлетень за результатами   Звіту про 

завершення ІІІ (формувального) етапу 

дослідно-експериментальної роботи   

Члени методичної 

ради   

Хмеленко Л.В. 

Данюшина Л.М. 

 

вересень 2017 

8.2.4 Засідання 

методичної ради   

Мета і завдання роботи над: 

- ІІІ ет. всеукр. експер.«Формування гармо-

нійно-досконалої особистості учня у сучасному 

осв. середовищі ЗОНЗ»; 

-досл.-експер.роб. «Олімп. освіта і культура»   

Пілотний проект олімп. академії України 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л.М., 

Михайлова В.Д. 

26.09.2017 
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   "Формування нац. свідомості та людської 

гідності у школярів через ціннісний потенціал 

олімпізму"                          

- ІІ етапу обл..осв. проекту «Інтегрування 

змісту ВО для сталого розвитку у НВП»; 

-ІІ етапу обл.наук-метод.проекту «Освітні 

стратегії соціалізації особистості 

громад.суспільства»                

   

8.2.5  Педагогічні 

читання 

 «Творча діяльність як засіб особистісного 

зростання та гармонізації стосунків»    

Педагогічний 

колектив 

 Галіцька С.П. 18.10.2017 

8.2.6 Випуск 

бюлетень 

Бюлетень за результатами педагогічних читань 

«Творча діяльність як засіб особистісного 

зростання та гармонізації стосунків»    

Члени методичної 

ради   

 Галіцька С.П до 23.10.2017 

8.2.7 Практичне 

заняття   
«Навчальна та міжособистісна  взаємодія 

педагогів та учнів: конфлікти та шляхи їх 

вирішення» Біла Н.В.  

 

                           

  

Педагогічний 

колектив 

 Біла Н.В.   07.12.17 

8.2.8 Відкриті уроки Педагогічний ярмарок системи методів роботи 

(практичні кроки із досвіду роботи досвідчених 

вчителів)  

 

Педагогічний 

колектив 

 Данюшина Л.М. 01.11.2017  до 

30.11.2017 

8.2.9 Науково-

практична 

конференція 

 «Запровадження педагогічних стратегій та  

інноваційних навчально-виховних технологій, 

спрямованих на інтегрування змісту ВО для 

сталого розвитку у НВП»  

 Бугир Л.М. 07.02.2018 

8.2.10 Випуск 

бюлетеня 

Бюллетень за результатами  науково-

практичної конференції «Запровадження 

педагогічних стратегій та  інноваційних 

навчально-виховних технологій, спрямованих 

на інтегрування змісту ВО для сталого 

розвитку у НВП» 

Члени методичної 

ради 

Остроуменко А.О  до 12.02.2018 

8.2.11 Підготовка 

публікацій 

Підготовка статей для друку в збірках 

Гонтаровської Н.Б. 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. з 12.03.2018 до 

23.03.2018  
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8.2.12 Засідання метод 

ради 

Звіт-презентація  роботи ПМК, МО, творчих 

груп, служб школи  

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л.М. 23.05.2018 

8.2.13 Бюлетень За результатами звітів про роботу ПМК, МО, 

творчих груп, служб школи 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л.М. до 28.05.2018 

8.2.14 Засідання метод 

ради  

Результативність впровадження: 

 -  ІІІ етапу обл..осв. проекту «Інтегрування 

змісту ВО для сталого розвитку у НВП»; 

- ІІІ етапу обл.наук-метод.проекту «Освітні 

стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства» 

- пілотного проекту олімп. академії України 

"Формування нац. свідомості та людської 

гідності у школярів через ціннісний потенціал 

олімпізму 

- науково-дослідн.роботи: Олімп. освіта і 

культура;    

- Фінансова грамотність       

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. 26.04.18 

8.2.15 Підготовка звіту Підготовка звіту-презентації роботи 

педагогічного колективу над впровадженням 

завдань ІУ етапу всеукраїнського експерименту 

Данюшина Л. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данюшина Л.М. 

 

 

 

 

 

з 04.06.2018 до 

16.06.2018  

8.2.16 Підготовка звіту Підготовка звіту-презентації роботи 

педагогічного колективу над впровадженням 

завдань ІІІ етапу обласного експерименту 

Данюшина Л. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данюшина Л.М. 

 

 

 

 

 

з 04.06.2018 до 

16.06.2018  

8.2.17 Рейтинг Моніторинг якості роботи вчителя в 2017-

2018н.р. 

Данюшина Л. М. Данюшина Л.М. з 04.06.2018 до 

08.06.2018  

8.2.18 Аналіз Рейтинг роботи методичних підрозділів, за 

оцінкою членів педагогічного колективу 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л.М. з 04.06.2018 до 

08.06.2018 
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Модуль 8.3. "ПМК вчителів початкової школи " 

» 
Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата 

виконання 

8.3.1 Засідання ПМК 

вчителів 

поч.школи №1 

1. Обговорення основних структурних 

елементів модуля, узгодження плану роботи. 

 2. Визначення відповідальних.  

3. Розподіл доручень.                                

4. Ознайомлення вчителів з методичними 

рекомендаціями щодо навчально-виховного 

процесу у початковій школі  в новому 

навчальному році .  

 5.Моніторинг результатів ДПА учнів 4-х 

класів у 2016-2017н.р.  

6. Навчальні плани, програми, підручники, 

календарно-тематичне планування на 2017-

2018н.р. 

Вчителі 

початкових класів 

Остроуменко 

А.О.,  

Петруненко С.В. 

05.09.2017 

8.3.2 Дослідження Дослідження протікання процесів адаптації у 

1 класах ( моніторингове дослідження  унчів 

1- их класів за проективною методикою " 

Малюнок школи") 

Вчителі 1- их 

класів 

психолог з 25.09.2017 до 

29.09.2017 

8.3.3 Тиждень 

художньо -

естетичного 

циклу 

Конкурс малюнків, виставка  поробок з 

природного матеріалу, змагання між класами 

на краще виконання дитячої пісні, 

відвідування та обговорення відкритих уроків 

з предметів  естетичного циклу 

Вчителі 

початкових класів 

Мирошниченко 

О.С. 

з 09.10.2017 до 

13.10.2017 

8.3.4 Засідання ПМК 

вчителів 

поч.школи №2 

1.Семінар " Особливості інтелектуального 

розвитку молодших школярів». 

2. Узгодження координаційного плану 

вчителів, які атестуються в 2017 -2018 році.    

3.Планування тижня математики.         

Вчителі 

початкових класів 

Петруненко С.В. 

Шило Н.П. 

Власова Т.Ю. 

24.10.2017 
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8.3.5  Випуск 

бюлетеня 

 Випуск бюлетеня за підсумками семінару  

" Особливості інтелектуального розвитку 

молодших школярів». 

 

 Вчителі 

початкових класів 

  Петруненко С.В. 

 

 25.10.17 

8.3.6. Тиждень 

математики 

Олімпіади з  математики 

Змагання між командами на паралелях 

Позакласні заходи, конкурси, виставка зошитів                                                  

Підсумки тижня  математики. 

Вчителі 

початкових класів 

Алєксєєва С.М. 

Петруненко С.В. 

 

з 20.11.2017 до 

24.11.2017 

8.3.7 Засідання ПМК 

вчителів 

поч.школи №3 

1.Конференція  «Методи і прийоми розвитку  

інтелектуальних  здібностей  учнів початкових 

класів»  

 2.Про результати впровадження 

дослідницьких проектів вчителів, які 

атестуються: Данильченко І.В., Мізіна Л.О.,  

Поліщук І.М., Грущак Н.М., Шило Н.П., 

Власова Т.Ю., Ващенко С.П., Ушакова Д.С.  

4.Планування тижня української мови.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Вчителі 

початкових класів 

Петруненко С.В. 

Данильченко І.В. 

Мізіна Л.О 

Поліщук І.М. 

23.01.2018 

8.3.8 Випуск 

бюлетеня  

Випуск бюлетеня за темою засідання  

«Методи і прийоми розвитку  інтелектуальних  

здібностей  учнів початкових класів»  

 

Вчителі 

початкових класів 

Петруненко С.В. 

 

24.01.18 

8.3.9 Тиждень 

української мови 

Олімпіади з  української мови . Змагання між 

командами на паралелях. 

Позакласні заходи, конкурси, виставки 

зошитів.                                                    

Підсумки тижня  української мови. 

Вчителі 

початкових класів 

Петруненко С.В. 

Нецька Л.В. 

 

з 19.02.18 до 

23.02.18 

8.3.10 Засідання ПМК 

вчителів 

поч.школи №4 

1.  Круглий стіл « Врахування індивідуальних 

особливостей учнів у процесі розвитку 

інтелектуальних здібностей та шляхи 

формування іх зацікавленості до навчання»  

2. Моніторингове дослідження знань учнів з 

української мови та математики.                                                                                

3.Планування тижня природознавства. 

Вчителі 

початкових класів, 

батьки 

Петруненко С.В. 

Грущак Н.М., 

Ващенко С.П., 

Ушакова Д.С. 

17.04.2018 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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8.3.11 Випуск 

бюлетеня  

Бюлетень за темою  круглого стілу « 

Врахування індивідуальних особливостей 

учнів у процесі розвитку інтелектуальних 

здібностей та шляхи формування іх 

зацікавленості до навчання»  

 

 Вчителі 

початкових класів 

  Петруненко С.В. 

 

 18.04.2018 

8.3.12 Тиждень 

природознавства 

1.Конкурс знавців природи між класами на 

паралелях, екскурсії на природу, акції 

"Прибери планету", "Збережемо первоцвіти".                                                         

2.Звіт про роботу осередку " Екологічна варта"                                                                  

3. Моніторингове дослідження екологічної 

свідомості учнів 4 -их класів 

Вчителі 

початкових класів 

Остроуменко А. 

О.,  Полішко Л.І. 

з 23.04.2018 по 

27.04.2018 

8.3.13 Засідання ПМК 

вчителів 

поч.школи №5.              

Заключне 

засідання 

Звіт про роботу ПМК , планування роботи на 

новий навчальний рік: 

- пропозиції, щодо нових форм організації 

роботи; 

- які проблеми треба вивчити, для покращення 

роботи ПМК. 

Вчителі 

початкових класів 

Петруненко С.В. 

 

21.05.2018 

Модуль: 8.4. "ПМК вчителів суспільно-гуманітарного профілю" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 
8.4.1 Планування 

роботи ПМК 

1. Обговорення основних структурних 

елементів модуля.                                               

2. Визначення відповідальних.    

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Данюшина Л.М.,  

Іванова С. А. 

08.09.2017 

8.4.2 Індивідуальна 

робота вчителів 

Розробка методичних рекомендацій щодо 

пошуку засобів підвищення мотивації учнів при 

вивченні дисциплін суспільно–гуманітарного 

розвитку. 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Скиба Л. П. 01.09.2017 - 

25.05.2018 

протягом року  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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8.4.3 Засідання ПМК 

№1 вч. суспільно-

гуманітарного 

профілю 

1. Ознайомлення вчителів з методичними 

рекомендаціями щодо вивчення предметів 

суспільно–гуманітарного циклу в новому 

навчальному році . 

3. Про результати ДПА, ЗНО випускників 2016-

2017 н.р. 

4. Навчальні плани, програми, підручники, 

календарно-тематичне планування на 2017-2018 

н.р 

5. Структура науково-методичної роботи, 

обговорення та затвердження плану роботи 

ПМК на 2017-2018 н.р 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Скиба Л. П., 

Іванова С. А. 

05.09.2017-

08.09.2017 

8.4.4 Оперативна 

нарада 

1.Підготовка до шкільного, районного, міського 

туру олімпіад. 

2. Планування пошуково-дослідницької роботи 

учнів. 

3.Узгодження координаційного плану вчителів, 

які атестуються в 2018 році. 

4.Про впровадження вчителями новітніх 

технологій в навчально-виховний процес 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С. А.,  

Данюшина Л. М., 

Скиба Л. П. 

19.09.2017 

8.4.5 Методичний 

тиждень 

Тиждень історії правових знань Вчителі історії Іванова С.А. 23.10.17 – 

27.10.17 

8.4.6 Вивчення Вивчення передового педагогічного досвіду 

«Про організацію роботи з учнями, які мають 

низький рівень мотивації до навчання» 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С. А.,  

Скиба Л. П. 

09.10.2017 - 

12.10.2017  

8.4.7 Оперативна 

нарада 

1.«Розвиток креативного потенціалу учнів на 

уроках предметів суспільно-гуманітарного 

циклу» 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю,  

адміністрація 

Іванова С. А.,   

Скиба Л. П. 

19.10.2017 

8.4.8 Засідання ПМК 

№ 2 вч. 

суспільно-

гуманітарного 

профілю 

1 Навчальна діяльність та інтелектуальний 

розвиток підлітків. Вплив інтелекту на 

результативність навчання підлітка. 

2.Про результати впровадження особистісно-

орієнтованого проекту: 

• Касьяненко Н.В.                                         

•Ніколаєва К.С.                                                             

3.Випуск бюлетня за підсумками засідання 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С. А.,   

Скиба Л. П. 

08.11.2017 
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8.4.9 Відкриті уроки З метою реалізації питання «Навчальна 

діяльність та інтелектуальний розвиток 

підлітків. Вплив інтелекту на результативність 

навчання підлітка». 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С. А.,   

Скиба Л. П. 

09.10-17.10.2018 

19.03-23.03.2018 

8.4.10 Оперативна 

нарада 

1. Планування, розподіл доручень з теми 

засідання  «Психолого-педагогічний вплив на 

інтелект і діяльність підлітків».    

2. Вивчення передового педагогічного досвіду  з 

даної теми 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Скиба Л. П. 14.12.2017 - 

19.12.2017 

8.4.11 Засідання ПМК 

№ 3 вч. 

суспільно-

гуманітарного 

профілю 

1.«Психолого-педагогічний вплив на інтелект і 

діяльність підлітків», «Пошук та впровадження 

ефективних способів, прийомів, методів, що 

сприяють результативності організації 

навчально-виховного процесу».                                                                          

2. Звіт вчителів Скиби Л.П., Фурсової  А.М. про 

результати впровадження особистісно-

орієнтованого проекту.                                       

3. Випуск бюлетня за підсумками засідання 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С. А.,  

Скиба Л. П. 

23.01.2018 

8.4.12 Вивчення 

літератури 

«Інтелект та інтелектуальний розвиток 

особистості» 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Скиба Л. П. 02.02.2018 - 

28.02.2018 

8.4.13 Відкриті уроки  З теми «Мультимедійні технології на уроках 

суспільно-гуманітарного профілю щодо 

формування гармонійно досконалої 

особистості» 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С.А. з 05.03.18 до 

12.03.18 

8.4.14 Позакласні 

заходи 

З метою реалізації питання  «Мультимедійні 

технології на уроках суспільно-гуманітарного 

профілю щодо формування гармонійно 

досконалої особистості » 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С.А. з 05.03.18 до 

12.03.18 

9.4.15 Зустрічі з 

цікавими людьми 

Зустрічі з письменниками Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С. А., 

Скиба Л. П. 

03.03.2018 - 

16.03.2018  
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8.4.16 Конкурси Конкурс газет, малюнків , на краще  читання 

віршів Т.Г.Шевченка,  

«Собори наших душ»(міський літературний 

конкурс) 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю,  учні 5-11 

класів 

Іванова С. А., 

Скиба Л. П. 

12.02.2018 - 

26.02.2018 

09.03-16.03.2018  

8.4.17 Підготовка 

публікацій 

Підготовка публікацій до шкільної газети 

"Педагогічна  поема". 

Скиба Л. П. Горяна Л.С.  

23.03-25.03.2018 

8.4.18 Зустрічі з 

цікавими людьми 

Зустрічі з письменниками Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С. А., 

Скиба Л. П. 

03.03.2018 - 

16.03.2018  

8.4.19 Оперативна 

нарада 

1. Про підготовку та проведення семестрових 

контрольних робіт; 

2. Аналіз стану ведення шкільної документації, 

перевірку  зошитів; 

3. Про об’єктивність оцінювання навчальних 

досягнень учнів (критерії оцінювання); 

4. Про результати проходження курсової 

перепідготовки вчителів; 

5. Про участь вчителів в у виставці 

педагогічний ідей та технологій; 

6. Про підвищення мовної та мовленнєвої 

компетенції вчителів ПМК. 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С.А. 21.03.18 

8.4.20 Засідання ПМК 

№4 вч. суспільно-

гуманітарного 

профілю 

1. «Основні мотиваційні детермінанти 

підліткового віку – прагнення до самопізнання, 

самовираження й самоствердження».                                                                                    

2. Звіт вчителів  Новицької І.М. про результати 

впровадження особистісно-орієнтованого 

проекту.                                       

3. Організація індивідуальної роботи щодо 

якісної підготовки до ДПА та ЗНО 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Скиба Л. П. 03.04.2018 

8.4.21 Методичний 

тиждень 

Тиждень іноземної  мови  Вчителі іноземної 

мови 

Іванова С.А. з 23.04.18 до 

27.04.18 

8.4.22 Анкетування Заповнення методичної карти вчителя. Вчителі сусп.-гум. 

Профілю 

Скиба Л. П. 04.05.2018 - 

26.05.2018 
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8.4.23 Підготовка 

публікацій 

Підготовка публікацій  з досвіду роботи  

вчителів ПМК до серії «Школа майбутнього» 

Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Скиба Л. П. 11.05.2018 - 

24.05.2018 

8.4.24 Звіт Звіти по темах самоосвіти Вчителі сусп.-гум. 

профілю 

Іванова С.А. 07.05.2018 - 

18.05.2018  

8.4.25 Засідання№ 5 

ПМК вч. 

суспільно-

гуманітарного 

профілю.  

1. Звіт про роботу ПМК , планування роботи на 

новий навчальний рік: - пропозиції, щодо 

нових форм організації роботи; 

- які проблеми треба вивчити, для покращення 

роботи ПМК  

Вчителі іноземної 

мови, вчителі 

сусп.-гум. профілю 

Іванова С.А., 

Скиба Л.П. 
18.05.2018 

Модуль: 8.5. "ПМК вчителів природничо-математичного профілю" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 8.5.1 Тестування 

вчителів 
Тестування «Моя готовність до якісної роботи 

на узагальнюючому етапі всеукраїнського 

експерименту» 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК 01.09.17 до 

04.09.17 

8.5.2 Засідання ПМК вч. 

природничо-

математичного 

профілю 

1.    Ознайомлення з методичними 

рекомендація щодо вивчення предметів 

природничо-математичного профілю в новому 

навчальному році.  

2.    Підведення підсумків по результатам 

ДПА, ЗНО випускників 2016-2017н.р.  

3.    Обговорення навчальних планів, програм, 

підручників, календарно-тематичне 

планування. 

4.    Обговорення основних структурних 

елементів модуля, визначення відповідальних, 

розподіл доручень  ПМК 2016-2017н.р.   

5. Узгодження та затвердження календарного 

планування з предметів на I семестр 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК, 

Данюшина Л.М. 

05.09.2017 

8.5.3 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам роботи 

засідання №1 ПМК вч. природничо-

математичного профілю 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК з 09.09.2017 
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8.5.4 Засідання ПМК вч. 

природничо-

математичного 

профілю 

1.    Науково-теоретичний семінар  

«Психолого- педагогічні умови 

інтелектуального розвитку учнів» 

2.    Підготовка та організація участі учнів в 

олімпіадах, міжнародних конкурсах "Левеня", 

"Колосок", "Кенгуру", "Бобер", копмп'ютерних 

виставках та змаганнях.  

3. Обговорення відкритих уроків та 

позакласних заходів 

4. Обговорення передового педагогічного 

досвіду 

5. Звіт з теми самоосвіти Довгай А.А; 

Мирошник Ю.А.; Куліди О.П., Савенко І.В. 

Вчителі природ-

матем. проф 

Керівник ПМК, 

Данюшина Л.М. 

 03.11.2017 

8.5.5 

Бюлетень 

Випуск бюлетеня по підсумкам роботи 

засідання №2 ПМК вч. природничо-

математичного профілю 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК, 

Данюшина Л.М. 
06.11.2017 

8.5.6 Предметний 

тиждень 
Предметний тиждень вчителів фізико-

математичного профілю: математики, фізики, 

інформатики, економіки, фінансової 

грамотності 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК з 13.11.2017 до 

17.11.2017 

8.5.7 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам проведення 

предметного тижня вчителів фізико-

математичного профілю: математики, фізики, 

інформатики, економіки, фінансової 

грамотності 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК з 20.11.17 

8.5.8 Засідання ПМК вч. 

природничо-

математичного 

профілю 

1. Круглий стіл «Творчі завдання як засіб 

формування ключових компетентностей учнів»  

2.Звіт з теми самоосвіти Владової Л.С., 

Радченко C.П., Тереб Л.В., Бодрової В.В. 

3. Обговорення передового педагогічного 

досвіду 

4.    Планування тижня вчителів природничого 

профілю: біології, екології, хімії, географії.  

5.    Робота з учнями, які потребують допомоги 

в опануванні навчального матеріалу. 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК, 

Данюшина Л.М.,  

 23.01.2018 
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8.5.9 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам роботи 

засідання №3 ПМК вч. природничо-

математичного профілю. 

 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК, 

Данюшина Л.М. 

3 19.01.2018 

8.5.10 Предметний 

тиждень 
Предметний тиждень вчителів природничого 

профілю: біології, екології, хімії, географії. 

 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК,  3 02.04.2018 до 

06.04.2018 

8.5.11 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам проведення 

предметного тижня вчителів природничого 

профілю 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Петлюра Г.В. з 09.04.2018 

8.5.12 Засідання ПМК вч. 

природничо-

математичного 

профілю 

1.Науково-практичнаої конференція 

«Формування пізнавального інтересу учнів на 

уроках предметів природничо-математичного 

циклу» 

2. Обговорення звітів відкритих уроків та 

позакласних заходів 

3. Звіт з теми самоосвіти Ляш С.І.,Лоянова 

З.М., ПетлюраГ.В., Зінченко В.В., Полішко 

О.М. 

4. Підведення підсумків участі учнів в 

олімпіадах, міжнародних конкурсах «Левеня». 

«Колосок», «Кенгуру», «Бобер», комп'ютерних 

виставках і змаганнях. 

5. Підготовка до ДПА та ЗНО. Організація 

індивідуальної підготовки з учнями 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК,  

Ляш С.І.,  

Данюшина Л.М. 

3 10.04.2018 

8..5.13 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам роботи 

засідання №4 ПМК вч. природничо-

математичного профілю.  

 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК 3 13.04.2018 

8.5.14 Предметний 

тиждень 
 Тиждень STEM – освіти 

 

 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК, 

Данюшина Л.М. 

З 23.04.2018 по 

27.04.2018 
8.5.15 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам проведення 

предметного тижня вчителів природничого 

профілю 

Вчителі природ-

матем. проф 

Керівник ПМК, 30.04.2018 

8.5.16 
Анкетування Заповнення методичної карти вчителя. 

Вчителі природ-

матем. профілю 
Керівник ПМК 

з 03.05.2018 до 

11.05.2018 
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8.5.17 Підготовка 

публікацій 
Підготовка публікацій з досвіду роботи 

вчителів ПМК до серії "Школа майбутнього", 

"Інноваційні технології розвитку особистості" 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК, 

Касьяненко Н.В., 

Данюшина Л.М. 

з 03.05.2018 до 

11.05.2018 

8.5.18 
Звіт Звіти по темах самоосвіти. 

Вчителі природ-

матем. профілю 
Керівник ПМК 

з 07.05.2018 до 

11.05.2018 

8.5.19 Моніторинг Моніторинг природничо-математичної освіти 

учнів. 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК з 07.05.2018 до 

11.05.2018 

8.5.20 Засідання ПМК вч. 

природничо-

математичного 

профілю 

1.    Затвердження звіту про роботу ПМК.  

2.    Планування роботи на новий навчальний 

рік: обговорення пропозицій, щодо нових форм 

організації роботи; -    обговорення проблем, 

які треба вивчити, щоб покращити роботи 

ПМК. 

Вчителі природ-

матем. проф 

Керівник ПМК, 

Данюшина Л.М. 

3 23.05.2018 

8.5.21 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам роботи 

засідання №5 ПМК вч. природничо-

математичного профілю.  

 

 

Вчителі природ-

матем. проф 

Керівник ПМК 3 25.05.2018 

Модуль: 8.6. "ПМК вчителів спортивно-розвивального профілю" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 8.6.1 Планування роботи 

ПМК 
1. Обговорення основних структурних елементів 

модуля.                                                

2. Визначення відповідальних.                        

 3. Розподіл доручень. 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Галицька С.П.     

Бур'ян І.Г. 

30.08.2017 

8.6.2 Індивідуальна 

робота вчителів 

 

Розробка методичних рекомендацій щодо 

пошуку засобів підвищення мотивації учнів при 

вивченні дисциплін спортивно-розвивального 

профілю. 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Галицька С.П.     

Бур'ян І.Г. 

01.09.2017 - 

27.05.2018 

протягом року 



142 
 

8.6.3 Засідання ПМК №1 1. Ознайомлення вчителів з методичними 

рекомендація щодо вивчення спортивно-

розвивальних предметів в новому навч. році . 

3. Затверджження плану спортивно-масових 

заходів на 2017-2018 н.р. Про роботу школи у 

складі Всеукраїнської мережі шкіл олімпійської 

освіти. 

4. Навчальні плани, програми, підручники, 

календарно-тематичне планування 2017-2018 н.р 

5. Структура науково-методичної роботи, 

обговорення та затвердження плану роботи ПМК 

на 2017-2018 н.р 

 

Вчителі спортивно-

розвив. профілю 

Галицька С.П.     

Бур'ян І.Г. 

05.09.2017 

8.6.4 Бюлетень За матеріалами засіданя №1 

 

 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

 

 

 

  Бур'ян І.Г До 15.09.2017  

 

8.6.5 Олімпійський 

тиждень 

Урочистий парад. Нагородження учнів, які в 

минулому навчальному році стали призерами та 

переможцями міськихспортивних  змагань 

Спортивні змагання з баскетболу, футболу, 

перетягування каната, «Веселі старти», змагання 

з плавання, легкоатлетична естафета 

Конкурс олімпійських малюнків           

Бюлетень за матеріалами тижня 

 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

 

Галицька С.П.     

Бур'ян І.Г 

 

4.09.2017. до 

08.09.2017. 

8.6.6 Засідання ПМК 

№2 

1. Формування мислення як основного 

фактору інтелектуального зростання учня.   

2. Підготовка до олімпіад та конкурсів. 

3. Звіт з теми самоосвіти  Шинкаренко С.І, 

Лиходія О.О. 

4.Робота над власним проектом  

Кравчука М.А. 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Галицька С.П.     

Бур'ян І.Г 

з 03.11.2017 

8.6.7 Бюлетень За матеріалами засіданя №2 «Формування 

мислення як основного фактору 

інтелектуального зростання учня» 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Бур'ян І.Г з 21.11.2017 
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8.6.8 Свято Військово-спортивне свято до дня 

Української армії 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Галицька С.П.     

Бур'ян І.Г 

06.12.2017 

8.6.9 Бюлетень За підсумками та  фотоматеріалами проведеня 

свята 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Бур'ян І.Г до 08. 12.2017 

8.6.10 Засідання ПМК 

№3 

1.Психологічні умови  формування інтелекту                                     

2.Робота школи Олімпійської освіти.                                                

3. Робота над власним проектом, Михайлова 

В.Д,  Михайлов С.В, Кутовий І.В.                                                           

4. Планування тижня естетичного виховання    

 

                                                    

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Галицька С.П.     

Бур'ян І.Г 

з 23.01.2018 

8.6.11 Бюлетень За матеріалами засідання № 3 «Психологічні 

умови  формування інтелекту» 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Бур'ян І.Г До 29.01.2018 

8.6.12 Тиждень 

естетичного 

виховання 

Відкриті уроки, творчі виставки, музичні та 

театральні заходи. 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Іванова С. А. 

Бур'ян І.Г 

26.02.-02.03.18 

8.6.13 Бюлетень За підсумками та  фотоматеріалами 

проведення тижня 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Бур'ян І.Г 07.03.2018 

 

8.6.14 Підготовча 

робота 

Підготовка матеріалів до шкільної газети 

"Педагогіча поема" 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Бур'ян І.Г 

Касьяненко Н.В. 

 

20.03.2018 - 

26.03.2018 

8.6.15 Засідання ПМК 

№4 

1.Технологія формування креативного 

мислення для розвитку інтелектуальних 

здібностей..  2.Звіт про роботу над власним 

проектом Агалакова С.М.,Безсмольний А.В.  

3..Підсумки олмпіад,конкурсів, змагань 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Галицька С.П.     

Бур'ян І.Г 

10.04.2018 

8.6.16 Бюлетень За матеріалами засіданя №4 «Технологія 

формування креативного мислення для розвитку 

інтелектуальних здібностей»                                                                         

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Бур'ян І.Г до 16.04.2018 
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8.6.17 Анкетування Заповнення методичної карти вчителя. 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Бур'ян І.Г 03.05.2018 - 

11.05.2018 

8.6.18 Підготовка 

публікацій 

Підготовка публікацій  з досвіду роботи  

вчителів ПМК до серії «Школа майбутнього» 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Бур'ян І.Г 03.05.2018 - 

11.05.2018 

8.6.19 Звіт Звіти по темах самоосвіти 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Галицька С.П.     

Бур'ян І.Г 

03.05.2018 - 

11.05.2018 

8.6.20 Заключне 

засідання №5 

Звіт про роботу ПМК , планування роботи на 

новий навчальний рік: - пропозиції, щодо нових 

форм організації роботи;- які проблеми треба 

вивчити, для покращення роботи ПМК.  

Бюлетень 

 

Вчителі спортивно-

розвивального 

профілю 

Галицька С.П.     

Бур'ян І.Г 

17.05.2018 

Модуль: 9.7. "МО класних керівників початкової школи" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 8.7.1 Планування 

роботи М.О. 
1. Обговорення основних структурних 

елементів модуля. 

2. Визначення відповідальних.                                                                                      

3. Розподіл доручень. 

Класні керівники, 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

Біліченко С.П., 

Остроуменко А.О. 

29.08.2017 

8.7.2 Засідання М.О № 

1 класних 

керівників поч. 

класів 

1. Ознайомлення класних кер. з методичними 

рекомендація щодо виховної роботи в новому 

навчальному році 

2. Структура виховної ї роботи, обговорення та 

затвердження плану роботи М.О. 2017-2018 н.р 

3. Питання профілактика нещасних випадків в 

школі, ознайомлення із списками   пільгових 

категорій. 

 

Класні керівники 

початкових класів 

Біліченко С.П.,  

Галицька С.П. 

08.09.2017 
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8.7.3 Оперативна 

нарада 
1. Ознайомлення із шкільними акціями та 

підготовка до них.                                                                                                                                                                                                                                      

2.Узгодження координаційного плану клас. 

керів., які атестуються в 2017-2018 н. р.                                                                                                                                                                                             

3.  Планування тижня художньо-естетичного 

циклу. ( 09.10 - 13.10.17 р.)                                                                                                                                                                                                          

Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В.,  

Біліченко С.П. 

21.09.2017 

8.7.4 Вивчення 

передового 

педагогічного 

досвіду 

Вивчення передового педагогічного досвіду 

«Про організацію виховного процесу, 

залучення особистості до інтелектуального 

розвитку". 

Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В.,  

Біліченко С.П. 

02.10.2017 - 

20.10.2017  

8.7.5 Оперативна 

нарада 
1. Вивчення передового педагогічного досвіду 

з теми  «Впровадження новітніх технологій для 

розвитку інтелектуальних здібностей 

особистості»                                                                                                                                                  

2. Планування, розподіл доручень з теми 

засідання . 

3.  Підведення підсумків тижня художньо-

естетичного циклу.  

Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В.   08.11.2017 

8.7.6 Засідання МО № 2 

класних 

керівників поч. 

класів 

Впровадження новітніх технологій для 

розвитку інтелектуальних здібностей 

особистості. 

1. Впровадження новітніх технологій у 

виховний процес. 

2. Шляхи забезпечення умов для самореалізації 

особистості відповідно до їх нахилів, 

здібностей, інтересів Розвиток творчих 

здібностей особистості шляхом залучення 

учнів до позакласної роботи.                                                                                            

3.Виявлення та розвиток обдарованих дітей. 

Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В.,  

Біліченко С.П. 

09.11.2017 

8.7.7 Випуск бюлетеня Бюлетень за темо засідання «Впровадження 

новітніх технологій для розвитку 

інтелектуальних здібностей особистості» 

Нецька Л.В.  Нецька Л.В. 11.11.2017 
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8.7.8 Виховні заходи Проведення виховних заходів під час тижня 

української мови.  

Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В. 13.11.2017 - 

18.11.2017 

8.7.9 Оперативна 

нарада 
1. Планування, розподіл доручень з теми 

засідання  «Розвиток інтелектуальних 

здібностей особистості».                                                                                                      

2. Вивчення передового педагогічного досвіду  

з даної теми 

Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В , 

Біліченко С.П. 

25.12.2017 - 

29.12.2017 

8.7.10  Засідання М.О№ 

3 класних 

керівників 

поч.класів 

Тема: Розвиток інтелектуальних здібностей 

особистості .                                                                     

1 Розвиток інтелектуальних здібностей 

особистості шляхом залучення учнів до 

позакласної роботи. 

2.Створення комфортних умов для 

інтелектуального розвитку дітей з особливими 

потребами.                                                                                                                            

3. Залучення учнів до інтелектуальних 

конкурсів.                                        

Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В. 10.01.2018 

8.7.11 Випуск бюлетеня Бюлетень за темо засідання «Розвиток 

інтелектуальних здібностей особистості»     

Нецька Л.В.  Нецька Л.В 13.01.2018 

8.7.12 Оперативна 

нарада 
1. Вивчення передового педагогічного досвіду 

з теми  «Створення оптимального соціально – 

культурного мікроклімату в класному 

колективі для формування екологічної 

свідомості школярів».2. Планування, розподіл 

доручень »                                                                                     

3. Участь вчителів  у виставці педагогічний 

ідей та технологій. 

Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В. 28.03.2018 
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8.7.13 Засідання М.О№ 4 

класних 

керівників поч. 

класів 

Тема: Створення оптимального соціально – 

культурного мікроклімату в класноиу 

колективі для формування екологічної 

свідомості школярів                                              

1. "Створення умов для для формування 

екологічної свідомості школярів.                                              

2. Організація класними керівниками звітів 

екологічних загонів та дитячої організаціїк " 

Добрик - Всесвіт". 

Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В. 04.04.18 

8.7.14 Випуск бюлетеня Бюлетень за темою засідання ": Створення 

оптимального соціально – культурного 

мікроклімату в класноиу колективі для 

формування екологічної свідомості школярів"  

Нецька Л.В.  Нецька Л.В. 07.042018 

8.7.15 Оперативна 

нарада 
Планування тижня природознавства. Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В. 18.04.2018- 

22.04.2018 

8.7.16 Методичний 

тиждень 
1. Проведення виховних заходів під час тижня 

природознавства.                                                      

2.Участь в акції "Шкільне подвір’я" 

Класні керівники 

початкових класів 

Нецька Л.В. 17.04.2018 - 

21.04.2018 

8.7.17 Звіт за рік Звіти з виховної роботи класних керівників Класні керівники 

початкових класів 

Біліченко С.П., 

Нецька Л.В. 

10.05.2018- 

17.05.2018 

8.7.18 Засідання М.О.  

№ 5 класних 

керівників поч. 

класів. Заключне 

засідання. 

1.Звіт про роботу М.О. , планування роботи на 

новий навчальний рік: 

- пропозиції, щодо нових форм організації 

роботи; 

-  проблеми, які треба вивчити, для покращення 

роботи М.О.                                            

2. Оздоровлення учнів школи в шкільному 

таборі . 

Класні керівники 

початкових класів 

Біліченко С.П., 

Нецька Л.В. 

19.05.2018 
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Модуль: 8.8. "МО класних керівників середньої і старшої школи" 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 8.8.1 Планування роботи 

МО 

1. Обговорення основних структурних елементів 

модуля.                                              

2. Визначення відповідальних.                            

3. Розподіл доручень. 

Класні керівники, 

заступник директора 

з вих.роботи 

Біліченко С.П.    

Стріжак Л.М. 

29.08.2017 

8.8.2 Засідання МО № 1 

класних керівників 

1. Ознайомлення класних кер. з методичними 

рекомендація щодо виховної роботи в новому 

навчальному році 

2. Структура виховної  роботи, обговорення та 

затвердження плану роботи МО на 2017-2018 н.р 

3. Питання профілактики нещасних випадків в 

школі, ознайомлення із списками дітей пільгових 

категорій 

Класні керівники  Біліченко С.П.,  

Галицька С.П. 

08.09.2017 

8.8.3 Оперативна нарада 1. Ознайомлення із шкільними акціями та 

підготовка до них.                                                                                                                                                                                                                                      

2.Узгодження координаційного плану класних 

керівників, які атестуються в 2017-2018 н. році                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Класні керівники  Стріжак Л.М.,  

Біліченко С.П. 

21.09.2017 

8.8.4 Вивчення 

передового 

педагогічного 

досвіду 

Вивчення передового педагогічного досвіду 

"Про організацію виховоного процесу, залучення 

особистості до інтелектуального розвитку ".  

В. Сухомлинський "Про інтелектуальне 

виховання”. 

Класні керівники Стріжак Л.М.,  

Біліченко С.П. 

02.10.2017 - 

20.10.2017 

8.8.5 Засідання МО № 2 

класних керівників 

Тема. Впровадження новітніх технологій для 

розвитку інтелектуальних здібностей учнів. 

1. Впровадження новітніх технологій у виховний 

процес. 

2. Виявлення та розвиток обдарованих дітей. 

Класні керівники  Стріжак Л.М.,  

Біліченко С.П. 

09.11.2017 
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8.8.6 Випуск бюлетеня  Бюлетень за темою засідання “Впровадження 

новітніх технологій для розвитку 

інтелектуальних здібностей особистості”.  

 

 

Стріжак Л.М. Стріжак Л.М. 13.11.2017 

8.8.7 Оперативна нарада 1. Планування, розподіл доручень з теми 

засідання  «Організація інтелектуального 

розвитку учнів під час виховного процесу».                                                    

2. Вивчення передового педагогічного досвіду  з 

даної теми 

Класні керівники  Стріжак Л.М.,  

Біліченко С.П. 

22.12.2017 - 

28.12.2017 

8.8.8  Засідання МО № 3 

класних керівників 

поч.класів 

Тема. Організація інтелектуального розвитку 

учнів під час виховного процесу. 

1. Роль сім’ї та вчителя у розвитку 

інтелектуальних здібностей дітей.                                      

2. Інтелектуальний розвиток учнів у процесі 

трудової діяльності.    

3. Залучення учнів до класних та шкільних 

інтелектуальних конкурсів.                                    

Класні керівники  Стріжак Л.М.,  

Біліченко С.П. 

10.01.2018 

8.8.9 Випуск бюлетеня  Бюлетень за темою засідання “Організація 

інтелектуального розвитку під час виховного 

процесу”. 

Стріжак Л.М.  Стріжак Л.М.  13.01.2018 

8.8.10 Оперативна нарада Зміст, завдання, форми і методи розумового 

виховання учнів. 

 

Класні керівники  Стріжак Л.М.,  

Біліченко С.П. 

24.02.2018 

8.8.11 Засідання МО № 4 

класних керівників  

Тема. Зміст, завдання, форми і методи 

розумового виховання учнів. 

1. Роль гри в інтелектуальному вихованні учнів. 

2. Інтелектуальне виховання учнів під час 

проведення класних годин. 

3. Співтворчість учителя та учнів, як умова 

розвитку інтелектуальних здібностей учня. 

Класні керівники  Стріжак Л.М.,  

Біліченко С.П. 

28.03.2018 

8.8.12 Випуск бюлетеня  Бюлетень за темою засідання “Зміст, завдання, 

форми і методи розумового виховання учнів”. 

Стріжак Л.М. Стріжак Л.М. 30.03.2018 
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8.8.13 Оперативна нарада Підготовка звітів класних керівників  Класні керівники   Біліченко С.П.   

Стріжак Л.М. 

10.05.2018 - 

17.05.2018 

8.8.14 Засідання МО № 5 

класних керівників  

1.Звіт про роботу МО , планування роботи на 

новий навчальний рік: 

- пропозиції, щодо нових форм організації 

роботи; 

-  проблеми, які треба вивчити, для покращення 

роботи МО                                     

 2. Ознайомлення з графіком відпрацювання 

літньої навчальної практики. 

Класні керівники  Біліченко С.П.    

Стріжак Л.М. 

19.05.2018 

 

Проект: 9. "Обдарована дитина" 

Модуль: 9.1. "Предметні олімпіади і турніри" 

 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 9.1.1. 

 

Адміністративна 

нарада 
Про підготовку і проведення І етапу 

Всеукраїнських олімпіад і турнірів 

Адміністрація 

школи 

Іванова С.А. 11.09.2017 

9.1.2. 

 

Наказ по школі Затвердження графіка проведення І(шкільного) 

етапу предметних олімпіад і турнірів 

Адміністрація 

школи 

Іванова С.А. 15.09.2017 

9.1.3. 

 

Засідання творчої 

групи 
Складання та обговорення текстів олімпіад них 

завдань 

Творча група Іванова С.А. 16.10.2017 

9.1.4. 

 

Предметні 

олімпіади 

 

Проведення І (шкільного) етапу предметних 

олімпіад і конкурсів 

Заступник 

директора, 

вчителі-

предметники, 

учні 5-11 класів 

Іванова С.А. 16.10.2017.-

31.10.2017 
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9.1.5. 

 

Заявки Визначення переможців   шкільного етапу 

олімпіад та подання заявок на участь у 

районному відбірковому турі. 

Заступник 

директора 

Іванова С.А. 06.11.17-

17.11.2017 

9.1.6. 

 

Наказ по школі 

 
„Про підсумки проведення шкільного етапу 

олімпіад” 

Заступник 

директора 

Іванова С.А. 06.11.2017 

9.1.7. 

 

Предметні 

олімпіади 

 

Участь команд школи у міських та обласних  

предметних олімпіадах 

 

Заступник 

директора, вчителі-

предметники,  

учні 8-11 класів 

Іванова С.А. 14.12.2017.-

22.12.2017 

9.1.8. 

 

Випуск стіннівок 

 
Оформлення матеріалів про переможців 

предметних олімпіад та їх керівників 

Заступник 

директора, 

редколегія школи 

Іванова С.А. 20.12.2017 

9.1.9. 

 

Турнір Участь команди школи у міському турнірі юних 

інтелектуалів 

Заступник 

директора,   

учні 7-8 класів 

Іванова С.А. 09.09.2017 -

23.09.2017 

9.1.10. 

 

Адміністративна 

нарада 

 

Аналіз участі учнів школи у предметних 

олімпіадах і турнірах  

2016-2017 н.р 

Заступник 

директора 

 

Іванова С.А. 22.12.2017 

9.1.11. 

 

Нарада при 

директорі 

 

«Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу 

учнів»    

 

Заступник 

директора 

 

Іванова С.А. 26.04.2018 

9.1.12. 

 

Свято 

обдарованих 

 

Нагородження переможців олімпіад, конкурсів 

та турнірів 

 

Заступник 

директора з НВР, 

Заступник 

директора з ВР 

Іванова С.А. 24.05.2018 

                                                                      Модуль: 9.2. "Учнівські конкурси" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована дата 

виконання 

 
9.2.1. 

 

Засідання творчої 

групи 
Про підготовку учнів школи до участі у 

конкурсах 

Заступник 

директора 

творча група 

Іванова С.А. 25.09.2017 
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9.2.2. 

 

Міський турнір  „Юний географ»” Заступник 

директора 

Іванова С.А. 23.09.2017 

9.2.3. 

 

Міський турнір  «Юний економіст» Заступник 

директора 

Іванова С.А.  21.10.2017 

9.2.4. 

 

Конкурс „Собори наших душ” 

 

Заступник 

директора, вчителі 

укр.мови 

Іванова С.А. до 27.10.2017 

9.2.5. 

 

Робота шкільного 

науково-

пошукового 

товариства  

„ Ерудит” 

 

Основний зміст: Складання курсових завдань 

для учнів 8-11 класів, членів науково- 

пошукового товариства школи „ Ерудит”. 

Написання роботи.    

Виступ на конкурсі- захисті 

Заступник 

директора, 

керівник науково- 

пошукового 

товариства школи  

«Ерудит». 

 

Іванова С.А., 

Савенко І.В., 

вчителі- 

предметники 

23.10.2017-

27.04.2018 

9.2.6. 

 

Регіональний 

конкурс 

 

«Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» Заступник 

директора, вчителі 

укр.мови 

Іванова С.А. до 31.10.2017 

 

9.2.7. 

 

Заходи День укр.писемності та мови Заступник 

директора, вчителі 

укр.мови 

Іванова С.А. 09.11.2017 

9.2.8. 

 

Конкурс „Право очима дитини” 

 

Заступник 

директора, вчителі 

історії 

Іванова С.А. 10.11.2017 

9.2.9. 

 

Всеукраїнський 

конкурс 
«Лелека» Заступник 

директора, вчителі 

рос. мови 

Іванова С.А. 27.03.2018 

9.2.10. 

 

Конкурс 

 

„Ода юним олімпійцям” 

 

Заступник 

директора, вчителі 

фіз.виховання  

Іванова С.А. до 09.02.2018 
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9.2.11. 

 

Конкурс Конкурс знавців української мови ім. П.Яцика Заступник 

директора, вчителі 

укр.мови 

учні 2-11 класів 

Іванова С.А. 24.11.2017 

9.2.12. 

 

Всеукраїнський 

конкурс 
«Найкращий читач України» Заступник 

директора, 

бібліотекар 

Іванова С.А.  30.11.2017 

 

9.2.13. 

 

Всеукраїнський 

конкурс 
«Пазл» Заступник 

директора, вчителі 

англійської мови 

Іванова С.А. 20.02.2018 

9.2.14. 

 

Всеукраїнський 

конкурс 
«Соняшник» Заступник 

директора, вчителі 

укр.мови 

Іванова С.А.  05.03.2018 

9.2.15. 

 

Всеукраїнська 

природнича гра 

 

«Геліантус- природознавство для дорослих» Заступник 

директора, вчителі 

фізики 

Іванова С.А. 18.12.2017 

 

9.2.16. 

 

Міський турнір  „Юний фінансист» Заступник 

директора, вчителі 

рос. мови 

Іванова С.А. 16.02.2018 

9.2.17. 

 

Всеукраїнський 

конкурс 
«Колосок осінній» Заступник 

директора, вчителі 

англійської мови 

Іванова С.А. 27.11.2017 

9.2.18. 

 

Заходи Міжнародний день рідної мови Заступник 

директора, вчителі 

укр.мови 

Іванова С.А. 21.02.2018 

9.2.19. 

 

Всеукраїнський 

конкурс 
«Патріот» Заступник 

директора, вчителі 

укр.мови 

Іванова С.А. 22.01.2018 
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9.2.20. 

 

Районний конкурс 

читці 
«І твоя, Кобзарю,слава не помре, не поляже» Заступник 

директора, вчителі 

укр.мови 

Іванова С.А. 26.02.2017 

9.2.21. 

 

Конкурс „Кенгуру” 

 

Заступник 

директора, вчителі 

математики 

Іванова С.А. 04.12.2017 

9.2.22. 

 

Всеукраїнський 

природничий 

інтерактивний 

конкурс 

«Колосок весняний» Заступник 

директора, вчителі 

поч.школи 

Іванова С.А. 23.04.2018 

 

9.2.23. 

 

Конкурс „Левеня” 

 

Заступник 

директора, вчителі 

фізики 

Іванова С.А. 10.04.2018 

9.2.24. 

 

Конкурс „ Мирний космос” 

 

Заступник 

директора, вчитель 

інформатики 

Іванова С.А. 26.02.2018 

9.2.25 Конкурс І Міжнародна гра зі світової літератури 

«Sunflower» 

Заступник 

директора, вчителі 

зарубіжної 

літератури 

Іванова С.А. 30.11.2017 

9.2.26 Конкурс «Літературний Всесвіт» 

 

Заступник 

директора, вчителі 

зарубіжної 

літератури 

Іванова С.А. 10.12.2017 

9.2.27 Конкурс «Світ без насильства» 

 

 

Заступник 

директора, вчителі 

зарубіжної 

літератури 

Іванова С.А. 15.01.2018 

9.2.28 Конкурс « Кришталева сова» 

 

Заступник 

директора, вчитель 

правознавства 

Іванова С.А.  12.03.2018 
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9.2.29 Конкурс « Кенгуру» 

 

Заступник 

директора, вчителі  

математики 

Іванова С.А.  19.03.2018 

9.2.30 Конкурс „ Ми – діти Галактики” 

 

Заступник 

директора, вчитель 

інформатики 

Іванова С.А. 07.04.2018 

                                                                          Модуль: 9.3. "Мала академія наук" 

 
Термін виконання: 

 Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата 

виконання 

 

9.3.1. 

 

Адміністративна 

нарада 
Про налагодження співпраці з МАН Заступник 

директора, класні 

керівники 9-11 

класів 

Іванова С.А. 12.09.2017 

9.3.2. 

 

Наказ по школі 

 

Про  навчання учнів школи у МАН Заступник 

директора 

Іванова С.А. 22.09.2017 

9.3.3. 

 

Заявка 

 

Оформлення заяки на навчання учнів у МАН Заступник 

директора 

Іванова С.А. 02.10.2017 

9.3.4. 

 

Цільовий 

контроль 

 

Вибір тем для наукових досліджень  на 2017-

2018 н.р. 

 

Заступник 

директора,керівник 

науково-

пошукового 

товариства,  

учні 8-11 класів 

Іванова С.А. 05.10.2017 

9.3.5. 

 

Наказ по школі 

 

Участь слухачів МАН в навчальних сесіях Заступник 

директора 

Іванова С.А. протягом 

навчального 

року 
9.3.6. 

 

Випуск стіннівок 

 

Оформлення  статтей про переможців конкурсу-

захисту робіт МАН 

 

Заступник 

директора, 

керівник науково-

пошукового 

товариства 

Іванова С.А. 21.05.2018 
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9.3.7. 

 

Адміністративна 

нарада  
Аналіз навчання учнів у МАН 

 

Заступник 

директора 

 

Іванова С.А. 22.05.2018 

Модуль: 9.4. "Шкільний конкурс «Учень року» 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 
9.4.1 

 

Нарада при 

заступнику 

директора 

 

Проінформувати класних керівників 8-10 класів 

щодо проведення конкурсу 

Заступник 

директора, класні 

керівники 

 8-10 класів 

Іванова С.А. 14.02.2018 

9.4.2 

 

 Робота творчої 

групи 

 

Підготовка завдань до конкурсу 

 

Заступник 

директора, творча 

група вчителів 

Іванова С.А. 14.02.2018 до 

23.02.2018 

9.4.3 

 

Проведення І 

етапу конкурсу 

 

„Найкращий у класі” 

 

Заступник 

директора, класні 

керівники 

 8-10 класів 

Іванова С.А. 26.02.2018 до 

02.03.2018 

9.4.4 

 

Проведення ІІ  

етапу конкурсу 

 

„Зірковий марафон” 

 

Заступник 

директора,  

класні керівники 

 8-10 класів 

Іванова С.А. 12.03.2018 

до23.03.2018 

9.4.5 

 

Проведення 

фіналу конкурсу 

 

Фінал конкурсу «Учень року” 

 

Заступник 

директора, класні 

керівники 

 8-10 класів 

 

Іванова С.А. 13.04.2018 

9.4.6 

 

Нагородження 

переможців 
Вшанування  переможців конкурсу Заступник 

директора 

Іванова С.А. 24.05.2018 
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Модуль: 9.5. "Психологічний супровід обдарованих" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 
9.5.1 

 

Консультаці

я батьків 

психологом 

 

Консультування батьків обдарованих учнів 

 

Психолог 

 

Психолог 

 

протягом 

року 

 9.5.2 

 

Консультація 

учнів  

 

Консультування обдарованих учнів психологом 

 

Психолог 

 

Психолог 

 

протягом 

року 

 9.5.3 

 

Діагностика 

обдарованих 

учнів 

 

Проведення психодіагностичних досліджень 

для виявлення обдарованих  чнів 

 

Учні школи, 

Психолог 

 

Психолог 

 

з 02.10.2017 до 

27.10.2017 

 
9.5.4 

 

Консультаці

я вчителів 

психологом 

 

Консультування класних керівників і 

вчителів-предметників з приводу роботи з 

обдарованими учнями 

 

Психолог, 

педагогічний 

колектив 

 

Психолог 

 

 

протягом 

року 

 

9.5.5 

 

Створення банку 

даних ОД 

 

Створення банку даних обдарованих учнів на 

основі психодіагностики 

 

Психолог 

 

Психолог 

  

 

з 23.10.2017 до 

10.11.2017 

 9.5.6 

 

Індивідуальна 

діагностика 

 

Індивідуальна діагностика особистісних якостей 

обдарованих учнів 

 

Психолог, 

обдаровані учні 

 

Психолог 

  

 

з 04.12.2017 до 

22.12.2017 

 9.5.7 

 

Тренінгові заняття 

з учнями 

 

Тренінгові, розвивальні заняття з обдарованими 

учнями 

 

Обдаровані учні, 

психолог 

 

Психолог 

  

 

з 15.01.2018 до 

23.02.2018 

 9.5.8 

 

Звіт про роботу 

 

Звіт про роботу психолога з обдарованими 

учнями 

 

Психолог 

 

Психолог 

  

 

з 30.04.2018 до 

18.05.2018 

 
Модуль: 9.6. "ПДТ «Ерудит» " 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 9.6.1 Засідання 

динамічної групи 
Організаційне засідання для учасників ПДТ. 

Визначення динамічної групи. Ознайомлення з 

планом роботи на 2017-2018 н.р 

Вчителі, учні Савенко І.В., 

керівники та учні 

14.09.2017 
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9.6.2 Засідання 

динамічної групи 
Ознайомлення учнів з вимогами до написання 

пошуково-дослідницької роботи. 

Вчителі, учні Савенко І.В., 

керівники та учні 

21.09.2017 

9.6.3 Засідання 

динамічної групи 
Мета та завдання STEM- освіти Вчителі, учні Савенко І.В., 

керівники та учні  

28.09.2017 

9.6.4 Консультація Як працювати з літературою. Вчителі, учні Савенко І.В 12.10.2017 

9.6.5 Засідання 

динамічної групи 
Практична частина досліджень Вчителі, учні Савенко І.В., 

керівники та учні 

9.11.2017 

9.6.6 Засідання 

динамічної групи 
Досягнення сучасної науки  Савенко І.В., 

керівники та учні 

23.11.2017 

9.6.7 Консультація Консультування учнів та вчителів з питань 

Графіків, діаграм, рисунків в дослідницьких 

роботах. 

Вчителі, учні Савенко І.В 7.12.2017  

9.6.8 Засідання 

динамічної групи  
Інвестиційна привабливість Дніпропетровини. Вчителі, учні Куліда О.П., уч 11-

а кл Ібрагімов А 

8.02.2018 

9.6.9 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Національні парки Польщі. Вчителі та учні Іллічова Н.Б, 

 уч 11-А кл 

Пшеничникова А 

8.02.2018 

9.6.10 Захист пошуково-

дослідницьких 
Наслідки великої Французської революції Вчителі, учні Ніколаєва К.С., 

учениця 9-А кл 

Шавлак М 

8.02.2018 

9.6.11 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Володар олімпійських кілець – П”єр де Кубертен. Вчителі, учні Михайлова В.Д., 

уч 11-А кл 

Ячменникова А. 

8.02.2018 

9.6.12 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Ядерні сили Вчителі, учні Тереб Л.В., уч 9-Б 

кл Сич В. 

15.03.2018 

9.6.13 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Творчість письменників розстріляного відродження Вчителі, учні Касьяненко Н.В.     

уч 11-А кл  

Батарчук Г. 

15.03.2018 

9.6.14 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Архетиктура мезоамерики  Вчителі, учні Бурьян І.Г., уч 9- 

кл Шулаєва С. 

15.03.2018 
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9.6.15 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Фітоіндикація аеротехногенного забруднення 

деревними породами в умовах промислового міста  

Вчителі, учні Лоянова З.М., уч. 

11-А кл.  

Стешенко М. 

15.03.18 

9.6.16 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Дослідження ролі різних елементів мінерального 

живлення рослин. 

Вчителі, учні Петлюра Г.В., уч. 

11-Акл Шахник О. 

15.03.18 

9.6.17 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Пейзаж у творчості українських письменників. Вчителі, учні Скиба Л.П., уч. 11-

А кл Савчук А.. 

19.04.18 

9.6.18 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Дослідження вмісту нітратів у фруктах та овочах. Вчителі, учні Савенко І.В., уч. 9-

Б кл Швець В.. 

19.04.18 

9.6.19 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Образи українського народного життя в “Енеїді” 

І. Котляревського 

Вчителі, учні Стрижак Л.М., уч. 

11-Б кл Леонова В. 

19.04.18 

9.6.20 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Виникнення програмування Вчителі, учні Зінченко В.В., 

уч. 9-Б кл  

Булієнко С 

3.05.18 

9.6.21 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Фразеологічні особливості німецької мови Вчителі, учні Брижко І.М., уч 

11-А кл Біла М 

3.05.18 

9.6.22 Захист пошуково-

дослідницьких 

робіт 

Англійські  свята та традиції Вчителі, учні Фурсова А.М.   3.05.18 

9.6.23 Засідання 

динамічної групи 
Підсумкове засідання.  

Оголошення переможців. 

Вчителі, учні Савенко І.В. 18.05.18 
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Проект: 10. "Бібліотека - інформаційний центр" 

                                                          Модуль: 10.1. "Формування бібліотечного фонду" 

 Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 
10.1.1. 

 

Адміністративна 

нарада 
Комплектування бібліотечного фонду 

відповідно до навчальних програм навчального 

закладу 

Бібліотекарі Бібліотекарі 29.08.2017 

10.1.2. 

 

Планування 

роботи бібліотеки 
1.Складання плану роботи бібліотеки на 2017-

2018 н.р. 2.Перевірка складання та ведення 

системи каталогів та картотек. 3.Організація 

роботи над проектом "Бібліотека - 

інформаційний центр" 

Бібліотекарі Бібліотекарі з 04.09.2017 до 

08.09.2017 

10.1.3. 

 

Комплектування 

книг 
Формування фонду традиційними й 

нетрадиційними носіями інформації 

Бібліотекарі Бібліотекарі по мірі 

надходження 

10.1.4. 

 

Передплата Оформлення передплати на періодичні 

видання, контроль доставки. 

Бібліотекарі Бібліотекарі з 16.10.2017 

до27.10.2017  

 з 16.04.2018 

до20.04.2018 

10.1.5. 

 

Бібліографічний 

опис 
Здійснення бібліографічного опису книг та 

журналів, їх бібліографічне оформлення. 

Бібліотекарі Бібліотекарі постійно 

10.1.6. 

 

Рейд Перевірка стану підручників 1-2 класи Бібліотекарі Бібліотекарі з 09.10.2017 до 

20.10.2017 

10.1.7. 

 

Рейд Перевірка стану підручників 3-4 класи Бібліотекарі Бібліотекарі з 06.11.2017 до 

17.11.2017 

10.1.8. 

 

Рейд Перевірка стану підручників 5-6 класи Бібліотекарі Бібліотекарі з 04.12.2017 до 

15.12.2017 

10.1.9. 

 

Рейд Перевірка стану підручників 7-8 класи Бібліотекарі Бібліотекарі з 05.02.2018 до 

16.02.2018 

10.1.10. 

 

Рейд Перевірка стану підручників 9-10 класи Бібліотекарі Бібліотекарі з 12.03.2018 до 

23.03.2018 
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10.1.11. 

 

Рейд Перевірка стану підручників 11 класи Бібліотекарі Бібліотекарі з 02.04.2018 до 

13.04.2018 

10.1.12. 

 

Бібліографічний 

опис 
Бібліотечно-бібліографічна класифікація 

художньої літератури, підручників, 

дидактичного матеріалу. 

Бібліотекарі Бібліотекарі постійно 

10.1.13. 

 

Адміністративна 

робота, нарада 
Складання та подання на затвердження графіку 

здачі учням до бібліотеки підручників та 

художньої літератури. 

Бібліотекарі Бібліотекарі з 23.04.2018 до 

27.04.2018 

10.1.14. 

 

Організаційна 

робота 
Збір підручників. Бібліотекарі Бібліотекарі з 14.05.2018 до 

25.05.2018 

10.1.15. 

 

Звіт Складання звіту про роботу бібліотеки за 2017-

2018 н.р. 

Бібліотекарі Бібліотекарі з 28.05.2018 до 

31.05.2018 

10.1.16. 

 

Інвентарізація Списання застарілої та непридатної літератури. Бібліотекарі Бібліотекарі з 04.06.2018 до 

08.06.2018 

              Модуль: 10.2. "Організація інформаційно-маркетингової діяльності учнів - користувачів бібліотеки" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні Орієнтована 

дата виконання 

 
10.2.1. 

 

Організаційна 

робота 
Робота з читацьким активом бібліотеки по 

складанню плану роботи на 2017-2018 н.р., 

розподіл доручень 

Бібліотекарі Бібліотекарі 11.09.2017 

10.2.2. 

 

Екскурсія Знайомство з бібліотекою (2-і класи) Бібліотекарі Бібліотекарі з 09.10.2017 до 

13.10.17 

10.2.3. 

 

Рейд Проведення рейду перевірки підручників     з 09.10.2017 до 

13.04.18 

10.2.4. 

 

Робота з читачами Заходи по збереженню книги Бібліотекарі Бібліотекарі з 02.10.2017 до 

11.05.18 

10.2.5. 

 

Робота з читачами Акція "Подаруй книгу бібліотеці" Бібліотекарі Бібліотекарі з 13.11.2017 до 

24.11.17 
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10.2.6. 

 

Бібліотечний урок Історія створення книги Бібліотекарі Бібліотекарі з 06.11.2017 до 

10.11.17 

10.2.7. 

 

Анкетування Вивчення рівня читацької культури 5-6 класів Бібліотекарі Бібліотекарі з 04.12.2017 до 

08.12.17 

10.2.8. 

 

Бібліотечна гра  У світі літератури     з 05.02.2018 до 

09.02.18 

10.2.9. 

 

Адміністративна 

нарада 
Підбиття підсумків аналізу читацької 

активності учнів 5-6 клсів 

Бібліотекарі Бібліотекарі 19.01.2018 

10.2.10. 

 

Читальна зала Організація роботи бібліотеки в канікулярний 

час (за окремим планом) 

Бібліотекарі Бібліотекарі протягом року 

10.2.11. 

 

Бібліотечний захід Диспут "" Бібліотекарі Бібліотекарі 19.04.2018 

10.2.12. 

 

Організаційна 

робота 
Підготовка списку рекомендованої літератури з 

певних предметів для читання під час канікул 

Бібліотекарі  з 02.04.2018 до 

20.04.2018 

Модуль: 10.3. "Організація пізнавальної діяльності учнів" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 10.3.1. 

 

Бібліотечний урок  Бібліотекарі Бібліотекарі 03.09.17 

10.3.2. 

 

Оперативна 

нарада 
Складання календаря визначних подій року, 

росподіл доручень між читацьким активом. 

Бібліотекарі Бібліотекарі 12.09.17 

10.3.3. 

 

Виставка-

інформація 
Скільки ж тобі років, мій Дніпропетровськ Бібліотекарі  Бібліотекарі 12.09.17 

10.3.4. 

 

Книжкова 

виставка 
Книга-ювіляр:  Бібліотекарі  Бібліотекарі  

10.3.5. 

 

Книжкова 

виставка 
Книга-ювіляр:  Бібліотекарі Бібліотекарі  

10.3.6. 

 

Книжкова 

виставка 
 Бібліотекарі Бібліотекарі  

10.3.7. 

 

День бібліотеки Святкування Всеукраїнського дня бібліотек Бібліотекарі Бібліотекарі 30.09.17 
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10.3.8. 

 

Книжкова 

виставка 
 Бібліотекарі Бібліотекарі  

10.3.9 

 

Літературна 

подорож 
 Бібліотекарі  Бібліотекарі  

10.3.10. 

 

Бібліотечний урок До Дня українського козацтва Бібліотекарі Бібліотекарі 15.10.17 

10.3.11. 

 

Оформлення 

куточка 

літератури 

До дня визволення Дніпропетровська Бібліотекарі Бібліотекарі 22.10.17 

10.3.12. 

 

Виставка-

інформація 
Шкідливі звички Бібліотекарі Бібліотекарі 07.11.17-

10..11.17 

10.3.13. 

 

Бібліотечний урок Своі знання  ми черпаємо з книги Бібліотекарі Бібліотекарі 13.11.17-

16.11.17 

10.3.14. 

 

Година 

спілкування 
Народні символи України Бібліотекарі Бібліотекарі 19.11.17 

10.3.15. 

 

Оформлення 

куточка 

літератури 

Правове виховання учнів Бібліотекарі Бібліотекарі 19.11.17-

23.11.17 

10.3.16. 

 

Книжкова 

виставка 
До Дня пам'яті жертв голодомору."Пам'яті 

свіча горить" 

Бібліотекарі Бібліотекарі 26.11.17-

28.04.17 

10.3.17. 

 

Оформлення 

куточка 

літератури 

Я і планета Земля Бібліотекарі Бібліотекарі 28.11.16-

30.11.17 

10.3.18. 

 

Година 

спілкування 
Герої для нас як приклад Бібліотекарі Бібліотекарі 03.12.17 

10.3.19. 

 

Книжкова 

виставка 
Книга-ювіляр:  Бібліотекарі Бібліотекарі  

10.3.20 

 

Книжкова 

виставка 
Зимові свята українського народу Бібліотекарі Бібліотекарі 22.12.17-

12.01.18 

10.3.21 

 

Бібліотечний урок До Дня Соборності України Бібліотекарі Бібліотекарі 22.01.18 
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10.3.22 

 

Виставка-

інформація 
До дня виводу військ з Афганістану Бібліотекарі Бібліотекарі 12.02.18-

16.02.18 

10.3.23 

 

Хвилина пам'яти 

(бібліотечний 

захід) 

Героям Небесної сотні присвячується Бібліотекарі Бібліотекарі 16.02.18 

10.3.24 

 

Оформлення 

куточка 

літератури 

Казкова планета Бібліотекарі Бібліотекарі 26.02.18 

10.3.25 

 

Книжкова 

виставка 
Шляхами Великого Кобзаря Бібліотекарі Бібліотекарі 05.03.18-

30.03.18 

10.3.26 

 

Інтелектуально-

розважальна гра 
Цікаво знати про Україну Бібліотекарі Бібліотекарі 12.03.18 
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Проект: 11. "Господарська діяльність" 

Модуль: 11.1. "Соціально-економічний розвиток закладу" 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована дата 

виконання 

 11.1.1. 

 

Поповнення 

МТБ 
Придбання: комп'ютерів,  принтерів, 

телевізорів, камер спостереження, кондиціонеру 

для кабінету інформатики.  

Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  

11.1.2. 

 

Придбання Придбання  меблів  для  навчальних  кабінетів 

та кабінету інформатики, дошки маркерної.                                              

Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  

11.1.3. 

 

Ремонт Поточний ремонт спортивних залів, коридорів, 

сходинкових майданчиків 

 Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  

11.1.4. 

 

Ремонт Поточний  ремонт харчоблоку Міський бюджет   Біла С. М.  протягом року  

11.1.5. 

 

Ремонт Поточний ремонт санвузла  на  ІІ  поверсі 

 

Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  

11.1.6. 

 

Ремонт Поточний ремонт санвузла  на  ІІІ  поверсі 

 

 

Депутатський  

корпус 

Біла С. М.  протягом року  

11.1.7 Ремонт Поточний ремонт  труб  Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  

11.1.8. 

 

Ремонт Ремонт  та  обслуговування  оргтехніки  Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  

11.1.9. 

 

Промивка Промивка системи опалення Міський  бюджет Біла С. М. червень-липень  

11.1.10 

 

Перезарядка Перезарядка вогнегасників, страхування членів 

ДПД, перевірка заземлення технічного 

обладнання  

 Батьківський 

актив 

Біла С. М. червень-липень 

11.1.11 

 

Прочистка Прочистка каналізаційних труб у підвалі, 

санвузлах 

 

Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  

11.1.12 

 

Часткова заміна Часткова заміна каналізаційних  та  

водопровідних труб у підвалі (25м) 

 

Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  
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11.1.13 Господарчі 

потреби 

Господарчі потреби Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  

11.1.14 

 
Заохочення та 

нагородження 

Заохочення та нагородження обдарованих дітей, 

переможців,  учасників 

Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  

11.1.15 Підписка 

 

Підписка на періодичні видання. 

 

 Батьківський 

актив 

 

Біла С. М. 

 

 протягом року  

11.1.16 Забезпечення: 

 

Забезпечення: канцтоварами; методичною та 

художньою  літературою. 

 

 Батьківський 

актив 

Біла С. М.  протягом року  

Модуль: 11.2. "Інвентаризація  майна" 
 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 11.2.1. 

 
Наказ Про проведення інвентаризації шкільного майна 

та обладнання. 

Біла С. М. Хмеленко Л. В. з 01.09.2017  до 

09.09.2017 

11.2.2. 

 
Маркування Перевірка інвентарних номерів та маркування на 

новому майні. 

Біла С. М. Біла С. М. з 15.09.17  до 

30.09.2017 

11.2.3. 

 
Списання 

матеріальних 

цінностей 

Проведення списання використаних будівельно-

ремонтних матеріалів. 

Біла С. М. Біла С. М. протягом  року 

11.2.4. 

 
Інвентаризація Проведення інвентаризації шкільного  майна Адміністрація Біла С. М. з 18.09.2017  до 

28.09.2017 

11.2.5. 

 
Акт Складання актів зі списання матеріальних 

цінностей та витратних матеріалів. 

Завідуючі 

кабінетами 

Біла С. М. з 02.10.2017  до 

27.10.2017 

Модуль: 11.3. "Обслуговування шкільних приміщень" 

 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 11.3.1. 

 
Контроль За роботою харчоблоку,освітленням та 

оснащенням, оплатою комунальних послуг, 

зеленими насадженнями. 

Адміністрація Біла С. М. з 01.09.2017 

щотижня  
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11.3.2. 

 
Цільовий 

контроль 

За роботою харчоблоку, освітленням та 

оснащенням, оплатою комунальних послуг, 

зеленими насадженнями. Проведення перевірки 

покрівлі.   

Адміністрація Біла С. М. з 01.09.2017  

раз на місяць  

11.3.3. 

 
Обслуговуванн

я території 

Прибирання закріплених ділянок території 

учнями школи. 

Учні школи,  

класні керівники 

Біла С. М.,  

Біла Н. В. 

  щочетверга  

11.3.4. 

 
Утеплення 

приміщень 

Підготовка кабінетів та приміщень школи  до 

зимового сезону. 

Адміністрація Біла С. М. з 02.10.2017 до 

01.11.17  

11.3.5. 

 
Оперативна 

нарада при 

директорі 

 Про підготовку та проведення ремонтних робіт  

в літній період 2018 року. 

Адміністрація Хмеленко Л. В.,  

Біла С.М. 

10.04.2018 

11.3.6. 

 
Звіт Підведення підсумків виконання 

перспективного плану розвитку кабінету. 

Директор,  класні 

керівники,  

завідуючі 

кабінетами 

Хмеленко Л. В.,  

Біла С. М. 

з 15.05.2018 до 

16.06.2018 

                                                        Модуль: 11.4. "Удосконалення матеріально-технічної бази" 
 

Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 11.4.1. 

 
Серпнева 

нарада 

1.Про стан матеріально-технічної бази 

навчальних кабінетів.  

2. Про оснащення навчальних кабінетів 

меблями. 

3. Задачі і перспективи удосконалення 

матеріально-технічної бази для забезпечення 

якісного НВП. 

Педагогічний 

колектив 

Хмеленко Л. В. 11.09.2017 

11.4.2. 

 
Адміннарада 1.Про забезпечення режиму економії 

енергоресурсів 

2.Складання планів розвитку кабінетів 

Адміністрація Хмеленко Л. В. 11.09.2017 
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11.4.3. 

 
Засідання Ради 

навчального 

закладу 

Про фінансово -економічну діяльність Адміністрація,  

учні школи,  

батьківський 

актив,  

педагогічний 

колектив 

Адміністрація 19.09.2017 

11.4.4. 

 
Нарада при 

заступнику 

директора 

Вимоги щодо огляд-конкурсу навчальних 

кабінетів 

Адміністрація,  

завідуючі 

кабінетами 

Остроуменко А. О. 12.12.2017 

11.4.5. 

 
Конкурс Огляд - конкурс навчальних кабінетів Адміністрація,  

завідуючі 

кабінетами 

Остроуменко А. О. з 16.01.2017 до 

27.01.2017  

11.4.6 Адміністративн

а нарада 

1. Про оснащення навчальних кабінетів 

дидактичними матеріалами та ТЗН. 

2. Про забезпечення збереження шкільних 

меблів та їх відповідність вимогам. 

Адміністрація Остроуменко А. О. 30.01.2017 

11.4.7 Наказ Атестація робочого місця вчителя і учня Адміністрація Остроуменко А. О. з 30.01.2017 до 

03.02.2017  

11.4.8 Індивідуальна 

робота 

Співбесіда з завідувачами навчальних кабінетів 

щодо планів удосконалення матеріально-

технічної бази кабінету  

Директор,  

завідуючі 

кабінетами,  

заступники 

директора 

Хмеленко Л. В. з 29.05.2017 до 

09.06.2017  

11.4.9 Адміністративн

а нарада 

1. Про фінансово-господарську діяльність, 

виконання бізнес-плану. 

2. Підготовка матеріалу на серпневу нараду. 

Адміністрація Хмеленко Л. В. 06.06.2017 

Модуль: 11.5. "Благоустрій, озеленення." 

 
Код 

м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована 

дата виконання 

 11.5.1 Підсумок Підсумок навчально-виробничої практики. 

Матеріал на серпневу нараду 

Адміністрація Біла Н. В. з 29.08.16  до 

31.08.16 
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11.5.2 Оперативна 

нарада 

1. Розподіл пришкільних ділянок за класами. 

2. Підготовка плану-схеми. 

3. Складання рафіка проведення робіт з 

благоустрою. 

Адміністрація Біла Н. В. 19.09.16 

11.5.3 Чистий четвер Щотижневе прибирання класних кімнат та 

закріпленої території. 

Учні школи Біла Н. В.   щочетверга  

11.5.4 Прибирання Прибирання території школи згідно графіка Учні школи Біла Н. В. з 03.04.17 до 

28.04.17   

11.5.5 Тематичний 

тиждень 

Тиждень довкілля. Робота на закріплених 

територіях. Планування подальшої роботи. 

Учні школи Біла Н. В. з 10.04.17 до 

21.04.17 

11.5.6 Трудовий 

десант 

Прибирання прилеглої території школи Учні школи Біла Н. В. з  10.04.17 до 

28.04.17  

11.5.7 Конкурс Конкурс на кращий зелений куточок шкільного 

подвір'я 

Класні керівники,  

еколого-

економічна 

служба 

Петлюра Г. В. з 16.05.17 до 

27.05.17 

11.5.8 Планування 

роботи 

Навчально-виробнича практика учнів. Адміністрація Біла Н. В. з 16.05.17 до 

27.05.17  

11.5.9   Проект  «Школа своїми руками» Педагогічний 

колектив 

Біліченко С.П., 

Біла Н.В. 

Протягом року 

11.5.10 Лідерський 

проект 

Лідерський проект «Школа життя» Учнівське 

самоврядування 

Біліченко С.П.,  

Біла Н.В. 

Протягом року 

 


