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Вступ 

 

  Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій розвитку 

освітніх процесів вимагає від України вибору випереджальної моделі подальшого 

поступу та мобілізації освітніх ресурсів в умовах виклику всесвітньої пандемії 

COVID-19. Масштабність і новизна історичних викликів ХХІ століття 

обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку середньої 

освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських 

домінантах, спрямованих на виховання конкурентно спроможної, соціально-

мобільної особистості.  

Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітянські 

реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість – інноватора, що 

володіє ключовими  компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана 

у певних питаннях, вміє орієнтуватися та адаптуватися до нових викликів часу. 

Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на  загальнолюдських цінностях, 

навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної 

інформації,  переосмислювати все, до чого доторкається дитяча цікавість,   з огляду 

на те, як це вплине  на їх життя та  здоров’я. 

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб 

населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-

освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольняються  сформованою мережею 

навчального закладу 

У 2020-2021 навчальному році освітня діяльність нашого навчального закладу 

здійснювалася відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, Указів 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування 

та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти 

України», нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної 

середньої освіти,  Концепції нової української школи, чинних законодавчих та 

нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, 

регіональних і районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та 

нормативних документів, на створення умов для реалізації державної політики в 

сфері освіти. 

Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти 

та відповідності її  до потреб особистості та вимог часу. Сучасному суспільству 

потрібна людина творча та ініціативна,  відповідальний громадянин України, що 

має позитивне ставлення до себе та інших членів соціуму.   

У нашому педагогічному колективі панує тверде переконання, що кожен учень 

– це унікальна і неповторна індивідуальність. 
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Колектив закладу складає 34 педагогічних працівників та 42 працівники 

технічного та обслуговуючого персоналу. 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти, освітню політику в школі 

спрямована на пізнавальну, наукову, аналітико-управлінську та аналітико-

корекційну  діяльність,  психолого-діагностичну функцію освітнього процесу, на 

ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи.  

Головною метою закладу є задоволення потреб дітей з порушеннями слуху у 

загальній освіті, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально – 

психологічної реабілітації і трудової адаптації учня, виховання в нього 

загальнолюдських цінностей, життєвих компетентностей.  

         Педагогічний колектив Піщанської школи-інтернату працює над 

розв’язанням завдань корекції та адаптації дітей у соціумі. У школі створені 

сприятливі умови для розвитку і формування особистості з порушеннями слуху.               

         Головними завданнями Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату є:  

 забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами; · на здобуття певного 

освітнього рівня шляхом спеціально організованого освітнього процесу в 

комплексі з корекційно-розвитковою роботою; · здійснення їх допрофесійної 

підготовки, формування соціально адаптованої особистості; · міжособистісного 

спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь 

і навичок; · забезпечення у процесі навчання й виховання системного 

кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану 

здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців); 

  здійснення соціально-педагогічного патронату; 

  надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з 

метою забезпечення їх активної участі в комплексній освітній, корекційно-

розвитковій роботі.  

Корекційно-розвивальна робота в закладі проводиться згідно річного плану 

роботи школи та на підставі результатів обстеження слуху, інтелектуального 

розвитку та психоемоційної сфери кожної дитини.  

З цією метою інваріантна складова робочого навчального плану передбачає 

проведення корекційно-розвиткових занять, а саме корекції розвитку слухозоро-

тактильного сприймання мовлення та формування вимови дитини, занять з 

ритміки та лікувальної фізкультури. Крім того, корекційновідновлювальна та 
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розвивальна робота з учнями проводилась із практичним психологом та із 

соціальним педагогом.  

          На початку навчального року вчителями-дефектологами було обстежено та 

складено діагностичні карти учнів, проведено комплектацію груп для корекційної 

роботи, згідно порушень, складено плани корекційної роботи з групами учнів та 

індивідуальної роботи з окремими дітьми. Зміни у розвитку слуху учнів за 

результатами роботи педагогів фіксуються в зошитах логопедичного супроводу. 

На кожну дитину оформлені мовленнєві картки.  

Кадрове забезпечення  

         У 2020-2021 році штатними працівниками Піщанська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат Вінницької обласної Ради була забезпечена на 

100%. Педагоги закладу поєднують в собі високий професіоналізм, творчість, 

вміння працювати з дітьми, які мають особливі потреби. Учителі підготовлені до 

впровадження нових технологій освітнього простору та до використання 

можливостей сучасного впливу (інформатизації, комп’ютеризації) в освітньому 

процесі. Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів.  

        В закладі працює 33 педагогічних працівники і 37 обслуговуючого 

персоналу. 24 педагогів мають вищу освіту, 13 педагогічних працівників мають 

вищу корекційну освіту, 2 педагоги в цьому році здобули вищу корекційну освіту 

.  

Розподіл кваліфікаційних категорій та педагогічних звань наступний:  

• Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» мають 11 осіб.  

• Кваліфікацію «Спеціаліст першої категорії» мають 6 осіб. 

• Кваліфікацію «Спеціаліст другої категорії» мають 4 особи.  

• Кваліфікацію «Спеціаліст» мають 13 осіб.  

Відомості про контингент та рух учнів  

       Протягом навчального року відбувся рух учнів відповідно до заяв батьків або 

осіб, які їх замінюють, довідок з інших шкіл про подальше навчання учнів.  

       На початок 2020-2021 навчального року в школі-інтернаті навчалося 46 

вихованців, на кінець ІІ семестру 61. Із закладу протягом року вибув 1 учень та 5 

вихованці прибуло.  

       Станом на кінець ІІ семестру в школі-інтернаті – 61 вихованець,  

- хлопчиків -33, дівчаток -16;  
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- дітей, які перебувають у закладі цілодобово – 55, 

 - дітей, які навчаються в закладі, але проживають вдома – 6;  

- дітей з інвалідністю – 42;  

 дітей дошкільного віку – 2;  

- дітей шкільного віку – 59;  

- дітей позбавлених батьківського піклування - 20;  

- під опікою - 3.  

Методичне забезпечення 

        Система методичної роботи у Піщанській спеціальній загальноосвітній 

школі-інтернаті будується таким чином, щоб створити належні умови для 

підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.  

       Згідно з річним планом роботи Піщанської школи-інтернату педагогічний 

колектив працював над методичною проблемою: «Формування загальнолюдських 

цінностей та життєвих компетентностей учнів з особливими освітніми потребами 

в сучасному освітньому середовищі».  

        Методичну роботу було спрямовано на забезпечення якісної освіти шляхом 

формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації 

державних стандартів, у формуванні національно свідомої, життєво компетентної 

особистості. Здійснювався пошук шляхів підходу до організації методичної 

роботи як до цілісної системи підвищення науково-теоретичного і 

загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, професійної 

майстерності педагогів, формування у них потреби до саморозвитку і до 

самоосвіти. 

        Протягом навчального року педагогічний колектив ефективно працював над 

упровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі 

компетентнісного підходу, диференціації та індивідуалізації навчально-виховного 

процесу, а також інформаційно-комп’ютерних та інтерактивних технологій. 

Педагогами опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з 

питань сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна 

робота в межах шкільних методичних об’єднань. 

      Аналізуючи методичну роботу закладу, доцільно відзначити роботу шкільних 

методичних об’єднань. Плідно працювали методичні об’єднання 7 початкових 

класів – керівник Махлєєва О.М., методичне об’єднання вихователів та класних 

керівників (керівник Трач А.І.), На засіданнях МО розглядалися питання 
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теоретичного і практичного змісту. Методичні об’єднання вчителів та вихователів 

спрямовують роботу на розвиток пізнавальних інтересів учнів, залучають 

школярів до участі у творчих конкурсах, предметних тижнях та загальношкільних 

заходах.  

        Адміністрація закладу детально вивчила систему роботи педагогів, які 

атестувалися в 2020-2021 році. Під час проведення атестації здійснювалося 

експертне оцінювання якості роботи з різних питань адміністративного контролю 

закладу. Адміністрація намагалася дотримуватись норм управлінської етики, 

враховуючи самооцінку педагогів, оцінку батьків та учнів для формування 

констатуючої атестаційної оцінки. Звіти педагогів заслуховувалися на засіданнях 

педагогічних рад.  

       В цьому навчальному році результати атестації педагогічних працівників такі 

: 

       Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним 

працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Карауш Наталії Миколаївні, вихователеві; 

Швець Людмилі Миколаївні, учителеві української мови та літератури. 

2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Марценюк 

Людмилі Іванівні, учителеві української мови і літератури . 

3. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»  вчителю 

математики, фізики та хімії в побуті, розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання 

мовлення та формування вимови, вихователю Одобецькій Олесі Сергіївні. 

4. Продовжено на 5 років строк дії тарифного розкладу педагогічному працівнику, 

якого за результатами атестації визнано таким, що відповідає раніше 

встановленому тарифному розряду: 

- вчителю розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування 

вимови, вихователю Михайловській Аллі Олександрівні (відповідно до наказу 

МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 

тарифних розрядів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 

26.09.2005 року № 557, зі змінами) – 11 тарифний розряд 

- вихователю Злагоднюк Людмилі Миколаївні (відповідно до наказу МОН 

України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 

розрядів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 

року № 557, зі змінами) – 11 тарифний розряд 
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      Щоб посилити інтерес учнів до навчальних предметів, поглибити прагнення до 

пізнання і саморозвитку, у школі систематично проводяться предметні тижні: 

Тиждень природничих наук під назвою «Земля – планета, яка дарувала нам життя, 

унікальна і має потребу в турботі та захисті» (вчитель біології та хімії Швець О.В.). 

Тиждень української мови та літератури, з нагоди відзначення Дня української 

писемності та мови, в ході якого відбулось ряд заходів: тематичні виховні години, 

вікторини на кращого знавця української мови, перегляд презентації про 

становлення української мови, бібліотечні уроки для учнів початкових класів. 

      Цікавими та змістовними були також Тиждень початкової школи (керівник МО 

Махлєєва О.М.), Тиждень історії та правознавства (учитель історії, правознавства 

та географії (учитель Гринишена Л.М. ) та Тиждень дитячої та юнацької книги 

(бібліотекар Мельник О.М.). Беручи участь у предметних тижнях, підвищують 

свою професійну майстерність і вчителі. Визначити рівень навчальних досягнень 

учнів в оволодінні знаннями, сприяти усвідомленню учнями інтегративних зв’язків 

між навчальними предметами, стимулювати пізнавальний інтерес учнів, їхню 

інтелектуальну і творчу діяльність допомагають організовані в школі гуртки. 

Творчо і продуктивно протягом навчального року працював гурток художньої 

самодіяльності «Віночок творчості» (керівник Пальчик Т.Д.). Відбулося ряд 

розширених занять гуртка, на яких були присутні всі вихованці закладу. 

     В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, 

незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання 

загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, 

фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації 

змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання. 9  

Виконання Державних освітніх програм  

    Освітній процес у школі організований з метою забезпечення оптимальних умов 

фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення 

особистості школярів, досягнення ними освітнього рівня, який відповідає їх 

потенційним можливостям з урахуванням пізнавальних інтересів, можливостей і 

схильностей. У ході освітнього процесу педагоги повністю реалізують його мету і 

завдання. Основний матеріал чітко виділяється, переконливо доводиться учням 

головне в навчальному змісті матеріалу. Ефективно і раціонально 

використовується дидактичний та наочний матеріали, технічні засоби навчання. 

Методи, які застосовуються на уроках, відповідають меті і завданням кожного 

конкретного уроку, змісту і характеру навчального матеріалу, який викладається 

доступно, системно; доцільно використовуються різні форми роботи. В освітній 

процес активно впроваджується інформаційнокомунікативні технології, що 

позитивно впливає на підвищення інтересу до навчання у учнів та покращує 
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результати їх навчальної діяльності. З метою перевірки виконання навчальних 

планів і програм протягом навчального року проведені співбесіди з вчителями, 

перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання лабораторних, 

контрольних робіт і тематичних оцінювань. Календарні плани були складені з 

урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів. 

Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-

практичних робіт. Навчальні програми виконані за кількістю проведених уроків. 

Графік контрольних робіт виконано. Перевірені календарно - тематичні плани, 

навчальні програми та записи на сторінках предметів у класних журналах. 

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні 

роботи, усні опитування, практичні роботи. 

      2020-2021 навчальний рік – став третім роком з впровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа». З метою реалізації Закону України «Про освіту» від 

05.09.2017 р. № 2145-VІІІ, Концепції Нової української школи, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану 

заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» та з метою забезпечення практичної реалізації основних положень 

Концепції «Нова українська школа» були проведені заходи щодо впровадження 10 

Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти:  

1. Розроблені освітні програми на 2020-2021 н.р. для 1 класу, 2 класу, 3 класу, 5-10 

класів, 11 класу, які затверджені директором школиінтернату, обговорені та 

схвалені на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 31.08.2020) та погоджені 

з Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.  

2. Вчителі, які викладають в 1-2 класах у 2020/2021 н.р. та директор школи-

інтернату пройшли курси при КВНЗ «ВАНО» та на сайті edera.com/nus навчання у 

веб-форматі за онлайн-курсом і отримали відповідні сертифікати.  

3. Адміністрація школи-інтернату сприяла створенню сучасного освітнього 

середовища та формуванню і розвитку інноваційного потенціалу школи-інтернату 

у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа».  

4. Брали участь у тренінгах для вчителів 1-х класів з проблеми «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах 

реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти».  

5. Здійснювався методичний супровід педагогів щодо запровадження нового 

Державного стандарту в початкових класах та координація їх роботи.  
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6. Проведена робота по створенню сучасного освітнього середовища у 1,2 класах, 

облаштовано 8 осередків, класи обладнані :  

 новими одномісними столами та стільцями (12 шт.);  

 мультимедійним проектором, екраном;  

 ламінатором, сучасним телевізором;  

 магнітною дошкою, фліпчартом, корковою дошкою;  

 контейнерами для роздаткового матеріалу;  

 куточком відпочинку, кріслами-мішками, ковбиком;  

 друкованими засобами навчання, приладдям, дидактичним матеріалом, 

розвиваючими іграми, шумовими інструментами тощо. 

         Є в наявності навчальні підручники, програми, дидактичний матеріал (НУШ), 

корекційно-розвиваючі комп′ютерні програми, бокси та сучасний дидактичний 

матеріал, обладнання. 

        На початку першого уроку педагог постійно організовує «ранкове коло», де 

діти вчаться вітатися, спілкуватися, грають в ігри та займаються іншою 

колективною діяльністю. Виконують різні корекційно-розвиткові вправи з LEGO 

«шість цеглинок».  

      Використовувались різні типи проведення уроків - інтегровані, урокиекскурсії 

, комбіновані, віртуальні подорожі, рольові ігри, спектаклі, урокидослідження, 

впровадження проєктів.  

     На уроках у 1 та у 2 класах педагоги широко використовували різноманітні 

методи і прийоми організації освітнього процесу: бесіда, розповідь, робота в парах, 

в групах, дидактичні ігри, ілюстрації, презентації, демонстрації, сюжетно-рольові 

ігри, пізнавальні ігри, складання розповідей, складання казок, ліплення, 

малювання, слухання музики, спостереження, досліди, вправи, рольові ігри, 

створення ситуації успіху, емоційних переживань тощо. Форми організації 

освітнього процесу вчитель уточнює і розширює за умови дотримання Державного 

стандарту початкової освіти. Під час самостійного вибору форм і методів навчання 

учитель враховує конкретні умови роботи. забезпечує досягнення очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Постійно 

здійснювалась робота зі змінними тематичними осередками.  

        Оцінювання умінь та навичок учнів 1 та 2 класів – вербальне. Вчителі 1 класу 

Махлєєва О.М. та 2 касу Сергієва Н.П. у кінці навчального року оформили на 

кожного учня свідоцтва досягнень, в яких відображені успіхи дітей, відгуки 

батьків, рекомендації вчителя. 
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     Показники навчальних досягнень учнів у 4-А класі – успішність складає 75%, 

якість знань - 25% і середній бал успішності – 6 балів (класний керівник –Карауш 

Н.М, вихователі – Семенішена Н.Г, Карауш Н.М).  

     Показники навчальних досягнень учнів у 4-Б класі – успішність складає 67%, 

якість знань - 17% і середній бал успішності – 5 балів (класний керівник –Мельник 

О.М., вихователі – Косаренко Т.О., Врасій О.Ю).  

        Найкращі показники навчальних досягнень учнів серед 6-12 класів: у 12 класі 

– успішність складає 75%, якість знань - 50% і середній бал успішності - 8 балів 

(класний керівник – Швець О.В., вихователі – Швець О.В., Пальчик В.І.), у 6-А 

класі - успішність складає 100%, якість знань 0% і середній бал успішності складає 

6,4 бали (класний керівник – Гринишена Л.М., вихователі – Злагоднюк Л.М, 

Бануляк Ю.Г; і у 10 класі – успішність складає 100%, якість знань 33% і середній 

бал успішності складає 6,8 бали (класний керівник – Голда О.І., вихователі – 

Кравець В.В, Злагоднюк Л.М, Ацеховський Я.І.) 

 

Робота соціально-психологічної служби 

 Робота соціально-психологічної служби закладу була спрямована на реалізацію 

таких завдань:  

- сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, 

створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;  

- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного 

процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; 

34%

50%

16%

Діаграма успішності учнів 4 - 12 класів 
Піщанської спеціальної загальноосвітньої 

школи - інтернату за 2020/2021 
навчальний рік

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень
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 - профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному 

розвитку учнів.  

       На початку навчального року соціальним педагогом була проведена 

паспортизація класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів уразливих 

категорій. В закладі створено банк даних на дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування та пільгових категорій.  

     У 2020-2021 році продовжувалася практика посиленого контролю за дітьми, які 

потребують індивідуального підходу до вирішення проблем, мають складні 

стосунки в шкільному колективі.  

    Постійно тримаються під контролем діти сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах. Ведеться відповідна документація, проводиться робота з 

дітьми та їхніми батьками, контролюється навчально-виховний процес.  

     Велика робота була проведена в напрямку профілактики та превентивних 

заходів. Практичним психологом Кушнір К.С. організований та проведений 

психолого-педагогічний семінар для педагогів школи на тему: «Формування 

здорового способу життя та створення здоров’язберігаючого освітнього 

середовища у навчальних закладах». У лютому місяці пройшов практичний семінар 

для педагогів закладу «Формування безпечного освітнього простору, запобігання 

булінгу в школі». З учнями 9-10 класів проведено бесіду «Шкідливі звички та їх 

вплив на здоров’я людини».  

     Таким чином, робота соціально-психологічної служби у 2019-2020 році була 

спрямована на підвищення рівня профілактично-консультативної роботи як серед 

учнів, так і серед їх батьків, створення умов реалізації творчого потенціалу дитини 

та реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи 

соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків та педагогів.  

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності  

       Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу 

визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і 

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

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

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій та інших 

нормативних актів, які регламентують роботу школи-інтернату з цих питань. Стан 

цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по 

школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в закладі, створено комісію з охорони праці, сплановані 

відповідні заходи.  
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      На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма 

вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед 

екскурсіями, походами, спортивними змаганнями тощо. У школі є необхідні 

журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна 

кімната, кабінет, майстерня, спортивна зала має необхідний перелік документації з 

питань безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження 

травматизму систематично обговорювалися на нарадах при директорі, педрадах. 

Класні  керівники,вихователі провели всі заплановані бесіди та заняття з дітьми по 

вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил 

користування природним газом,  правил поведінки в громадських місцях та на воді, 

правил під час пандемії, спричиненої COVID-19. 

        Педагогічним колективом в цілому приділяється багато уваги естетичному 

вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово 

поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з 

озеленення коридорів та пришкільної території. Щороку наш парк поповнюється 

молодими деревцями та кущами. Подвір'я школи завжди прибране та доглянуте. На 

квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають працівники 

школи. Своєчасно обрізаються дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, 

бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на 

газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи. Приміщення 

школи завжди ретельно прибрані, продезінфіковані. 

 Управлінська діяльність  

       Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану 

внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів 

виховної роботи класних керівників та вихователів. Така система планування, що 

відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників 

освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю 

та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та 

вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.   

     У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З 

підключенням школи до мережі Інтернет є можливим користуватися матеріалами 

сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти, сайтами 

Вінницької академії неперервної освіти , інших закладів освіти, що дає можливість 

оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і 

адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проєктами.  
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      Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У 

школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше 

прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього 

процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в 

полі зору управління найважливіші питання закладу, своєчасно реагувати на 

відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, 

підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.  

Завданнями освітньої та методичної роботи на 2021/2022 навчальний рік 

є: 

- Ефективне  використання програмно-методичних документів, досягнень і 

рекомендацій психолого-педагогічної науки;                                                                                            

- Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і 

творчої діяльності педагогів та здійснення керівництва їх діяльністю;                                

 - Підвищення мотивації педагогів на освоєння інноваційних педагогічних 

технологій навчання і виховання;                                                                                               

Педагоги школи працювали на  вироблення  умінь і навичок самостійної 

роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення 

педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в 

них дослідницької роботи, впровадження в практику технології схемо-знакових 

моделей, кращого педагогічного досвіду, над покращенням навчально-виховного 

процесу.  На виконання вищезгаданого було визначено структуру методичної 

роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, діяли як одне ціле з єдиною метою - 

досягнення кращих показників навчання і виховання. Вся методична робота  

реалізовувалася в основному через традиційні колективні та індивідуальні форми 

її організації. Всі заходи були спрямовані на реалізацію проблеми школи.                                           

Весь освітній процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні 

початкової, середньої та старшої школи.                                                                 

Методична робота була  організована згідно структури: 

- педагогічна рада; 

- методичні об’єднання  вчителів; 

- семінари; 

- організація і проведення предметних тижнів; 

- проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу,                                           

- підвищення загальноосвітнього рівня здобувачів освіти; 

- організація роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами.             

Методична робота в 2020/2021 н. р. велася за такими формами: 

- індивідуальні форми роботи:  співбесіди,консультації; 

- групові форми роботи: методичні об’єднання, предметні тижні, тренінги. 

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка 

досліджує і розв’язує актуальні  питання життя навчального закладу, стимулює 
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розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності 

вчителів.  

         Основною метою виховної роботи є виховання особистості учня, набуття ним 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, 

естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу 

загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, 

цінностей та ідеалів поведінки. 

       Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну 

творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє 

керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, 

тобто готова до суспільного життя. 

       В основі завдань і принципів виховної діяльності лежать такі види виховання: 

 Громадянське виховання 

  національно-патріотичне виховання 

  морально-етичне, правове виховання 

  художньо-естетичне 

  військово-спортивне і фізичне виховання 

  трудове виховання 

  професійна орієнтація молоді 

 екологічне. 

Виховна робота у Піщанській спеціальній загальноосітній школі-інтернаті  

здійснюється на основі Програми "Основні орієнтири виховання учнів 1 - 11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів" за такими напрямками: 

1. Ціннісне ставлення до себе. 

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. 

3. Ціннісне ставлення до праці. 

4. Ціннісне ставлення до природи. 

5. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

      Реалізуючитему виховної роботи, педагоги школи використовували 

різноманітні форми та методи. Пріоритетними напрямками виховної роботи у 

2020-2021 навчальному році визначено: 

- формування в учнів особистих рис громадян України, національної 

самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе 

ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх 

національностей, які проживають в Україні; 

- виховання духовної культури особистості; 

- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; 

реалізація регіональних програм в галузі освіти; 
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- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення 

історичної пам’яті; 

- збагачення народних традицій, звичаїв; 

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і 

культури розумової праці; 

- формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого 

господаря; 

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення 

здоров’я; 

- формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою; 

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення 

учнів до різноманітної діяльності; 

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи 

успішної профілактики відхилень у поведінці учнів; 

- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як 

найвищої соціальної цінності; 

- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що 

залишились без батьківського піклування; 

- зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, 

сім’ям; 

- організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, 

колективне планування діяльності вчителів та учнів. 

      Пріоритетним напрямом виховання у 2020-2021  навчальному 

році    стало  формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, 

які проявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, 

патріотизм, правосвідомість, політична культура тощо. А стрижнем виховного 

процесу є національно – патріотичне та громадянське спрямування. 

    Колектив школи керувався головним завданням  – виховати морально здорову, 

духовно багату, різнобічно розвинуту людину, яка поважає й любить рідну землю, 

культуру свого народу; громадянина правової держави, який знатиме й поважатиме 

закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті . 

Ціннісне ставлення до себе 

       Ціннісне ставлення до себе передбачало  сформованість у зростаючої 

особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил. 

Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної 

життєвої позиції. 
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       Протягом ІІ семестру  щодо реалізації цього напрямку було проведено такі 

заходи: 

 

- Інф. хвилина "Обережно, ожеледиця ". 

                Вступний інструктаж з ТБ.  

- лекція  "Пожежна безпека вдома" 

             ( класні керівнки) 

- класна година "Бережи здоров*я змолоду" 

              ( кл. керівники) 

- класна година "Що я ціную у житті?" 

               ( кл.керівники) 

 - виховний захід квест-гра "Шкідливі звички", 

      класовод 1 класу – Чорна Яна Ярославівна 

- виховна година "Туберкульоз- біда для українців",кл.керівник 10 класу – Голда 

О.І. 

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей 

   Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, 

прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, 

милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, 

доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, 

ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності 

прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, 

жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної 

свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та 

моральної за змістом життєвої позиції. Характер ставлення особистості до 

соціального довкілля змінюється з віком. 

Заходи, які були проведені у школі протягом ІІ семестру: 

- Класні години, присвячені  Дню Святого  Валентина, 

класні керівники  4-х класів -  Карауш Н.М., Мельник О.М. 

- Виховний захід «Нумо, дівчата» присвячений  Міжнародному     

 жіночому дню, провела ЗДВР  Л.І. Марценюк. 

- Фестиваль «Обряди і звичаї мого села», обряд святкування Великодня. 

  Класний керівник 12 класу- Швець О.В.. 

- 07 травня, напередодні дня сім'ї та дня матері у 2 клас було проведено 

родинне свято під назвою «Родина, родина – це вся Україна»,. 

Класний керівник 2 класу- Махлєєва О.М.. 
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Ціннісне ставлення до праці 

           Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання 

особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю 

соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, 

ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і 

проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, 

конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, 

сформованість працелюбності як базової якості особистості. 

Проведені заходи, які були направлені на формування в учнів ціннісного 

ставлення до праці: 

- Виготовлення привітальних листівок до свят 

учнями 1-2 групи класу, вихователі – Демчук І.І., Косаренко Т.О.,Одобецька 

О.С.,Малюта І.І. 

- загальношкільна акція « Чисте подвір’я - здорова нація». 

Ціннісне ставлення до мистецтва 

       Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формується у процесі 

естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі 

естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом. 

     Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних 

мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та 

виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу 

діяльність у мистецькій сфері. 

       Виховними досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтва та 

засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до 

творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації. 

        Показником результативної роботи у цьому напрямку слід вважати активну 

участь учнів у культурному житті школи: концертах, виставках, екскурсіях, 

конкурсах тощо. 

Заходи , які були спрямовані на формування ціннісного ставлення до мистецтва: 

- позакласний захід "Щира Масляна йде", підготувала вихователь – Пранчук 

Г.І.. 

- Виховна година   «Всесвітній день поезії» . Конкурс на кращого читця поезій 

Т.Г.Шевченка, вчителІ української мови та літератури . 

- Класна година  « Міжнародний день театру» (вихователі та кл.керівники). 

- рочиста лінійка "Прощавай,  школо!", підготувала педагог-організатор – 

Кравець Н.І.. 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави 

         ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І 

ДЕРЖАВИ виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості й 
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ідентифікації, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних 

відносин. 

         Пріоритетними  рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є 

відповідальність і дієвість. Старшокласники не лише ідентифікують себе з 

українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою 

долю, служити Вітчизні на шляху її національного демократичного 

відродження; працювати на її благо, захищати її; поважати Конституцію 

України і дотримуватися Законів; бережно ставитись до етно-етичної культури 

народів України; володіти рідною та державною мовою; визнавати пріоритети 

прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість. 

- Загальношкільна виховна   година   «День Соборності України». 

- Міжнародний день пам’яті  жертв Голокосту. 

- Виховна  година  «День пам’яті Героїв бою під Крутами». 

- Виховна година  «Мій край – моя історія жива». 

- Виховна година  «День вшанування учасників бойових дій в Афганістані». 

- Класна година     «Міжнародний день рідної мови». 

- Виховна година   «Живи,Кобзарю, в пам’яті людській». 

- Загальношкільна лінійка « Чорнобиль- чорний біль нашого народу». 

- День пам’яті та примирення. 

- Акція  «День Вишиванки». 

- Інформаційна хвилинка "День Європи". 

Ціннісне ставлення до природи 

     ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ формується у процесі 

екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій 

природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої причетності до 

збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості 

гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно 

безпечно; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, 

яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; 

вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній 

участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної 

діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. 

- Всесвітній день водних ресурсів. 

- «Свято зустрічі весни та птахів». 

- Міжнародний День довкілля. 

- Акція «Посади  рослину біля школи». 

.  Виходячи з цього, слід продовжувати : 

• Розвивати пізнавальний інтерес учнів, підтримувати інтерес до навчання;  

• Формувати патріотичну , громадянську, правову свідомість, толерантне ставлення 

до однокласників та учнів з інших класів; 

•Розвивати силу, спритність, вольові якості, дбайливе ставлення до природи; 
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•Індивідуалізувати роботу з батьками, максимально спираючись на позитивні 

приклади в поведінці дітей; 

 Спрямовувати батьків на подальшу співпрацю з класним керівником, соціально-

психологічною службою та адміністрацією школи (за потреби). 

 

Про стан  профорієнтаційної роботи 

Вибір професії — один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в 

юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства. Вибір 

професії - це по суті вибір життєвого шляху, вибір долі. Від вибору професії до 

душі у великій мірі залежить задоволення людини своєю долею, її 

щастя.                      

Згідно річного плану роботи Піщанської школи-інернату на                             2020-

2021 навчальний рік, в школі проведено вивчення стану профорієнтаційної 

роботи з метою інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо світу професій, 

розширення світогляду здобувачів освіти, проведення превентивної роботи серед 

учнівської молоді з питань підвищення мотивації до правильного вибору професії, 

професійного самовизначення, впевненості у власному майбутньому  у спеціальній 

школі проводиться систематична профорієнтаційна робота. Професійна підготовка 

молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче 

покоління до свідомого вибору професії. Завданнями профорієнтації в школі є:  

- формування у людини установки на власну активність та самопізнання як 

основу професійного самовизначення та самоствердження;  

- ознайомлення зі світом професій, кон’юнктурою ринку праці, правилами 

вибору професії, своїми правами та обов’язками;  

- забезпечення самопізнання та формування «образу я», як суб’єкта 

майбутньої професійної діяльності;  

- формування умінь аналізу різних видів професійної діяльності;  

- формування вміння співставляти «образ я» з вимогами професій до 

особистості та кон’юнктурою ринку праці й створювати на цій основі професійний 

план та його перевіряти;  

- перевірка можливостей для самореалізації в різних видах професійної 

діяльності;  

- забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості;  

- виховування загальнолюдських та загальнопрофесійних якостей і розумних 

потреб.  

     Основними напрямами профорієнтаційної роботи з здобувачами в школі є:  

- професійна просвіта,  

- професійне виховання,  

- професійна діагностика  

- професійна консультація.  
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Профорієнтаційну роботу в школі проводять надавачі трудового навчання, 

класні керівники, вихователі інші члени педагогічного колективу:  

а) у процесі вивчення предметів трудового циклу та ін. навчальних предметів;  

б) під час позакласної виховної роботи.  

Провідна роль у цій роботі належить класним керівникам, вихователям. Вони 

протягом тривалого часу спостерігають за дітьми свого класу, вивчають їх 

індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактують з батьками, 

знають виховний потенціал кожної сім'ї. Це дає їм змогу організувати 

профорієнтаційну роботу на належному рівні. Серед форм такої роботи 

найефективнішими, що виконують класні керівники та вихователі є: екскурсії, 

зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками,  диспути, конференції, класні 

години, заняття в гуртках, що дає їм змогу спостерігати за розвитком у школярів 

професійних інтересів.  

З огляду на важливу роль у професійному самовизначенні школярів їхніх 

батьків особливе значення має співпраця в професійній роботі школи і сім'ї. Тому 

школа намагається направляти зусилля батьків на створення умов для розвитку 

інтересів, схильностей і здібностей їхніх дітей. Вибір професії для кожної молодої 

людини – це вибір свого місця в житті, подальшого шляху навчання і праці. Кожний 

навчальний предмет має свої профорієнтації можливості. При пошуку відомостей 

про різні професії підлітки знайомляться з літературою, довідниками про професії. 

Основну роботу проводимо з здобувачами освіти 9-12 класів. Вона полягає в 

профінформуванні про світ професій, в тому числі про ті, які можна здобути в 

навчальних закладах району та області. 

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із 

завданнями Піщанської спеціальної  школи-інтернату, визначеними Законом про 

освіту. Це підготовка здобувача освіти до обґрунтованого вибору професії, що 

задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види 

профорієнтаційної діяльності: 

- професійна інформація (діти отримали роздатковий матеріал про професії, 

які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі 

заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює 

інформаційний портал); 

- професійне виховання (здобувачі освіти старшокласники навчились складати 

резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх; 

соціальний педагог ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути 

поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є працевлаштування). 

Профорієнтаційна робота в школі спрямована на формування психологічної 

готовності школярів до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи 

відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям 

характеру. Постає питання не лише навчати здобувачів освіти певному обсягу 

знань, що визначено стандартом освіти, але й розробляти та впроваджувати в освіту 
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інноваційні умови розвивально-виховної та профорієнтаційної роботи на всіх 

етапах шкільного навчання.  

Головний принцип роботи шкільного практичного психолога – зміст і форми 

роботи визначаються віковими особливостями.  Психологічна служба  нашої 

школи працює шляхами реалізації технологічного проекту, має відповідну 

модель.                                                                                                           

Профорієнтація в початковій школі зводиться в основному до проведення 

профінформаційної роботи, яка сприяє формування уявлень про професії і працю 

дорослих.  Робота з здобувачами освіти середнього шкільного віку передбачає 

формування інформаційної основи самовизначення. Основними акцентами в 

роботі з цією віковою категорією є інформування про професії, що цікавлять 

школярів, з поступовим розширенням уявлень про світ професійної праці, 

ознайомлення  школярів із існуючою типологією професій та надання відомостей 

про найбільш поширені професії кожного типу.   

Організовується система психолого-педагогічної підтримки здобувачів освіти, 

що сприяє формуванню у них уявлень про свої психофізіологічні якості, 

спрямована на самопізнання, співвідносить їх з вимогами, які висуває професія. 

Застосування різних методик сприяє побудові професійних планів 

особистості, визначенню професійної траєкторії, завдань, можливих бар’єрів у 

досягненні поставленої мети. Постає питання не лише навчати здобувачів освіти 

певному обсягу знань, що визначено стандартом освіти, але й розробляти та 

впроваджувати в освіту інноваційні умови розвивально-виховної та 

профорієнтаційної роботи на всіх етапах шкільного навчання.  

Про роботу психологічної служби 

    Метою психологічної служби Піщанської  школи-інтернату   є:  

-  сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку 

здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та 

соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно 

до цілей та завдань системи освіти; 

- формування у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в 

ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного 

здоров’я, готовності до самореалізації; 

- профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, 

формуванню життєвої компетентності; 

- формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей; 

- попередження та профілактика професійного вигорання педагогічних 

працівників; 

- формування психологічної готовності учасників освітнього процесу до 

взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми 

потребами; 

- формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу; 
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- попередження будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед 

здобувачів освіти; 

- формування небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих 

дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про 

випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм 

відомі. 

Психологічна служба  закладу здійснює:    

 психологічне забезпечення освітнього процесу;  

 психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного 

розвитку здобувачів освіти;  

 психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і 

соціального розвитку здобувачів освіти; 

 психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу; 

 реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних 

програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей 

здобувачів освіти; 

 консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань 

навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного 

розвитку тощо; 

 роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо. 

Практичний психолог закладу бере участь в: 

- освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку 

здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 

- роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і 

засiдань методичних об’єднань; 

- розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, 

методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням 

індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також 

для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання. 

Отже, діяльність працівників психологічної служби школи ґрунтується на 

загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах із 

дотриманням основних принципів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми 

та молоддю, а саме: 

• додержання і захист прав людини; 

• адресність та індивідуальний підхід; 

• доступність та відкритість; 

• добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання 

соціальних послуг; 
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• гуманність; 

• комплексність; 

• максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних 

коштів суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; 

• законність; 

• соціальна справедливість; 

• забезпечення конфіденційності суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю, дотримання ними стандартів якості, відповідальності за 

дотримання етичних і правових норм (ст. 5 розділу І Закону України «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 № 2558-III 

(поточна редакція від 08 жовтня 2016 року). 

Основні завдання, які ставить Кушнір К.С. у своїй діяльності: 

• збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, 

• сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному 

розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та 

виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; 

• сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і 

соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. 

• організація роботи щодо формування цінності здоров’я та здорового способу 

життя серед учнів, батьків, вчителів; 

• захист дітей, надання їм допомоги у вирішенні особистих проблем; 

• допомога учням в період адаптації під час переходу з однієї вікової групи до 

іншої; 

• надання консультативної допомоги вчителям, батькам, учням.     У 2020-2021 

навчальному році практичний психолог, соціальний педагог працювали за 

планами, затвердженими директором школи та погодженими директором 

НМЦПССОВО Каменщук Т.Д. Роботу психолога здійснювала практичний 

психолог Кушнір К.С., соціального педагога Малюта І. М. У своїй діяльності 

психологічна служба керується Конституцією України, Законами України «Про 

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

позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», 

іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України, а також Положенням про психологічну службу у системі освіти України 

(Наказ Міністерства освіти і науки України 22 травня 2018 року № 509), і 

нормативними документами, а саме:  

• Наказ МОН від 16.06.2020 № 802 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми».  
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• Наказ МОН від 28.04.2020 № 551 «Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» у номінації «Корекційнорозвиткові програми».  

• Наказ МОН від 01.11.2019 № 1368 «Про проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між 

учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 

2019-2022 роки».  

• Наказ МОН від 02.08.2019 №1052 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми».  

• Наказ МОН від 26.04.2019 №593 «Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми».  

• Наказ МОН від 21.03.2019 № 387 «Про проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Управління проектами особистісного розвитку 

учнів у освітньому середовищі об'єднаних територіальних громад на 2018-2023 

роки».  

• Наказ МОН від 07.02.2019 № 146 «Про створення робочої групи з 

розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності 

психологічної служби у системі освіти України».  

• Наказ МОН від 01.11.2019 № 1368 «Про проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між 

учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 

2019-2022 роки».  

• Наказ МОН від 17.05.2019 № 671 «Про деякі питання організації навчання 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів».  

Листи МОН та ІМЗО 

• Лист МОН від 10.09.2019 № 1/9-571 «Щодо проведення моніторингу».  

• Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників 

психологічної служби у системі освіти України».  

• Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної службі у системі освіти на 2019-2020 н.р.».  

• Лист ІМЗО від 25.05.2020 № 22.1/10-1065 «Щодо проведення 

Всеукраїнського моніторингового дослідження «Надання допомоги дітям, 

постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності 

психологічної служби».  

• Лист ІМЗО від 09.06.2020 № 22.1/10-1205 «Про курси підвищення 

кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів за рахунок коштів 

державного бюджету».  

• Лист ІМЗО щодо курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і 

соціальних педагогів у 2020 році від 27.05.2019 № 22.1/10-2045. 
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Перелік вищезазначених та інших документів нормативно-правового 

забезпечення фахівців психологічної служби у системі освіти України, що постійно 

оновлюється та доповнюється, розміщений на сайті ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» за покликанням:  

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyjsuprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-

robota/informatsijna-baza-psyholohiv-tasotsialnyh-pedahohi/     

Для реалізації цих завдань була вибрана проблемна тема практичного 

психолога: «Організація психологічного супроводу учасників освітнього процесу в 

питанні профілактики насильства ».   

      Працівником  психологічної служби здійснюється соціально-педагогічний 

патронаж навчально-виховного процесу та проведені такі заходи: 

 Поновлено  банк даних дітей соціально незахищених категорій, соціально-

психологічних індивідуальних карт учнів; 

 Проведено просвітницько-профілактичні заходи психологом, а саме деякі з 

них: 

- заходи для попередження ризикованої та суїцидальної поведінки учнівської 

молоді з учнями посиленої психолого-педагогічної уваги: 

- Цикл тренінгових занять, проект «Не смійся з мене!»; 

- диспут «Я - це Я», «Я маю право відчувати і висловлювати свої почуття», 

«Спілкування з дорослими». 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 №1/9-

385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», про 

проведення у 2020-2021 н.р. профілактичних заходів, спрямованих на зниження 

рівня вживання психоактивних речовин: 

- «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»; 

- Акція «Молодь проти наркотиків!» 

- Керований перегляд доку-ментального фільму про шкідливість та наслідки 

вживання  психоактивних речовин. 

На виконання Наказу Управління освіти і науки Вінницької ОДА від 

29.10.2012 № 604 «Про затвердження плану заходів щодо виконання завдань і 

заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації 

Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» з учнями проведено години 

спілкування: «Шлях до милосердя», «Краса зовнішня і внутрішня», «Ти серед 

людей»,  «Милосердя і любов до ближнього». 

На виконання Державної  соціальної програми протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року, наказу МОН України від 08.04.2016р. №405 «Про 

затвердження плану заходів МОН України щодо протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року» проведено: година спілкування на тему: «Людина – не товар», 

показ з подальшим обговоренням відеофільму на тему: «Торгівля людьми», 
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виховна година на тему: «Злочин, який не розголошують», бесіда на тему: «Моя 

поведінка з незнайомцями». 

На виконання Обласної комплексної програми підтримки сім’ї, запобігання 

домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року: проведено 

бесіди: «Моя дружна сім’я», «Мовчати не треба!» 

На виконання Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 

року, затвердженого Розпорядженням КМУ від 23.11.2015р №1393 проведено 

виховна година на тему: «Правопорушення», вікторина на тему: «Я знаю свої 

права», ознайомлення з проспектом «Твої права» та «Права та обов’язки дитини-

сироти». 

Акція «16 днів проти насильства» з 24.11.2020 року по 10.12.2020 року:  

Відкриття Акції «16 днів проти насильства» (1-12 кл.) – інформаційна година 

в кожному класі (завдання на наступний день). 23.11.20р. 

Анкетування учнів «Як ти виконуєш свої обов'язки та поважаєш правопорядок 

і закон?» (8-10 кл.) . 

Участь у регіанальній акції «Не мовчи! Ми допоможемо». Заняття з 

елементами тренінгу «Шляхи протидії торгівлі людьми» (8-12 кл.). 

Заняття для учнів 7-10 «Запобігання насильства над дітьми». 

На виконання Наказу Управління освіти і науки Вінницької ОДА від 

29.10.2012 № 604 «Про затвердження плану заходів щодо виконання завдань і 

заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації 

Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» - випуск стінгазети «Ми 

проти насильства» (8-10 кл.). 

На виконання листа МОНУ від 19.05.2020 №6/645-20 «Щодо діяльності 

національної дитячої гарячої лінії» Інформаційний дайджест «Національна дитяча 

гаряча лінія» (усі учні). Заняття з учнями «Ми гідні жити без насильства» (6-10 кл.) 

Тренінгове заняття з попередження насильства «Робота над казкою «Гидке 

каченя» (1-4 кл.), тематичне коло за участі учнів 8-12 кл. «ВІЛ – це не вирок» - до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

На виконання Державної  соціальної програми протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року, наказу МОН України від 08.04.2016 №405 «Про затвердження 

плану заходів МОН України щодо протидії торгівлі людьми на період до                            

2020 року» -  перегляд відеоролика з подальшим обговоренням «Людина не товар». 

Міжнародний день боротьби за скасування рабства. 

Тренінгове заняття: «Всі ми різні, всі ми рівні» (9-10 кл.). 

Перегляд  відеороликів на тему: «Ми проти насильства» (7-10 кл.). 

На виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року, затвердженого Розпорядженням КМУ від 

23.11.2015  №1393 (пункти 65.(2); 71.(4,5,9); 77.(5); 83.(5,6); 87.(3); 98.(3); 102.(4) - 
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Гра «Права людини», виставка малюнків «Моя родина вільна від насильства»                           

(1-10 кл.)   05.12.2020. 

Керований перегляд відеофільму з подальшим обговоренням «Торгівля 

людьми» (7-10 кл.). 

Гра «Мої права». Виготовлення плакату  «Наші долоньки проти насильства» 

(6-10 кл.).  

Керований перегляд відеоролика, щодо попередження сексуальних домагань, 

з подальшим обговоренням «Почни говорити»  (9-12 кл.). 

Закриття  Акції «16 днів проти насильства». Інформаційна година «10 грудня 

– Міжнародний  день прав людини» (6-12 кл.). 

Заходи на протидію булінгу: година спілкування на тему «Доброта і милосердя 

у твоєму житті» (учні 6-7 кл.); година спілкування: «Ти серед людей» (учні 9 кл.); 

тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі»                                    

(учні 6-10 кл.); складання та розповсюдження серед учнів 2-10 кл. листівок на тему: 

«Не стань жертвою булінгу»; загальношкільні батьківські збори батьків учнів                         

1-10 кл. на тему: «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»; 

година спілкування, гра «Подорож у країну Добра» (1-4 кл.); година спілкування з 

елементами тренінгу «Кібербулінг» (уч. 8-10 кл.). 

Психологічна служба бере участь в: 

- освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку 

здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству; 

Консультування вчителів та батьків по таким питанням: 

 індивідуальні консультації батьків, учнів, вчителів з таких 

питань:  «Проблеми в особистісній сфері дитини, а також  проблеми у родині», 

бесіди з дітьми, схильними до правопорушень, з метою корекції девіантної 

поведінки; 

 консультування класних керівників 1 та 5 класів з приводу адаптації учнів 

до молодшої та середньої школи; 

 рекомендації батькам та педагогам щодо стримування агресивної 

поведінки в класі; 

 дитина говорить неправду, як з цим боротися ?; 

 особливості виховання та навчання дітей з особливими освітніми 

потребами; 

 проводились корекційні заняття з учнями 1 класу з приводу шкільної 

дезадаптації; корекційні заняття з учнями 5 класу з приводу шкільної дезадаптації 

в середній школі. 
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Протягом першого семестру 2020-2021 навчального року вивчалось питання 

адаптації учнів 1-го класу до навчання , адже створення сприятливого середовища 

для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання забезпечуватиме їй 

подальший розвиток, успішне навчання та виховання.  

Вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів, 

зокрема 1-го класу, у загальноосвітніх навчальних закладах встановлено 

Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. 

Перевіркою встановлено , що для здобувачів 1-го класу нашої школи особлива 

увага приділяється: 

• організації гарячого харчування; 

• облаштуванню куточка для організації ігор; 

• обладнанню туалету; 

• обладнанню відокремленого гардеробу ; 

• забезпеченню підручниками. 

Класоводом 1-го класу являється вчителька  Чорна Я.Я. Вона особливу увагу 

приділяє збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та 

громадянському вихованню. Із цією метою організовує активну співпрацю з 

батьками,  з медичним працівником загальноосвітнього навчального закладу, 

шкільним психологом, учителями-предметниками.            

Результатами такої співпраці є: 

• краще вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного 

першокласника; 

•  здійснення особистісно орієнтованого навчання та виховання; 

• впровадження здоров’язберігаючих технологій навчально-виховного 

процесу; 

• спільна підготовка і проведення батьківських зборів; 

• бесіди з батьками на психолого-педагогічну тематику тощо. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчально-

виховний процес у 1-ому класі здійснюється за груповою (класно-урочною) та 

індивідуальною формами навчання. 

Важливе значення для безболісної адаптації дітей до систематичного 

шкільного навчання має розклад уроків, при складанні якого, по можливості, 

дотримано оптимального співвідношення навчального навантаження протягом 

дня, тижня з урахуванням психофізіологічних та фізичних можливостей 

першокласників. 

       

Відвідані уроки в 1 класі показали, що  уроки фізичної культури протягом 

перших двох місяців за можливості, вчителька проводила  на свіжому повітрі. 

На уроках математики Яна Ярославівна особливу увагу приділяє розвитку 

математичного мовлення дітей, формуванню їхніх особистісних якостей. 
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Подальша робота з ознайомлення дітей із числами організовує з обов’язковим 

використанням предметної наочності в ході проведення дидактичних ігор, 

практичних робіт, екскурсій тощо. 

Залежно від характеру завдань на уроці діти можуть вставати з-за парт, 

підходити до столу вчителя, до книжкових полиць, до полиць із наочністю, 

іграшками та ін. 

Значне місце на уроках математики вчителька відводить дидактичним іграм, 

дозволяючи дітям час від часу рухатися, забезпечуючи зміну видів діяльності. Для 

розвитку у першокласників просторових уявлень використовує різноманітні дид 

Під час вивчення матеріалу з порівняння груп предметів за їх кількістю, а 

також із лічби предметів вчителька проводила урок у вигляді екскурсії. 

Уроки образотворчого мистецтва та трудового навчання (надавач                                  

Пальчик Т.Д., Голда О.І.) також мали різні форми, як-от: прогулянки та екскурсії в 

ліс із метою розвитку навичок сприймання, естетичного милування і 

спостережливості, а також збирання природних матеріалів для наступних уроків; 

екскурсії в музей школи; ігри. 

Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм улаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01) на п’ятнадцятій хвилині кожного уроку 

надавачі  проводять руханку, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ 

для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо. 

Чорна Я.Я.  весь час стимулює учнів дотримуватись правильної постави під 

час виконання письмових робіт за партою. 

Домашні завдання учням першого класу не задаються. 

Навчальні досягнення учнів першого класу оцінюються вербально. 

У класному журналі та в зошитах оцінки в балах або в рівнях не 

виставляються, а також не використовуються  будь-які умовні позначення для 

оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу, оскільки вони з часом 

асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями 

оцінювання. Не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та 

індивідуальні психічні процеси, зокрема пам’ять, увага, сприймання тощо. 

Класовод створює атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно 

для підтримання в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання 

працювати разом з однокласниками. 

Протягом 3-х місяців  проводився психологічний супровід адаптації 

першокласників до навчання у школі.  

Мета дослідження: 

Виявлення дітей, які дезадаптовані для подальшої роботи з ними, допомоги їм 

у адаптації до навчання у школі. 

Дослідження проводилось протягом вересня-листопада місяців 2020 року. 

Обстеженню підлягли учні 1 класу (класовод Чорна Я.Я..) 
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        Загальна кількість респондентів склала 8 учнів. 

 

 

В результаті дослідження виявлено:

 
 

- високий рівень адаптації мають 6 учнів (75 %); 

Ці діти адаптувалися до школи протягом перших двох місяців навчання,швидко 

влилися в колектив, освоїлися в школі,набули друзів в класі, у них майже завжди 

гарний настрій, вони доброзичливі, сумлінно і без напруги виконують всі вимоги 

вчителя. 

- достатній рівень адаптації мають1 учень (12 %); 

Учні позитивно ставляться до школи, вимоги вчителя сприймають адекватно, 

навчальний матеріал засвоюють легко, уважно слухають вказівки, пояснення 

вчителя, виконують доручення без зовнішнього контролю, виявляють великий 

інтерес до навчальної роботи, старанні, готуються до всіх уроків, займають в класі 

високе статусне становище. 

- середній рівень адаптації мають1 учень (13 %); 

Учні позитивно ставляться до школи її відвідування не викликає негативних 

емоцій, розуміють навчальний матеріал, якщо вчитель пояснює його детально та 

наочно; засвоюють основний зміст навчальних програм; зосередженні і уважні при 

виконанні завдань ,але при умові контролю з боку дорослих; зосередженні тільки 

тоді,коли займаються чимось цікавим; дружать з багатьма однокласниками. 

- низький рівень адаптаціївідсутній (0%). 

В таких дітей соціально-психологічна адаптація пов`язана із значними 

труднощами. Вони не засвоюють навчальну програму, у них відмічаються 

негативні форми поведінки, різкий прояв негативних емоцій. Учні байдуже 

ставляться до школи ; новий матеріал засвоюють фрагментарно, знають по 

75%

12%

13% 0%

Рівень адаптації першокласників 
2020-2021 н.р.

Високий

Достатній

Середній

Низький
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прізвищах і іменах не всіх однокласників. 

Отже, в цілому рівень адаптації першокласників до навчання в школі є 

високий. Учні,які мають середні показники за всіма або більшістю досліджуваних 

аспектів потребують подальшого супроводу з боку вчителів, батьків та психолога. 

За результатами роботи: 

1. Надані рекомендації батькам і класному керівнику щодо 

індивідуального підходу до кожної дитини з труднощами в адаптації. 

2. Розроблені індивідуальні та групові програми корекційного курсу. 

2.  

РЕАЛІЗАЦІЯ НОВИХ  ДЕРЖАВНИХ  СТАНДАРТІВ  ПОЧАТКОВОЇ                  

ТА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 У цьому навчальному році початкову освіту здобували  28 здобувачів. 

Надавачі 1-3 класів працювали за стандартами НУШ, 4 класів -  над формуванням 

ключової компетентності  – вміння вчитися.  Саме тому освітній процес у 1-4  

класах був спрямований на досягнення результатів навчання (діяльнісне навчання)  

з впровадженням здоров’язберігаючих технологій. Для збереження і зміцнення 

фізичного здоров’я здобувачів 1-4 класів, навчання і виховання організована 

активна співпраця з батьками дітей, медичним працівником, практичним 

психологом, надавачами-предметниками. Чона Я.Я., Резнік А.В., Малєєва О.М., 

Карауш Н.М. реалізовували стандарт початкової освіти і доклали немало зусиль, 

щоб уроки були цікавими і змістовними, а школярі  3-4 класів закінчили 

навчальний рік  з хорошими показниками.   Здобувачі 1 і 3 класів -   навчалися за 

програмую НУШ. Впродовж навчального року  класи забезпечувалися необхідною 

матеріально-технічною базою. Здобувачі початкової ланки освіти володіють 

читацькими, мовними, математичними, технологічними компетентностями: 

читають, переказують,  вміють частково  висловлювати власну думку, виконують 

математичні завдання, , активні у творчості.                                                                                                           

У 2020-2021 навчальному році пріоритетними завданнями   початкової освіти  

в 1-4 класах були: 

- проведення  роз’яснювальної роботи з батьками першокласників на тему: 

«Як зберегти здоров’я і життєрадісність в умовах НУШ». 

- продовження  роботи щодо залучення  позабюджетних коштів  на зміцення 

матеріально-технічної бази класів; 

- підвищення якості підготовки надавачів до уроку на засадах 

компетентнісного підходу; 

-  використання  на уроках технічних  засобів  навчання ; 

У 2020-2021 навчальному році пріоритетними завданнями щодо  

запровадження нового Державного стандарту базової загальної  освіти                                

в 5-10  класах були: 

- продовження  роботи щодо залучення  позабюджетних коштів  на зміцення 

матеріально-технічної бази класів; 
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- підвищення  якості підготовки вчителів до уроку на засадах 

компетентнісного підходу; 

-  використання  на уроках технічних  засобів  навчання ; 

Діяльнісний підхід спрямувався  на розвиток умінь і навичок учня, вміння 

застосовувати  здобуті знання  у практичних ситуаціях.  

Якість освіти здобувачів освіти – це показник рівня професійної майстерності 

педагогічного колективу, який характеризує  не наскільки доцільно вчителі 

підбирають форми і методи навчання, а наскільки ефективно проводять уроки, як 

впроваджують інноваційні технології для підвищення результативності освітнього 

процесу. Адміністрація здійснювала контроль за виконанням програм, календарно-

тематичним плануванням, якістю викладання предметів. Матеріали контролю були 

узагальнені в наказах, які доводилися до відома педагогічних працівників. 

Відповідно до річного плану школи та з метою контролю за виконанням 

навчальних планів і програм у  2020-2021 навчальному році, адміністрацією школи 

було здійснено перевірку виконання навчальних програм у 1-12 класах. 

Перевіркою підтверджено, що навчальний процес у 1-12 класах здійснюється 

згідно діючих навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки 

України. Програму виконано за рахунок ущільнення програмного матеріалу. 

Освітній  процес у старшій школі, направлений на реалізацію профільного 

навчання, виконує дві функції: функцію підготовки здобувачів освіти до 

самостійного оволодіння знаннями та вміння трансформувати набуті знання в 

загально навчальні та життєві компетентності. Справа навчання та виховання 

будується на основі освітніх потреб і природних здібностей учнів. 

У повному обсязі виконані контрольні роботи та всі необхідні форми 

контролю мовленнєвої діяльності з української мови і літератури. Проведено всі 

уроки розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, перевірено темп і 

техніку читання. Відповідно до плану виконано контрольні роботи з математики, 

фізики. З фізики виконано всі заплановані лабораторні та практичні роботи.  З 

історії та інших суспільних предметів, з яких не передбачено написання 

контрольних робіт учителями проводились уроки узагальнення та корекції знань. 

Вони проводились як в усній так і письмовій формі, у вигляді тестування, дискусій, 

фронтального опитування. З усіх предметів здійснюється тематичне оцінювання 

навчальних досягнень, умінь та навичок учнів. Кількість тематичних оцінювань  

відповідає вимогам навчальних програм.  

 

З трудового навчання  здобувачі опановували матеріал згідно обраних обꞌєктів 

проектно-технологічної діяльності. Тематичні оцінки виставлялись відповідно за 

теоретичний та практичний матеріал. 

Згідно з планом внутрішнього контролю, адміністрацією школи перевірялись  

календарні плани надавачів- предметників: до уваги бралися загальна кількість 
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уроків, кількість тематичних оцінювань, контрольних, лабораторних, практичних 

робіт. 

Надавачі школи при оформленні класних журналів  дотримувалися вимог   

відповідних нормативних документів. Ведення класних журналів перевіряється 

адміністрацією, про що робляться записи у розділі «Зауваження до ведення 

класного журналу». Всі зазначені недоліки щодо оформлення предметних сторінок  

вчителями-предметниками були усунуті. В цілому оформлення предметних 

сторінок класних журналів ведеться на достатньому рівень 

Адміністрація школи постійно здійснює контроль за навчальними 

досягненнями здобувачів освіти через моніторингове дослідження за такими 

напрямками: вивчення якості навчальних досягнень учнів за результатами 

семестрового та річного оцінювання; вивчення навчальних досягнень кожного 

класу окремо та в порівнянні з іншими класами навчального закладу; встановлення 

рівня досягнень учнів класу з усіх предметів інваріантної частини навчального 

плану та ступеня засвоєння предметів варіативної частини; опрацювання 

результатів підсумкових контрольних робіт.   

Збирається також  інформація про учнів, які мають рівень досягнень з одного-

двох предметів нижчий основного свого рівня. Встановлюється, скільки ще учнів 

може навчатися на високому чи достатньому рівні, що це за учні і з якого класу. На 

основі зібраної інформації за І семестр проводився  її аналіз і був складений 

прогноз якості знань на кінець року як по школі, так і по кожному класу окремо.За 

підсумками проведеної роботи приймаються управлінські рішення щодо 

виконання поставлених цілей. Серед них: створення належних умов для 

продуктивної співпраці учасників освітнього процесу; пошуки нових форм і 

методів проведення уроку; проведення індивідуальної роботи з здобувачами 

освіти; організація занять предметних гуртів, налагодження спільної роботи 

закладу освіти і батьків; відпрацювання контролю з боку класних керівників за 

підготовкою учнів до уроків, ведення зошитів, щоденників, станом 

відвідування  закладу освіти; удосконалення контролю з боку адміністрації за 

освітнім процесом 

 

Аналіз виховної роботи  педагогічного колективу                                                           

Піщанської спеціальної школи-інтерату за 2020/2021 навчальний рік. 

Входження України в європейський освітній простір, розбудова національної 

системи освіти породжують певні зміни в концептуальних підходах та парадигмі 

освіти й виховання здобувачів освіти на сучасному етапі. 

У зв’язку з політичною та економічною ситуацією в нашій країні,                                  

2020-2021  навчальний рік став особливим для школи. В сучасних важких і 

болісних ситуаціях, викликів і загроз, та водночас значних перспектив розвитку, 

важливих змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням є 

визначення нової стратегії виховання. 



35 

 

Сьогодні ми розглядаємо стратегію виховання як багатокомпонентну та 

багатовекторну систему, яка є основою формування особистості школяра та 

значною мірою впливає на розвиток України в цілому. Саме країна та її громадяни 

стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике 

значення для подальшого визначення власної долі, долі своєї держави, подальших 

глобальних змін на планеті. 

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, 

виховна робота в Піщанській спеціальній школі-інтернаті орієнтуються на 

нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про 

освіту”, «Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства”, «Концепцію 

виховання дітей та молоді”, «Концепцію громадянського виховання”, 

«Національну доктрину розвитку освіти”, «Конвенцію про права дитини”, 

«Декларацію прав дитини”, «Про Стратегію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на                                      2016-2020 роки»,  Концепцією громадянського 

виховання особистості в умовах розвитку Української державності, «Про 

затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року», наказом 

Міністерства освіти і науки від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх 

навчальних закладах», програмою «Нова українська школа у поступі до цінностей» 

та враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу та моніторинговими 

дослідженнями                                                       у 2019-2020 навчальному році 

пріоритетними було забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її 

самовихованню й самореалізації. 

Виховна робота в Комунальному закладі «Іванівська спеціальна школа» була 

підпорядкована проблемному  питанню: «Формування життєтворчих 

компетентностей як основа виховання   зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією». Метою виховної роботи було формування морально-

духовної життєвої  компетентної особистості, яка успішно самореалізується в 

соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, передача молодому поколінню 

багатства духовної культури нашого народу, своєрідності його світогляду, 

героїчної історії, формування у дітей розуміння особистої значущості праці як 

джерела саморозвитку і самовдосконалення.  

Від того, як людина вихована, залежать його дії.Перед визначенням виховних 

завдань, що будуть реалізовані протягом навчального року чи впродовж усього 

навчального року, класний керівник, вихователь  вивчає рівень вихованості 

здобувача.  На виконання плану роботи спеціальної школи було організовано 

роботу щодо визначення рівня сформованості в здобувачів освіти базових якостей, 

що характеризують ставлення особистості до себе, сім’ї, родини, людей, праці, 
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природи; культури і мистецтва, суспільства та держави. Робота проводилася з 

метою виявлення для подальшого коригування, задатків та здібностей дітей, їх 

позитивні й негативні риси характеру, вивчення результативності виховного 

впливу на здобувачів освіти, з’ясування ефективності реалізації педагогічних 

завдань.                                                                                                                                        

За результатами моніторингу у 2020/2021 навчальному році високий рівень 

вихованості мають вихованці 4 - класу - 45,5 %, вихованці 10 – класу – 40 % та 2 -

класу 36 % , достатній рівень вихованості мають  вихованці 3 класу – 45,5%  , 9 – 

класу –  40% , 5- класу 27,3 % , середній рівень вихованості мають вихованці 6 -

класу, 8 – класу , 10 класу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень вихованості здобувачів освіти  

Піщанської спеціальної школи-інтернату 

Діаграма вихованості    здобувачів освіти   2 - класу  
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Діаграма вихованості   здобувачів освіти 6 - класу 
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Діаграма вихованості   здобувачів освіти 8 класу 
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Діаграма вихованості   здобувачів освіти 10 - класу 

 
Діаграма вихованості   здобувачів освіти 12 - класу 

 

 
 

 

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи 

протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками: 

1. Формування особистісних якостей та культура поведінки;  
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2.Формування навичок санітарно-гігієнічної культури та                                     

самообслуговування; 

3. Виховання особистості дитини як учня , члена шкільного колективу;                

4. Формування знань та уявлень дітей про природу; 

5. Виховання особистості дитини як члена родини; 

6. Виховання громадянина , патріота своєї Батьківщини; 

7. Розвиток і корекція основних психічних процесів мовлення; 

8. Робота з батьками. 

В основу діяльності Іванівської спеціальної  школи покладено принцип 

гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних 

організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, 

розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, 

диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру 

навчання. 

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань: 

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку 

здобувачів освіти; 

• турбота про здоров'я  дітей , пропаганда здорового способу життя; 

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки  

здобувачів освіти до дорослого життя; 

• продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з надавачами , 

здобувачами освіти, батьками; 

• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню 

краєзнавчої та патріотичної роботи. 

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в Піщанській спеціальній  

школі-інтернаті в 2020-2021 навчальному році працювали  надавачі-початківці, 

надавачі-предметники, класні керівники, вихователі, педагог-організатор, 

практичний психолог, соціальний педагог. 

Згідно річного плану виховної роботи, який було узгоджено з річним планом 

роботи школи,низка різноманітних виховних колективних заходів націлена була 

саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати 

в них естетичні смаки, розкривати нові таланти, виховувати свідомого громадянина 

незалежної держави.  Згідно з календарем пам’ятних дат та в рамках проведення 

шкільних місячників, у школі проводились предметні тижні за окремим планом 

відповідно до наказів про проведення предметних тижнів, затверджених 

директором школи. 

Уся виховна робота шкільного колективу реалізувалася через проєктну 

діяльність кожного класу й шкільного самоврядування в цілому. Досвід діяльності 

нашого закладу переконує, що значною мірою його успішний розвиток пов’язаний 

з вдосконаленням виховної системи через метод проєктів. За 2020-2021 навчальний 

рік було здійснено такі проєкти:  
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- «Вчимося самостійності»; 

- «Світ моєї професії»; 

- «Історія рідного краю»; 

- «Марафон учнівських справ». 

Виховання громадянина патріота своєї Батьківщини 

Виховання громадянина патріота своєї Батьківщини у 2020-2021 навчальному 

році реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні, заходи 

до Дня Соборності України, години спілкування та виховні години за темами: «Ми 

всі українці – єдина сімя» (6-12 класи), «Мій край – моя історія жива» (1-10 класи), 

«Ми діти твої, Україно!» (1-4 класи); позакласні заходи: конкурс-гра знавців рідної 

мови «Рідне слово» (6-7 класи), перегляд фільму «Афганістан в моїй душі»; 

конкурс малюнків та плакатів «Тарас Григорович Шевченко», організовано 

виставку дитячих малюнків «Діти за мир у всьму світі»,  проведений конкурс стріт 

– арт малюнка на асфальті «Хай завжди буде мир!!!», дітьми 6-12 класів був 

створений колаж «Моє серце – тобі,    Україно!» 

Патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведенні 

заходів до Дня визволення України від нацизму, Дня пам'яті та примирення                            

(8 Травня), Дня Перемоги (9 Травня) у Великій Вітчизняній війні, Дня захисника 

Вітчизни: 

- участь в естафеті пам'яті, 

- конкурс малюнків «Війна очима дітей» 

До святкування річниці перемоги в Другій світовій війні усі здобувачі освіти  

нашої школи взяли активну участь у проведенні сільського мітингу на честь 

Перемоги.                                                                                                                       

Протягом року, надавачі нaмaгaлaся прищеплювaти любов до Бaтьківщини 

кожному школяру,через мережу виховних зaходів у нaпрямку ціннісного стaвлення 

особистості до суспільствa і держaви, a сaме: дитячі роздуминa тему: "Про день 

Гідності тa Свободи", грa - мaндрівкa  "Моя Укрaїнa моїми очимa", усний журнaл 

"День зaхисникa Укрaїни").     Для більш досконалого вивчення історичного 

минулого рідного краю, традицій та звичаїв здобувачі освіти  відвідують пам'ятні 

місця, а саме Малий Бабин Яр (с.Іванів). 

З метою національно-патріотичного виховання   учнівської  молоді, 

формування активної громадянської позиції, наказу по Піщанській  школі-

інтернату   від 17 лютого 2021 року   «Про вшанування пам’яті  Героїв  Небесної  

Сотні»    із   по 18 лютого 2021року проходили заходи вшанування  пам’яті Героїв 

Небесної Сотні. 

У рамках Тижня для здобувачів освіти  усіх вікових категорій було проведено 

ранкові збори. 

Першою у закладі була проведена година історичної правди «Забуттю не 

підлягає…»  за участю класних керівників, вихователів, які разом із здобувачами 

освіти взяли участь у акції «Ангели пам’яті». 
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З метою виховання любові до України, її  історії, поваги до Героїв України   та 

формування національної свідомості для старшокласників було проведено круглий 

стіл «Подвиг героїв Революції Гідності – Героїв Небесної Сотні». 

У шкільній бібліотеці було оформлено тематичну виставку «Небесна сотня» 

та для учнів 6-7 класів  організовано  голосні читання «Вони завжди у наших 

серцях» . 

Вихованню патріотизму, любові до рідного краю, його мови та традицій 

сприяв флешмоб для здобувачів освіти  дошкільної групи, 1-12 класів, активними 

учасниками якого стали надавачі – початківці. Класні керівники для здобувачів 

освіти  початкової школи  провели  хвилинки пам’яті «Моя країна – Україна!». 

У класних колективах пройшли виховні години, приурочені вшануванню 

подвигу і увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Серед здобувачів освіти 6-12 класів було проведено шаховий турнір, 

присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні ( надавач фізкультури Врасій О.Ю.). 

Здобувачі  освіти 8-12 класу взяли участь у перегляді відеофільму «Зима, що 

нас змінила» . 

Таким чином,   вся система заходів,  проведених під час Днів  вшанування 

пам'яті Героїв Небесної Сотні,  сприяла національно-патріотичному вихованню  

учнівської молоді, формуванню гордості за свою державу, її новітніх Героїв.                                                                    

У листопаді,  шкільна родина разом зі всією Україною відзначала День Гідності та 

Свободи. У фойє була  розташована композиція, яка вшановує пам’ять героїв, що 

виборювали свободу нашого народу. Шкільна громада провела акцію «Дерево 

миру». Здобувачі освіти  початкової школи влаштували патріотичний флешмоб, 

який символізує єдність всіх куточків держави. На інформаційних годинах надавачі 

5-10 класів акцентували увагу на цінностях за які варто боротися. Під час 

інформаційної хвилинки в 3 класі здобувачі разом із надавачем Махлєєвою О.М. 

зробили квітку гідності, намалювали голубів та написали на них слова подяки 

героям-захисникам. В кожному класі було оформлено інформаційні куточки та  

проведено бесіди з здобувачами освіти.                                          

У брейн-рингу «Світові постаті, що виборювали свободу» взяли участь 

здобувачі старшої школи. Вони продемонстрували глибокі знання про історичні 

події та видатних особистостей, завдяки яким світ став демократичним і вільним 

від дискримінації.                                                                                                             

Відбулися круглі столи на тему: «Герої нашого краю-патріоти України, єдиної 

суверенної держави», «Герої Небесної сотні», де учні 8-х класів змогли висловити 

свої думки щодо подій Євромайдану .Також було проведено лекції на тему: «Герої 

сьогодення», «Подвиг, що непідвладний часу», патріотично –інформаційну годину 

спілкування «Від Революції Гідності до Країни гідності».                                                                                   

Запам'яталися уроки-диспути на тему: «Герої-хто вони», «Що означає бути 

гідним?», «Культура людської гідності». Здобувачі активно долучилися до 

обговорення подій Революції Гідності, подискутували та висловили свої позиції 
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Було створено інформаційні стіннівки, що відображають події Революції Гідності 

та подвиг героїв Небесної сотні. Відбулась виставка малюнків «Ми за мир», 

«Пишаюся тобою, Україно!». 

У бібліотеці проходила виставка книг та огляд періодичної преси, присвячені 

історичним подіям в Україні під час Революції Гідності «Ми не зганьбили славу 

наших предків, нових Героїв дали небесам», мета якої - вшанувати патріотизм і 

мужність  громадян країни, прищепити любов до Батьківщини, зберегти та донести 

до учнів об’єктивну інформацію про доленосні події в Україні початку ХХІ 

століття, розвивати бажання стати гідними громадянами України.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Відбувся показ документальних фільмів: «Зима, що нас змінила», «Революція 

Гідності» з метою ознайомлення учнів із трагічною сторінкою нашої історії, 

розповісти про революцію гідності, героїв АТО, небесну сотню; 

розвивати  пізнавальну активність та емоційну сферу - співпереживання за долю 

української армії; плекати почуття поваги; виховувати  моральні чесноти, риси 

характеру (мужність, наполегливість, цілеспрямованість), почуття гордості за свій 

народ, національну свідомість та патріотизм; винести уроки толерантності і 

неможливості вирішення конфліктів за допомогою зброї;  сприяти формуванню 

громадянської позиції як одного з проявів духовності нації; дати можливість 

відчути особливу цінність миру і спокою у світі, важливість таких понять як 

милосердя, підтримка та співчуття.                                                                        

Відзначаючи День Гідності та Свободи, ми сповнені гордістю за наших 

співвітчизників, які понад усе цінують свободу і гідність та продовжують боронити 

незалежність України від зовнішньої агресії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

До  Дня Соборності України    (22 січня)  з метою консолідації українського 

суспільства, зміцнення єдності народу навколо ідеї соборності української 

держави, утвердження ідеалів свободи і демократії, виховання в молодого 

покоління почуття національної гідності в спеціальній школі   пройшли ряд   

заходів: 

- Бібліотечна година «Ми йшли за волю всі разом, всі єдині»  

- Виставка  дитячих малюнків «Моя Україна, вільна й незалежна» 

- Історичний фото-подіум  «З Україною в серці»  

- Урок пам'яті «Сяйво злуки»                                                                                                         

- Дайджест-гід «Подаваймо братні руки до братерства, згоди, злуки!»                            

- Тематичний виховний захід «Нам берегти тебе, соборна і єдина»                                     

- Патріотична акція «З’єднаймо в єдину всю Україну!»                                                                  

- Флеш-моб «Ми вірим в майбутнє твоє, Україно! Бо ти в нас – найкраща, бо ти 

в нас єдина».                                                                                                                                                 

- Історичний хронограф «Біля витоків національної державності».                                             

- Тематичний перегляд «Україна. Соборність. Незалежність».                                                                                                                           

З метою  вшанування  багатогранної творчості Великого Кобзаря, розкриття 

величі й безсмертя українського поета, світового генія, неперевершеного майстра 
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слова Т.Г.Шевченка, виховання в учнів почуття патріотизму та громадянської 

зрілості, відчуття гордості за свою державу, розширення загального кругозору 

школярів, підвищення їх культурного рівня, розвитку творчих здібності дітей, в 

школі з 04 по 07 березня 2021 року проведено Тиждень  «Шевченківських днів» 

протягом якого  відбулося  ряд заходів: конкурс  презентацій, стіннівок, 

присвячених життю і творчості Т. Г. Шевченка; виховні години, присвячені 

творчості Т.Г.Шевченка, інформаційні хвилини «Незабутній Шевченко», 

філологічну гру-конкурс «Я відкриваю Шевченка».                                                    

Також,  було проведено тиждень відзначення  150-річчя з дня народження Лесі 

Українки  з 22.02.2021 по 27.02.2021. 

25 лютого 2021 року українці в усьому світі відзначали Лесин ювілей, яка 

стала для нас символом незламності сили духу, великої працездатності й 

безкорисливої любові до України. Не могли оминути цю подію надавачі та 

здобувачі освіти нашої Іванівської спеціальної школи. І поетичний марафон «До 

Лесиних джерел», і усний журнал «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!...», і заочна 

мандрівка в Колодяжне (музей-садибу Косачів), і перегляд кінофільму про Лесю          

(із серії «Гра долі»), і виготовлення інтерактивного плакату «Леся Українка в 

живописі і графіці» - основні заходи, якими вшанували Лесю Українку в нашій 

Іванівській спеціальній школі. Тиждень було продовжено у царстві книги – 

бібліотеці під назвою «Безсмертна іскра Прометея», де кожен бажаючий міг 

поринути у чарівний світ різноманіття літератури та дізнатися більше про кожну із 

них.    

Пройшли  бібліотечні уроки «Дитинство Лесі Українки» у 1 класі (27.02 .2021). 

Маленькі слухачі і глядачі знаходилися  у полоні розповіді про складну долю цієї 

людини. А далі наші традиційні музейні уроки «На гостини до Лесі» здобувачів 

освіти 10 класу (вихователі Ацеховський Я.І., Кравець В.В.), що дали змогу 

доторкнутися до колиски славетної поетеси, відчути витоки її творчості.                                                                                               

 Напередодні Дня  Збройних Сил України, 4 грудня, у школі серед школярів    

4-5 класів відбулися спортивні змагання, які  сприяли  згуртуванню  колективу, 

розвитку  фізичних здібностей, кмітливості та спритності. Основною метою 

проведених змагань було виховання патріотичних почуттів, дружби та 

взаємоповаги один до одного, взаєморозуміння. 

Учасникам змагань та їх уболівальникам дуже сподобалися різноманітні 

оригінальні, досконало продумані,   естафети. 

«Збройні сили України – впевнений крок до світових стандартів» - під такою 

назвою в стінах спеціальної школи відбувся круглий стіл серед вихованців                              

9-10 класів. Метою заходу було патріотичне виховання учнівської молоді та 

розширення знань про Збройні сили України.Атмосферу патріотизму, яка панувала 

в приміщенні доповнило спільне виконання пісні «Ніхто крім нас». Загалом, 

круглий стіл «Збройні сили України – впевнений крок до світових стандартів» 

пройшов не тільки у форматі дискусії, обміну інформацією, думками, а й став 
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платформою для відвертого спілкування та спільного вирішення поставлених 

завдань. 

Всі учасники  проведених заходів  зрозуміли основне –  тільки глибока й 

усвідомлена любов до рідної землі, прагнення захищати її спонукає людину з 

повагою ставитися до почуттів інших, бути небайдужим до трагедій Вітчизни й 

народу. 

Голодомор 1932-1933 років в Україні забрав життя кожного 5-го українця.                      

Це була страшна трагедія для українського народу, трагедія «штучно» влаштована 

з метою знищення будь-яких проявів державності. Голодомор став тією ціною, яку 

український народ заплатив за прагнення до свободи. Україна і світ вшановують 

пам'ять про Голодомор та інші великі трагедії народів як данину непростому 

минулому та запоруку недопущення подібних явищ у майбутньому.                                                                                                      

Основна мета проведених заходів було вшанувати пам'ять безвинно замучених 

голодом  людей, виховувати в дітей особистісні риси громадянина України, 

патріотизм, розвивати в дітей траурний етикет, дотримання традицій вшанування 

померлих загиблих. 

Усі діти школи відвідали виставку тематичної літератури «Свічка пам’яті». 

Вшановуючи тих, хто загинув у страшні часи Голодомору, здобувачі освіти 

Іванівської спеціальної школи випустили інформаційні тематичні стіннівки. На них 

були представлені фотоматеріали, підготовлену шкільним бібліотекарем                                

Мельник О.М., про Україну 1932-1933 років, фотографії людей, яким вдалося 

вижити в ті трагічні часи, репортажі з життя селянства. Відеоролик «Дзвони 

скорботи» відтворив сумні кадри з життя українського села та його занепад із 

наростанням темпів геноциду українців.   

Здобувачі школи переглянули презентацію, підготовлену педагогом-

організаторем  Кравець Н.І., про наслідки Голодомору ; 

- Учні 9-10 класів переглянули та обговорили  документальний фільм  «Голодомор. 

Великий злам» із серії «Невідома Україна»; 

- Учителі початкових класів: Махлєєва О.М., Карауш Н.М.  провели зі своїми 

вихованцями години спілкування на тему «Втрачене дитинство»; -  Учителька 

історії  Гринишена Л.М. провела з учнями 6-А класу бесіду «Скорботна пам'ять 

поколінь»; 

- Класний керівник 7 класу Мазурик О.Д. провела годину спілкування «Правда про 

ті роки». Колектив надавачів та здобувачів освіти долучилися до 

загальнодержавної хвилини мовчання, усвідомивши, наскільки дорогим даром є 

життя і як треба цінувати кожну хвилину, яку воно дарує.  

Голодомор 1932-1933 років - одна з найтрагічніших сторінок української історії, 

яка поглинула мільйони безневинних, - не підлягає забуттю…                                                                                     

Підсумком до всіх проведених заходів стала відкрита тематична лінійка «Збудуймо 

пам'яті негаснучий собор», приурочена  Дню пам’яті  жертв голодоморів.  Під час 

проведення лінійки звучали записи класичної музики: «Реквієм» Моцарта, 
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«Соната» Бетховена, Гімн «Боже, великий, єдиний» на музику М.Лисенка, слова 

О.Кониського.  Лінійка - реквієм знову змусили згадати кожного з присутніх про ті 

страшні часи Голодомору, задуматись над трагедією, що не минула майже жодну 

сім’ю українського народу. Серця  здобувачів  та надавачів освіти не залишились 

байдужими після участі в лінійці і скорботної хвилини мовчання та вшанування 

пам’яті загиблих в 1932-1933 роки. 

Екологічне виховання  та формування здорового способу життя школярів 

формувaлaся  у ході оргaнізaції тa проведення тaких зaходів: нaсaдження квітів, 

прибирaння території тa клaсного приміщення, проведення бесід тa рольових ігор. 

З метою естетичного виховaння було оргaнізовaно для здобувачів освіти 

прогулянки до осіннього лісу тa зимового, весняного  пaрку.  

35 рік відділяє нас від Чорнобильської катастрофи, а той чорний день трагедії 

продовжує хвилювати людей: i тих, кого вiн зачепив своїм недобрим крилом, i тих, 

хто пізніше народився далеко від покривдженої землі. Цей день не минув 

безслiдно,  вiн буде завжди об’єднувати всiх одним спогадом, одним сумом, однiєю 

надiєю педагог-організатор Кравець Н.І. за участі здобувачів освіти 7 класу 

підготували відеопрезентацію « Чорнобиль – наша пам’ять і пересторога» під час 

якої у доступній формі було розказано про міста Прип’ять та Чорнобиль, які через 

трагічну подію 1986 року стали відомими на весь світ.  Про страшне екологічне 

лихо, про 30-кілометрову зону відчуження, про «рудий ліс», про героїв-

ліквідаторів… Хвилиною мовчання вшанували пам’ять  всіх тих, хто не вагаючись 

віддав своє життя за майбутнє мільйонів людей. 

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення 

різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і 

СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» , «16 днів проти насилля» 

у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання 

«Веселі старти». . Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться  

Всеукраїнська щорічна акція «16  днів  проти  насильства ».  В усіх  класах  були 

проведені інформаційно-просвітницькі бесіди, виховні години, тренінги школярів 

«Ні! Насильству у сім’ї».                                                                                                                                           

У шкільній бібліотеці проводились тематичні уроки та демонструвались виставки 

просвітницької літератури «Попередження насильства в сім’ях» та «Як допомогти 

жертвам насильства». У 1-12 класах проведені тематичні години з нагоди 

відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДомна тему «Цінність твого життя – 

в твоїх руках» , тематичне коло за участі учнів 8-10 кл. «ВІЛ – це не вирок».   Також 

проводились індивідуальні бесіди з дітьми посиленої  психологічної  уваги,  

правові лекторії, які піднімали тематику насильства у сім’ях, шляхи запобігання, 

попередження та подолання цих проблем.                                                                                                                                                

Педагог-організатор  Кравець Н.І., залучивши до активної участі членів 

учнівського самоврядування, цікаво та конструктивно організувала проведення для 

учнів круглий стіл «Скажи насильству стоп!», участь у регіональній акції «Не 
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мовчи! Ми допоможемо», заняття з елементами тренінгу «Шляхи протидії торгівлі 

людьми»,    перегляд відеороліків на тему: « Ми проти насильства» (7-10 

кл.).Соціально-психологічна служба  для старшокласників провела  тренінг 

«Тренінг – це цікаво».  Школярі  мали змогу переглянути документальні фільми 

«Станція призначення життя» та «Життя», які залишили їм повчальну інформацію 

для роздумів про наслідки шкідливих звичок і про те, як уберегти себе від цих 

звичок.   На інформаційному стенді «Правовий вісник» було розміщено корисну 

інформацію, яка містила просвітницькі відомості для учнівської молоді щодо 

захисту своїх прав та інтересів. 

На онлайн-батьківських зборах  «Сім’я – простір без насильства» (9-10 кл.) , 

зважаючи на зростання проявів жорстокої поведінки серед школярів, педагоги 

звернули увагу батьків на те, що потрібно знати про такі соціальні явища в 

учнівському середовищі як булінг та кібербулінг. Разом з тим проведена розмова 

на тему «Насильство у сім’ї». 

Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та травні минулого                                      

2020-2021 навчального року. Також традиційно проводилися різні шкільні  

змагання. 

В школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження 

алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.Бaгaто зaходів було проведено в 

нaпрямку формувaння нaвичок здорового способу життя: диспут нa тему «Здоров'я 

і шкідливі звички», бесідa «Бережи свій чaс», лекція «Індивідуaльні особливості 

людини», «Прaвильне хaрчувaння – зaпорукa здоров'я». 

Протягом 2020-2021 навчального року проводилась антиалкогольна та 

антинаркотична інформаційно-освітня робота: 

- тематичні батьківські збори щодо питання негативних та шкідливих звичок 

у дітей; 

- відвідування сімей, де батьки зловживають спиртними напоями; 

- відвідування сімей здобувачів освіти за місцем мешкання з метою 

обстеження умов їх проживання, сімейного виховання; 

Практичним психологом, протягом 2020-2021 року проведені заходи з метою 

виконання статті 56 Закону про освіту України та Державної програми 

„Репродуктивне здоров'я нації " на період до 2020 року: 

 вивчення соціометричного статусу кожного школяра школи з метою 

подальшої індивідуальної роботи; 

 вивчення самооцінки, особливостей саморегуляції, емоційних особливостей 

кожного здобувача освіти та рівень агресивності; 

 проведення годин спілкування з здобувачами освіти  школи з питань 

пропаганди здорового способу життя, репродуктивного здоров’я: 

 «Наркотичні речовини: вплив на людину, класифікація» (8-12 клас) 

 «Тютюн, алкоголь та здоров'я» (8-12 класи) 

Морально-правове виховання 
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Протягом  року велaся виховнa роботa, якa поєднaлa в собі трaдиційні  тa 

нетрaдиційні форми тa методи роботи клaсного керівникa та вихователя . Для цього 

використaно елементи превентивного виховaння, бесіди, диспути, зaлучено до 

виховної роботи бaтьків. Клaсний керівник , вихователь  бaгaто чaсу приділяють 

морaльно-етичному та морально-правовому вихованню  виховaнню учнівського 

колективу, формувaнню почуття обов’язку, відповідaльності, культури поведінки.   

Знaчну увaгу приділено формувaнню у виховaнців комплексу особистісних 

якостей і рис хaрaктеру: (чесність, порядність). З цією метою щоденно проводилися 

бесіди тa роз’яснювaльнa роботa. 

Упровaджуються  ефективні технології превентивного виховaння, які 

виконують розвивaльну функцію й формують громaдську aктивність школяра. Для 

реaлізaції всіх цілей тa зaвдaнь добирaються тaкі виховні технології, як години 

спілкувaння «Як змінити хaрaктер людини», «Як згуртувaти нaш учнівський 

колектив», «Як стaти досконaлішим», рольові ігри «Зaпрошення в гості», «Як 

поводити себе в трaнспорті», усні журнaли «Від сaморозвитку до сaмовиховaння», 

конкурс малюнків, колажів, плакатів на тему: «Толерантність врятує світ»; 

психологом  проведено  соціологічне опитування здобувачів освіти «Що таке 

толерантність»,  самодіагностику «Наскільки ви толерантні»,  індивідуальні 

консультації «Ти навколо людей і люди навколо тебе»; проведено години 

спілкування: «Толерантність. Вчимося жити разом»,  «Думати інакше - добре чи 

погано?", тренінг «Толерантність», бесіди «Право на захист честі і гідності», 

"Розвиток толерантного ставлення до оточуючих". 

Знaчна увaга приділяється формувaнню у своїх виховaнців комплексу 

особистісних якостей і рис хaрaктеру, які є спонукaльною силою їх повсякденних 

дій тa вчинків: це чесність, порядність, принциповість, дисципліновaність тa 

прaцьовитість.                                                                                                                       

Морально-правове виховання здобувачів освіти спеціальної  школи 

реалізовувалося через проведення тижня правової освіти у жовтні 2019 року, 

Всеукраїнського тижня права у грудні 2020 року, тижнів боротьби з наркоманією, 

алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів 

та малюнків „Права очима дітей", батьківських зборів, лекцій для батьків, 

тематичних виховних годин: 

- «Права дитини» (1-4 класи); 

- «Особливості відповідальності неповнолітніх» (6-8 класи); 

- «Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи); 

- «Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (8-12 класи). 

У листопаді  2020 року проведений місячник правових знань, правової 

пропоганди і превентивного виховання.                                                                                                                               

Протягом Тижня правових знань (16.11.-22.11.2020) у школі-інтернаті згідно з 

планом заходів проведені: 

1. Галерея малюнківна тему «Мої права та обов’язки». 
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2. Анкетування «Мої права та обовязки». 

3. «Дидактичні ігри по правовому вихованню в початкових класах». 

4. День спільних дій інтересах дітей. 

Класні керівники, вихователі здійснюють постійний контроль за 

відвідуванням занять здобувачів освіти, за успішністю знань, проводять необхідні 

педагогічні консультації з батьками школярів, обстежують умови проживання 

дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості дітей, здійснюють всю 

виховну роботу з дітьми посиленої психологічної уваги, зустрічаються з дітьми та 

їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню здобувачів освіти  

в гуртки та за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі. 

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних 

причин у 4-10 класах  ведуться зошити взаємозв'язку надавачів-предметників з 

вихователями.  

Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед здобувачів 

освіти відводиться роботі з батьками. В школі надаються консультації батькам з 

питань виховання, навчання, профілактики правопорушень. 

Класні керівники, вихователі проводять роботу з батьками і дітьми щодо 

оздоровлення сімейних відносин. Протягом року  вихователями, класними 

керівниками та соціальним педагогом були відвідані неблагонадійні сім’ї за місцем 

проживання, обстежені їх житлово-побутові умови, надані педагогічні 

консультації. Психологом  постійно здійснюється психологічно-педагогічний 

супровід та контроль цих сімей. 

Учнівське савмоврядування 

Організація дитячого самоврядування в  Піщанській  спеціальній школі-

інтернаті  у 2020-2021 навчальному році проводилась відповідно до нормативно-

правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи 

навчального закладу. Нa почaтку нaвчaльного року в школі було оргaнізовaно 

роботу учнівського сaмоврядувaння –«Мрія». Президентом школи  обрaно 

Жердєва євгена, який є для всіх приклaдом як у поведінці, тaк і в нaвчaнні. 

Учнівська організація «Мрія» працювала  над  питанням по реалізації основних 

завдань самоврядування, пошуком та розвитком творчих особистостей. Було 

прийняте рішення про проведення  засідань курінних отаманів щотижня де  діти 

отримували необхідні знання, уміння та навички лідера колективу. Вaрто 

відзнaчити, що не всі козацькі куренні   прaцювaли  злaгоджено, бо деякі куренні 

отамани просто зaбувaли про свої обов’язки aбо ж узaгaлі не хотіли їх виконувaти  

козацькі доручення. 

 Шкільне самоуправління працювало з президентом  школи  та складом 

комісій. Це певним чином вплинуло на організацію самоврядування в школі. 

Протягом року кожного тижня проводились тематичні та робочі лінійки. 

Тематичні були спрямовані на формування свідомої поведінки школярів, 

профілактику наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, запобігання нещасних 
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випадків та попередження правопорушень, а також присвячувалися визначним 

подіям в житті суспільства. 

З метою пропаганди шкільної форми, формування особистої культури 

школярів, естетичного виховання здобувачів освіти  проводилися рейди «Урок», 

«Шкільна форма». 

 Проаналізувавши роботу шкільного самоврядування за 2020 -2021 

навчальний рік, можна визначити коло питань, над якими необхідно працювати у 

2021-2022 навчальному році: 

- Удосконалення положення про рейтингову оцінку діяльності учнівського 

колективу. 

- Пошук нових цікавих форм проведення виховних заходів. 

- Внесення змін в роботу учнівської організації «Мрія» з метою поліпшення 

її роботи. 

- Перегляд кадрового складу уряду шкільного самоврядування. 

- Впровадження різноманітних проєктів в життя школи.                                                                       

Роботa з бaтькaми – один із основних тa нaйсклaдніших нaпрямків роботи в 

школі. На основі діагностування родин психологом К. Кушнір розроблено 

пам’ятки-поради для батьків «Правила поведінки батьків», «Правила батьківського 

спілкування». Для залучення до проблем виховання використовуються різні форми 

роботи з батьками. Традиційним на початку                             І та ІІ семестрів є 

проведення Днів відкритих дверей, головною метою яких є привернення уваги 

батьків до проблем виховання.  

Традиційною формою роботи є класні батьківські збори. Проведенню зборів 

допомагає заздалегідь складений опитувальник «Пригадайте, які життєві труднощі 

загартовували Ваш характер, зміцнювали волю», «Охарактеризуйте стан Вашої 

дитини (мовлення, вчинки, почуття, настрій, результати дій), коли вона зустрілась 

зі справжньою трудністю», «Чи часто Ви спостерігаєте за дитиною під час 

подолання нею труднощів?», «Які труднощі найчастіше вдається подолати дитині, 

а які їй не під силу?» та ін.). 

Бaтьки тісно співпрaцюють із клaсним керівником, вихователем  беруть учaсть 

в оргaнізaції клaсних тa позaклaсних зaходів. У роботі з бaтькaми  надавачі школи, 

використовують колективні бесіди, зустрічі зa «круглим» столом. У години 

бaтьківського всеобучу проводять лекції нa теми «Фізичний розвиток школярів тa 

шляхи його вдосконaлення», «Результaтивність шкільного уроку. Від чого це 

зaлежить», «Цей вaжкий підлітковий вік», «Шкідливі звички дитини. Як їм 

протистояти». У прaктику роботи школи  впровaдженa метa про єдність шкільного 

тa родинного впливу нa особистість дитини. І нa дaному етaпі співробітництвa в 

результaті виконaння зaгaльновиховної тa індивідуaльної роботи більшість 

здобувачів освіти  підвищилa рівень сформовaності морaльних, громaдянських, 

гумaністичних, естетичних тa інших якостей особистості.                                                       

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей виявляється у моральній активності 
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особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, 

справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, 

миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, 

добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з 

іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам 

несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це 

єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної 

за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Характер ставлення 

особистості до соціального довкілля змінюється з віком. Заходи, які були 

спрямовані на формуванняціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей: вечір 

зустрічі з випускникам «Сторінками шкільного  фотоальбому»,класні години, 

присвячені  Дню Святого  Валентина, виховний захід «Нумо, дівчата» присвячений  

Міжнародному    жіночому дню,  музичне свято «Мелодія двох сердець» ( до Дня 

закоханих), фестиваль «Обряди і звичаї мого села», обряд святкування Великодня, 

До Дня матері  був проведений концерт для наших найрідніших жінок, для матусь 

та бабусь.                                                                                                                                                

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формується у процесі естетичного 

виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних 

почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це 

ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає 

художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне 

та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. Виховними 

досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, 

здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в 

мистецькій сфері та самореалізації. Показником результативної роботи у цьому 

напрямку слід вважати активну участь учнів у культурному житті школи: 

концертах, виставках, екскурсіях, конкурсах тощо.    

З метою сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення 

умов для їх творчого і духовного розвитку; збереження українських народних 

традицій щодо виготовлення писанок; виявлення і підтримки талановитих дітей,   в   

школі  проведено  свята « Знову дзвоник кличе вклас..», « Вчителю низько 

вклонюся…»,  «Миколай до нас іде..»,    « Новорічна казка»,   фестиваль-конкурс 

«Воскресни, писанко!»,  позакласний захід «Щира Масляна йде», урочиста лінійка 

«Прощавай, початкова школо!», Свято Останнього дзвоника «Країна дитинства», 

«Випускний вечір». 

            Проаналізувавши виховну роботу  щодо  якості її виконання, слід 

зазначити, що педагоги Піщанської школи-інтернату  докладають багато зусиль, 

щоб виховати справжніх громадян України. 

Хочеться зауважити, що результатом грамотно організованої колективно-

творчої роботи завжди є випускник, у якого сформовано достатній для 

забезпечення його самостійності в різноманітних сферах життєдіяльності рівень 
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соціальної зрілості; це здорова (фізично, духовно, психічно) людина, творча 

особистість із розвиненою потребою в самореалізації й самовдосконаленні, з 

гуманістичним світоглядом і почуттям відповідальності за долю України, її народу, 

людства. 
 

  

 

ПІДСУМКИ  КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності були: 

1. Адаптація здобувачів 1-го  класу  до навчання. 

2. Отримання інформації для педагогічного аналізу, проведення 

моніторингових досліджень, надання методичної допомоги надавачам. 

3. Створення оптимальних умов для навчання і виховання здобувачів. 

4. Реалізація шкільної методичної, виховної тем. 

5. Виконання плану внутрішкільного контролю та узагальнення підсумкових 

матеріалів. 

6. Реалізація пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку 

освіти, основних законодавчих та  нормативних документів, регіональних програм 

в галузі освіти. 

7. Впровадження особистісно-зорієнтованих  технологій навчання. 

8. Робота закладу у міжатестаційний період. 

Всі види внутрішного контролю, зазначені вище, виконані в основному на 

достатньому рівні.  

Одночасно, поряд із позитивними напрацюваннями в роботі школи є певні 

питання, на вирішення яких необхідно акцентувати увагу в новому навчальному 

році: 

- цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного надавача 

окремо над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму, 

підготовки випускників до життя в швидкоплинних змінах соціокультурних умов і 

професійної діяльності; 

- впровадження інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютеризації та 

інформатизації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання; 

- формування в здобувачів прагнення до навчання впродовж усього життя, 

пошуку кращих шляхів розв’язання життєвих проблем; 

- робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості 

вчителя і учня, підвищенням рівня якості уроку, самореалізацією особистості; 

- ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в  конкурсах різного рівня;  

- врахування надавачами-предметниками, класними керівниками, 

вихователями принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-

педагогічних особливостей школярів. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
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З метою забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів, керуючись  

відповідною нормативною базою, у нашому закладі була організована робота з 

безпеки життєдіяльності.  

Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на проведення занять у 

кабінетах та майстерні. У вересні класними керівниками з усіма здобувачами 

школи проведено вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності, протягом 

навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та з безпеки 

життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, під час роботи 

в майстерні, на заняттях з трудового навчання та фізкультури. Перед виконанням 

специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж.  

Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому 

навчальному році та до зими. Упродовж року   були проведені  профілактичні 

заходи щодо попередження дитячого травматизму. Перед початком усіх канікул 

класні керівники проводили інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності під час 

канікул. У вересні  було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.  

На  уроках «Основи здоров’я» відпрацьовано дії в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій і надання першої допомоги травмованим та потерпілим. 

Класні  керівники,вихователі провели всі заплановані бесіди та заняття з 

дітьми по вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил 

користування природним газом,  правил поведінки в громадських місцях та на воді, 

правил під час пандемії, спричиненої COVID-19. 

На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з 

батьками щодо збереження здоров’я дітей. Упродовж року проводились заняття з 

евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.   
 

СТАН ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

Відповідно до Річного плану роботи школи з метою забезпечення здорових і 

безпечних умов під час освітнього процесу, запобігання нещасних випадків серед 

здобувачів у побуті, дотримання вимог чинного законодавства  впродовж                        

2020-2021 н.р. робота педагогічного колективу з питань профілактики дитячого 

травматизму проводилась згідно законів України, Інструктивних листів 

Міністерства освіти і науки України,   наказів  Департаменту гуманітарної 

політики, рекомендації МНС України. 

Відповідно до вимог велися журнали обліку інструктажів учнів та обліку 

відвідування навчальних занять. В усіх навчальних кабінетах  та майстерні є 

затверджені інструкції з правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті. 

Класними керівниками 1-12 класів проводилися всі види програмних бесід по 

запобіганню різних видів травматизму дітей, а також позапланові та додаткові 

бесіди. Крім того було проведено  години спілкування, зустрічі, конкурси та 

вікторини з питань охорони життя та здоров’я учнів. Були проведені відповідні 
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інструктажі з ТБ на уроках хімії, фізики, трудового навчання, фізичної культури, 

перед проведенням екскурсій,  змагань та конкурсів, перед початком канікул. 

Систематично здійснювався контроль санітарно-гігієнічних норм і вимог з 

охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних заходів. 

Під час уроків з учнями  проводились  руханки. У кабінетах початкових класів 

були організовані відпочинкові зони. Постійно здійснювалося чергування 

здобувачів та надавачів за складеними графіками під час перерв у приміщенні 

школи та на подвір’ї. Педагогічний колектив ретельно стежить за тим, щоб 

здобувачі не приносили до школи небезпечних предметів, не вживали сумнівних 

продуктів. 

Проводилася відповідна робота з батьками здобувачів на батьківських зборах 

та індивідуально (онлайн), з питань травмування учнів у побуті і під час 

відпочинку. 

  Постійно проводилася робота з превентивного виховання, профілактики 

шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, булінгу. 

Протягом літа був проведений медичний огляд учнів, складені списки груп 

здоров’я, листки здоров’я. 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

У 2021-2022 навчальному році  Піщанська  спеціальна школа-інтернат планує: 

-  Продовжити роботу з впровадження основних положень НУШ в початковій 

школі; 

- Впроваджувати принципи педагогіки партнерства, що грунтується на 

співпраці усіх учасників освітнього процесу та принципу дитиноцентризму; 

- Створити  умови для забезпечення безперевного вдоскалення фахової освіти 

і кваліфікації педагогічних працівників; 

- Залучати педагогів до впровадження інноваційних педагогічних технологій в 

освітній  процес з подальшим узагальненням їх досвіду роботи; 

- Продовжити застосування нестандартних форм роботи з педагогами; 

- Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних 

сучасній людині для успішної життєдіяльності; 

- Забезпечити системний  психолого-педагогічний  супровід всіх учасників 

освітнього процесу; 

- Забезпечити ефективну  взаємодію з  громадськістю, з метою  розвитку 

учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації 

життєдіяльності школи; 

- Створювати умови для формування в здобувачів громадянської 

відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту 

відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської 

участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади; 
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- Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов під час 

освітнього процесу; 

- Удосконалювати навчально-матеріальну  базу школи, впроваджувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології; 

- Удосконалювати форми і методи дистанційного, змішаного навчання. 

- Сприяти збереженню мережі класів та контингенту здобувачів школи. 

 

Упорядкування території 

Адміністрацією, педагогічним колективом, обслуговуючим персоналом 

школи приділяється багато уваги естетичному вигляду навчального закладу. 

Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими 

сучасними  стендами, активно проводиться робота з озеленення коридорів. 

Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються 

квіти. Своєчасно обрізаються дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом 

проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення 

сміття з території школи. Приміщення школи завжди ретельно прибрані, 

продезінфіковані. 
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Серпень 

 

Розділи річного 

плану 
Назва заходів 

Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення 

комфортних і 

безпечних умов 

навчання та праці  

 

1.1. Забезпечення 

збереження життя та 

здоров’я учасників 

освітнього процесу 

1. Проведення навчання з надавачами фізики і хімії в побуті, 

інформатики, фізичної культури, трудового навчання з питань 

техніки безпеки. 

 

2. Контроль за наявністю інструкцій з  охорони праці, техніки 

безпеки в кабінеті інформатики, майстернях, спортзалі. 

 

3. Контроль за наявністю планів евакуації на кожному поверсі. 

 

4. Забезпечення своєчасного проходження працівниками школи 

медичного огляду. 

 

5. Поновлення куточків з питань техніки безпеки життєдіяльності. 

6. Проведення вступного і первинного інструктажів з працівниками 

школи. 

 

7. Перевірка стану і наявності первинних засобів пожежогасіння  

 

8. Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або 

ті, що не відповідають вимогам. 

9. Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі.  

IV т. 

 

 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

    IV т. 

 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

Заст.директора з 

НВР 

 

 

Адміністрація 
 

 

Адміністрація 

 

Адміністрація 
 

 

 

Адміністрація 
 

Заст.директора з 

НВР, з ГР 

Заст.директора з 

ГР 

Заст.директора з 

ГР 

Заст.директора з 

ГР 

Інформація  
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10. Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити біля кожної написи 

«220 В». 

11. Огляд класів, спалень, спортивного комплексу, майстерень на 

предмет виконання правил та норм ОП, санітарно гігієнічних норм, 

естетичних вимог до організації освітнього процесу. 

12. Організація комісії для оформлення дозволу на експлуатацію 

класів,кабінету інформатики, майстерень,спортивного залу.  

Підписання акту прийняття школи до нового навчального року. 

13. Забезпечення систематичного інформаційного супроводу 

освітнього процесу на шкільному сайті та стендах. 

IV т. 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

Заст.директора з 

ГР 

Адміністрація 

1.2. Організація 

харчування здобувачів 

освіти та працівників 

1. Підготовка кухні та їдальні до початку навчального року. 

Проведення організаційних заходів щодо харчування здобувачів 

освіти. 

IV т. 
 

Адміністрація 
 

  

1.3. Адаптація та 

інтеграція здобувачів 

освіти до освітнього 

процесу 

1. Надання організаційно-методичної допомоги та психологічна 

підтримка  педагогів. 

ІV т. Заст.директора з 

НВР, з ВР 

 

  

2. Створення 

освітнього 

середовища, вільного 

від будь яких форм 

насильства та 

дискримінації 

1. Розробка та запровадження закладом освіти критеріїв безпеки 

дітей та правил поведінки у школі. 

ІІІ т. 

 

 

Заст.директора з 

НВР, з ВР, 

практичний 

психолог 

 

  

3. Робота психолого-

педагогічного 

консиліуму 

1.Аналіз нормативної документації. 

2. Знайомство з дитиною з її батьками. 

3. Збір необхідної документації: заява батьків, витяг ІРЦ 

IV т. 

IV т. 

IV т. 

Адміністрація 

 

  

4. Бібліотека як 

простір інформаційної 

взаємодії та соціально- 

культурної комунікації 

учасників освітнього 

процесу 

1. День Державного Прапора. День Незалежності України. 

2. Вивчити стан забезпечення здобувачів освіти підручниками. 

3. Здійснити прийом і технічну обробку нової літератури і 

підручників. 

4. Провести перереєстрацію читачів на 2021-22 н.р. 

 

ІІІ-IV т. Педагог-

організатор, 

бібліотекар 
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ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1. Внутрішній 

моніторинг 

результатів навчання 

здобувачів освіти 

     

2. Управління 

навчально-

пізнавальною 

діяльністю та 

інтелектуальним 

розвитком учнів 

     

3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне 

ставлення особистості 

до суспільства і 

держави 

     

3.2. Ціннісне 

ставлення особистості 

до людей 
     

3.3. Ціннісне 

ставлення особистості 

до мистецтва 
     

3.4. Ціннісне 

ставлення особистості 

до праці 
     

3.5. Ціннісне 

ставлення особистості 

до себе 
     

3.6. Ціннісне 

ставлення особистості 

до природи 
     

3.7. Туристично-

краєзнавча робота 
     

3.8. Військово- 

патріотичне 

виховання 
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4. Психологічна 

служба: 
 

4.1. Діагностика      

4.2. Профілактика        

4.3. Корекція 1. Профілактика емоційної стабільності та стресу педагогів. IV т. Практичний 

психолог 

Рекомендації 
 

4.4. Консультування 1. Формування психологічної готовності учасників освітнього 

процесу до взаємодії в освітньому середовищі з дітьми 

IV т. Практичний 

психолог 

Рекомендації 

 
 

5. Соціальний захист 

здобувачів освіти 
1. Індивідуальні та групові консультування педагогів із 

психологічних проблем навчання, виховання та розвитку 

особистості школяра. 

IV т. Практичний 

психолог 

Протокол 

 

6. Робота органів 

учнівського 

самоврядування 

 

 

 

 

 

   

 

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

 

 
 

1.Система методичної 

роботи. 

 

 

 

 

2. Методична рада 

школи 

 

1. Засідання МО педпрацівників: 

- надавачів початкових класів; 

- надавачів суспільно-гуманітарного циклу; 

- надавачів математики та трудового навчання; 

-класних керівників та вихователів. 

 

 

 

 

 

 

IV т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора з 

НВР, ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  
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Тема «Управління процесом вдосконалення професійної  

компетентності педагога» 

1. Про підсумки результативності методичної роботи в 2020-2021 

н.р. Основні напрямки роботи та завдання на 2021-2022 

н.р.(Заступник директора з НВР Швець Л.М) 

2. Пророзподіл  обов’язків  між  членами методичної  ради на 2021-

2022 н.р.. Узгодити та скоординувати плани роботи шкільних 

методичних об’єднань, творчих груп, школи молодого педагога. 

 Затвердження планів роботи МО на 2021-2022 н.р.(Керівники  

МО) 

3. Ознайомлення  із планом тематики засідань педрад. 

(Заступник директора з НВ роботи Швець Л.М..) 

4. Корекція плану курсової підготовки надавачів та вихователів.  

Атестація педагогічних працівників  у 2021-2022 навчальному 

році. 

(Заступник директора з НВ  роботи Швець Л.М..).) 

5. Ознайомлення з порядком проведення інституційного аудиту 

закладів загальної середньої освіти , затвердженого наказом МОН 

від 09.01.2019 № 17. 

(Заступник директора з НВ роботи Швець Л.М., заст. директора з 

ВР Марценюк Л.І..) 

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури.     

 (Бібліотекар Іванішена Н.М.) 

 

IV т.  

 

2. Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

    

3. Заходи з атестації 

педагогічних 

працівників 
 

    



62 

 

4. Співпраця з сім’єю 

та громадськістю 1.Зустріч з батьками першокласників 

IV т. Заст.директора з 

НВР, з ВР 

 

  

IV. Управлінські процеси закладу освіти 

1. Організаційні 

заходи та робота з 

діловою 

документацією 

1. Затвердження освітньої програми на новий навчальний рік. 

 

2. Оформлення документів: 

-акт перевірки готовності школи; 

-акти-дозволи на проведення занять у кабінетах інформатики, 

спортзалі, майстернях. 

 

3. Підготовка організаційних наказів. 

 

4. Складання та затвердження розкладу уроків на новий навчальний 

рік. 

5. Складання та затвердження плану роботи бібліотеки. 

6. Забезпечення учнів підручниками. 

7. Огляд готовності навчальних кабінетів та приміщення школи до 

нового навчального року. 

 

8. Складання та погодження у НМЦПССОВО робочого плану 

психологічної служби на новий навчальний рік 

IV т. 

 

IV т. 

 

 

 

 

ІІІ т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

IV т. 

IV т. 

 

 

IV т. 

Директор 

 

Директор 

 

 

 

 

Директор 

 

Заст.директора з 

НВР 

Бібліотекар 

 

Адміністрація 

 

 

Практичний 

психолог 

Програма 

 

Акти 

 

 

 

 

Накази 

 

Розклад 

 

План 

 

Довідка 

 

 

План 

 

 

 

2. Нарада при 

директору 
1. Про підсумки роботи по підготовці закладу освіти до нового 

навчального року. 

2. Про організацію освітнього процесу в умовах карантинних 

обмежень 2021 – 2022н.р. 

3. Про забезпечення учнів підручниками. 

 

IV т. Заст.директора з 

ВР 

 

Протокол  
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3. Педагогічна рада Тема педради: «Готовність школи до 2021/2022 навчального 

рокув період карантину у зв'язку з поширенням короновірусної 

хвороби (СОVID-19). 

Аналіз роботи школи за 2020-2021 навчальний рік і завдання 

педколективу на 2021-2022 навчальний рік згідно з вимогами 

законів України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту» 
1.Про вибори секретаря педагогічної радина 2021-2022 н.р. 

2.Підсумки роботи навчального закладу у 2020-2021 навчальному 

році та пріоритетні напрямки роботи на наступний 2021-2022 

навчальний рік . 

2.1 Про організацію освітнього процесу в умовах карантинних 

обмежень2021-2022 н.р.  

2.2.Про затвердження Типової освітньої програми на 2021-2022 

навчальний рік. 

2.3 Про затвердження річного навчального плану роботи школи на 

2020-2021 навчальний рік. 

2.4. Про затвердження структури навчального року. 

2.5.Про затверження режиму роботи школи. 

2.6. Професійна компетентнісь педагога-один з найважливіших 

чинників успішного здійснення освітніх реформ»(Заступник 

директора з навчально-виховної роботи Швець Л.М.) 

3.Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час 

освітнього процесу за 2020-2021 навчальний  рік(Заступник 

директора з господарської частини.) 

IV т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора з 

НВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
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  4.Про виховну роботу зі здобувачами освіти в умовах карантинних 

обмежень.  Про організацію оздоровлення дітей  та проведення 

літнього відпочинку учнів». (Заступник директора з виховної роботи 

Марценюк Л.І.) 

5.Про результати працевлаштування учнів  10,12 класів. 

       (Вчителі Швець О.В., Голда О.І.) 

 

IV т. 

 

 

 

 

4. Внутрішкільний 

контроль і 

керівництво 
     

5. Накази 1. Про підготовку й організований початок 2021-  

    2022 н. р. 

2. Про організацію роботи в школі в системі  

    цивільного захисту в 2021-2022 н.р. -г 

 

3. Про організацію роботи з охорони праці, безпеки  

життєдіяльності та призначення відповідальних у 

   2021-2022 н. р. - г 

4. Про дотримання норм протипожежного захисту в 

   2021-2022 н.р. - г 

5. Про призначення відповідального за пожежну 

    безпеку в 2021-2022 н.р. – г. 

6. Про призначення відповідального за  

    електрогосподарство школи в 2021-2022 н.р. – г. 

7. Про призначення відповідального за ведення  

    табеля робочого часу в 2021-2022 н.р. – г. 

8. Про призначення відповідального з нагляду за 

    будівлями школи в 2021-2022 н.р. – г. 

9.Про призначення відповідального за справний  

   стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства 

    школи в 2021-2022 н.р. – г. 

10.Про збереження життя і здоров'я  дітей під час 

    навчально-виховного процесу в 2021-2022 н.р. – г. 

ІІІ т. 

 

IІІ т. 

 

 

IІІ т. 

 

 

ІІІ т. 

 

IІІ т. 

 

IІІ т. 

 

IІІ т. 

 

IІІ т. 

 

IV т. 

IV т. 

 

 

IV т. 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 
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11.Про дотримання Правил безпеки під час  

     проведення занять з фізичної культури в  

    2021-2022 н.р. – г. 

12. Про затвердження комісії з огляду стану 

      будівель, споруд та інженерних мереж в  

      2021-2022 н.р. - г 

13.Про затвердження освітніх програм для дошкільної групи. 1-11 

     класів, річного плану школи. 

14.Про організацію гурткової роботи в  

     2021-2022 н.р. – г. 

15. Про розподіл функціональних  обов’язків та  

      посадової відповідальності  між 

  адміністративними працівниками  школи та  

      допоміжним персоналом. 

16. Про дотримання норм протипожежного захисту  

      в 2021-2022 н.р. - г 

17. Про режим роботи школи  в 2021-2022 н.р. 

18. Про затвердження графіка роботи  

       працівників школи на  

       2021-2022 н.р. - г 

19. Про призначення класних керівників і  

      завідуючих майстернями в 2021-2022 н.р. – г. 

 

20. Про затвердження мережі класів і контингенту 

      учнів в 2021-2022 н.р. – г. 

21. Про розподіл педагогічного навантаження на 

       2021-2022 н.р. -к 

22. Про організацію харчування учнів. 

23. Про затвердження рішення педагогічної ради. 

24. Про встановлення доплати за прибирання  

туалетів. - к 

 

IV т. 

 

 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

IV т. 

IV т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 
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25. Про встановлення ставок та довантаження  

      годинами заступникам директора. - к  

26. Про встановлення тижневого навантаження  

педпрацівникам. - к 

27.Про призначення відповідального за складання і 

     подання статистичної звітності в  

     2021-2022 н.р. – г. 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

 
6. Фінансово-

господарська робота.  
1. Перевірка слухових вікон на горищі. 

2. Перевірка справності електровимикачів, розеток. 

3. Проведення поточного ремонту класних та адміністративних 

приміщень. 

4. Розподіл прибиральної площі між прибиральниці. 

IV т. 

IV т. 

IV т. 

 

IV т. 

Заст.директора з 

ГР 

 

Інформація 

Інформація 

Інформація 

 

Графік 
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Вересень 

 

Розділи річного плану Назва заходів 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та 

праці  

 

1.1. Забезпечення збереження 

життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу 

1. Проведення інструктажів та  бесід з 

здобувачами щодо правил з техніки безпеки, 

охорони життєдіяльності учнів під час 

освітнього процесу. 

2. Контроль за веденням журналу реєстрації 

інструктажу з охорони праці в кабінетах 

інформатики,СПО, майстернях, спортзалі. 

3. Заповнення листів здоров’я  (2 екземпляри). 

 

I т. 

 

 

 

І т. 

 

 

         I т. 

Класні керівники, 

вихователі 

 

 

Заст.директора з НВР 

 

 

Медична сестра 

Журнали 

 

 

 

Довідка 

 

 

 

 

1.2. Організація харчування 

здобувачів освіти та 

працівників 

1. Забезпечення харчування школярів та 

організація контролю за якістю приготування 

їжі. 

І т. Адміністрація Довідки 

 

 

 

 

1.3. Адаптація та інтеграція 

здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

1.Психологічне обстеження адаптації 

першокласників до школи. 

2. Відвідування уроків та виховних годин з 

метою вивчення особливостей психологічної 

взаємодії надавача  та здобувачів . 

Пр-м місяця 

 

Пр-м місяця 

Адміністрація 

 

Адміністрація 

Довідка 

 

Спостере- 

ження 
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2. Створення освітнього 

середовища, вільного від будь 

яких форм насильства та 

дискримінації 

1. Ознайомлення здобувачів з правилами 

поведінки та критеріями безпеки в закладі 

освіти. 

 

І т. 

 

 

Адміністрація 

Практичний психолог 

Правила 

 

 
 

3. Робота психолого-

педагогічного консиліуму 
1. Складання індивідуальних планів для дітей з 

ООП . 
 

І т. 

 

 

Надавачі 

школи 

Розклад 

  

4. Бібліотека як простір 

інформаційної взаємодії та 

соціально- культурної комунікації 

учасників освітнього процесу 

1. День знань. 

 

 

2. Підготувати і провести захід присвячений 

Всеукраїнському дню бібліотек (окремо) 

 

3. Міжнародний день миру. 

 

4. Консультувати читачів під час видачі 

літератури щодо правил користування 

бібліотекою.  

5. Підібрати матеріал для першого уроку . 

6. Створити новий актив читачів на 2021-22н.р. 

 

7. Провести аналіз складу підручників і 

літератури на засідання МО вчителів 

предметників та класоводів. 

 

8. Організувати творчу групу «Книжкова 

лікарня» 

 

9. Оформити інформаційний бюлетень до дня 

фізкультури та спорту 

 

І т. 

 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

Протягом 

року 

 

І т. 

І т. 

 

ІІ т. 

 

 

 

І т. 

 

 

 

ІІ т. 

 

Педагог-організатор, 

класні керівники, 

вихователі, 

Бібліотекар, педагог- 

організатор 

 

педагог- організатор 

 

Бібліотекар 

 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар, педагог- 

організатор 

 

 

Бібліотекар, педагог- 

організатор 

 

Бібліотекар, педагог - 

організатор 

 

Інформаційна 

хвилинка 

 

 

За окремим 

планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжкова 

виставка 
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10. Оформити книжкову виставку « Історію 

розвитку українського кіномистецтва.» 

Організувати перегляд українських фільмів до 

Дня українського кіно. 

 

 11. Підготувати тематичну книжкову виставку 

до Дня рятувальника «Вони рятують наше 

життя» 

Провести літературну гру «Обізнаний, значить 

врятований» під час  свята до дня рятувальника. 

 

12. Оформити книжкову виставку до 175 – річчя  

з дня народження Івана Карпенка-Карого, 

українського  письменника, драматурга. 

 

 

ІІІ т. 

 

 

 

 

Протягом 

місяця 

 

 

 

 

    ІІІ т. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-організатор, 

класні керівники, 

вихователі, 

бібліотекар 

 

 

Бібліотекар 

 

 

 

 

Бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна 

хвилинка 

 

 

Книжкова 

виставка 

 

 

 

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1. Внутрішній моніторинг 

результатів навчання 

здобувачів освіти 

1.Перевірка явки здобувачів освіти  

до школи. 

 

I т. 

 

 

 

Заст.директора з НВР 

 

 

Довідка 

 

 

 

 

 

2. Управління навчально-

пізнавальною діяльністю та 

інтелектуальним розвитком 

учнів 

1.Участь здобувачів освіти у Тижні 

Незалежності «Батьківщина- рідний край, я 

люблю тебе, ти знай» 

2.Участь здобувачів освіти  в оздоровчо-

профілактичній  роботі «Увага!Діти на дорозі». 

3.Залучення здобувачів до занять у гуртках. 

I-ІІ т. 

 

 

І т. 

 

І т. 

Заст.директора з ВР 

 

 

Заст.директора з НВР 

 

Заст.директора з ВР 

Звіт,сценарій 

 

Звіт,план 

 

 

Наказ ,звіт 
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3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави 

1. СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА 

«Заново  вересень кличе нас в школу!» 

1.1.Свято   «Нас кличе дзвоник до шкільної 

ниви». Флеш-моб «Діти України – за мир в 

усьому світі» 
1.2.Перші тематичні уроки   

1.3.Акція привітання вчителів –ветеранів 

педагогічної праці «Бажаємо щастя Вам ще на 

стонадцять літ!». 

1.4.Урок-знайомство першокласників зі школою 

«У доросле життя перші кроки». 

2. Міжнародний день Миру:  

*година спілкування "Світове щастя неможливе 

без миру на Землі" (для учнів  5-9 класів); 

*конкурс стріт-арт на асфальті "Хай завжди 

буде мир!" (для учнів  2-9 класів); 

*Проведення акції «Голуб миру» (виготовлення 

голубів миру дошкільна група, 1-11 класи). 

* Флешмоб «Ми за мирне небо України». 

 

 

 

Іт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ т. 

 

 

 

ІІІ т. 

 

 

 

 

Заст.директора з ВР , 

педагог-організатор, 

вихователі, класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-організатор, 

вихователі 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій 

 

Звіт 

 

 

Звіт 

 

 

Звіт 

 

 

Звіт 

 

3.2. Ціннісне ставлення 

особистості до людей 
1. Проведення Першого уроку. 

2. ТИЖДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

«Батьківщина – рідний край, я люблю тебе, ти 

знай!»: 

Іт. 

 

ІVт. 

 

Вихователі, класні 

керівники 

 

Заст.директора з ВР 

Звіт 

 

Наказ, звіт 
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2.1.  Участь школи у сільському мітингу, 

присвяченому річниці визволення Часів Яру від 

німецько-фашистських загарбників.  

-лінійка-пам’яті «Бабин Яр: без права на 

забуття»; 

- тематичні уроки,  
-уроки мужності:   

-. «Україна в огні»;  

- «Серед братських могил в краю степовім …»-

«Недописані сповіді, які опалила війна…» 

- виставка книг “Красуне моя, Поділля”; 

- година історичної пам’яті«Історія мого села»; 

-виставка малюнків «Моє рідне село»; 

 

 

 

ІV т. 

 

 

 

ІV т. 

 

 

 

ІV т. 

Педагог-організатор, 

вихователі 

 

 

Презентація 

 

 

Звіт 

 

 

Звіт 

 

Звіт 

 

3.3. Ціннісне ставлення 

особистості до мистецтва 
  Заст.директора з ВР 

 

  

3.4. Ціннісне ставлення 

особистості до праці 
1. Акція «Моя клумба найкраща» 

2.  Вернісаж квіткових композицій «Українська 

осінь - 2021» 

ІІ т. Заст.директора з ВР 

Педагог-

організатор,вихователі 

 

Звіт  

3.5. Ціннісне ставлення 

особистості до себе 
Тематика виховних годин : 

«Моя рідна Україна» – 1 кл. 

«Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести Вам 

радість, люди!» – 2 кл. 

«Я — маленький громадянин» – 3 кл. 

«Шануймося, бо ми того варті» – 4 кл. 

«Ми – творці власного життя» – 5-ті кл. 

 «Найвідоміші винаходи українців» – 7-мі кл. 

«Я - громадянин і патріот держави» – 8 кл. 

«Колектив починається з мене» – 9-ті кл. 

«Славетні постаті України» – 11 кл. 

Протягом 

місяця 

Вихователі , класні 

керівники 1-10 класів 

 

Звіт 
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3.6. Ціннісне ставлення 

особистості до природи 
1. Озеленення класу. 

2.Картотека спостережень (осінь). 

3. Створення та організація екоклубу  «Еколог». 

Пр-м місяця 

 

Заст.директора з ВР, 

вихователі 

Надавач 

природознавства 

 

Звіт  

 

 

Звіт 

 

3.7. Туристично-краєзнавча 

робота 
1. Змагання, вікторина, приурочені  Дню 

туризму. 

 

ІVт. 

 

 

Надавачі фізкультури , 

природи , географії. 

 

 

Звіт 
 

3.8. Військово- 

патріотичне виховання 
1. Година – пам'яті «Бабин Яр : без права на 

забуття» 

ІІт. Заст.директора з ВР, 

бібліотекар, педагог - 

організатор 

 

Звіт  

4. Психологічна служба:  

4.1. Діагностика 1. Діагностичне обстеження першокласників. 

2. Дослідження внутрішньо-сімейних взаємин за 

методикою  «Малюнок сім’ї» в початковій 

школі. 

ІІ т. 

ІІІ т. 

Практичний психолог Протокол 

 

 

4.2. Профілактика   1. Профілактика стресових і постстресових 

станів здобувачів освіти, пов’язаних із 

пандемією короновірусу. 

І т. Практичний психолог Рекомендації 

 
 

4.3. Корекція 1. Курс «Розвиваючі ігри для першокласників» 

2. Корекційно-розвиткові заняття для дітей з 

особливими освітніми потребами 

Пр-м місяця 

 

Практичний психолог Програма 

План 
 

4.4. Консультування 1. Індивідуальне консультування класних 

керівників дошкільної групи, 1, 5, 11 кл. щодо 

організації психолого-педагогічної підтримки 

учнів на етапі адаптації до школи. 

ІІ т. Практичний психолог Протокол  
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5. Соціальний захист здобувачів 

освіти 
1. Поповнення банку даних про дітей пільгової 

категорії: 

-дітей-напівсиріт; 

-дітей з багатодітних сімей; 

-дітей з малозабезпечених сімей; 

-дітей з неповних сімей; 

-дітей-інвалідів дитинства. 

2.Організація контрольного  обстеження умов 

життя та виховання дітей. 

ІІ т. 

 

 

 

 

 

 

I т. 

 

ІІІ т. 

Соціальний педагог Довідка 

 

 

 

 

 

 

Інформація 

 

Акт 

 

6. Робота органів учнівського 

самоврядування 
Організувати вибори голови учнівського 

самоврядування 

Провести збори учнівської організації «Мрія» : 

- Про організацію роботи учнівської 

організації «Мрія» 

Поновити склад  шефських  груп  над  

молодшими  школярами. 

Організувати  роботу  інформаційного  центру, 

редколегії  шкільної  газети. 
 

 

 

І т. 

 

ІІ т. 

 

ІІІт. 

 

Педагог –організатор 

 

План роботи  

 

Протокол 

 

Звіт  

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

1. Система методичної роботи 1.Організація методичної роботи в школі. 

2. Уточнення тем методичних проблем, над 

якими працюють надавачі. 

3. Забезпечення систематичного підвищення 

кваліфікації педпрацівників; впровадження 

інформаційних технологій 

ІІ т. 

 

 

 

Заст.директора з НВР 

 

Наказ 

Список 

 

Протоколи 

 

 

 

 

2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
1. Проходження курсової підготовки: 

Семенішена Н.Г. 

 

07.09-10.09 

 

Заст.директора з НВР 

 

Сертифікат 
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Врасій О.Ю. 

 

28.09-01.10  

3. Заходи з атестації 

педагогічних працівників 
1. Створення атестаційної комісії. 

2. Ознайомлення педагогічного колективу зі 

списком педагогічних працівників, що включені 

адміністрацією до атестації поточного 

навчального року 

ІІІ т. 

 

Заст.директора з НВР 

 

Наказ 

Список 

  

4. Співпраця з сім’єю та 

громадськістю 
1. Проведення класних батьківських зборів з 

актуальних питань  навчання і виховання дітей.  

2.Про встановлення законодавством України 

відповідальності батьків за утримання, 

виховання та навчання дітей. 

 

ІІ т. Адміністрація, 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

Протокол 

 

IV. Управлінські процеси закладу освіти 

1. Організаційні заходи та 

робота з діловою документацією 
1. Унесення змін про рух учнів до алфавітної 

книги. 

2. Оформлення статистичних звітів. 

3. Оформлення тарифікаційних списків 

педагогічних працівників. 

4. Складання та затвердження графіка 

чергування по школі вчителів. 

5. Складання та затвердження розкладу  уроків, 

роботи гуртків, розвитку мовлення, ЛФК 

6. Погодження  розкладу навчальних занять на 

відповідність санітарним вимогам. 

7. Складання табеля обліку робочого часу   

працівників. 

8. Оновлення та коригування списків соціальної 

категорії учнів. Оформлення актів обстеження. 

9. Складання та затвердження розкладу засідань 

та планів роботи методичних об’єднань. 

I т. 

 

I т. 

          I т. 

 

I т. 

 

I т. 

 

         І т. 

 

І т. 

 

ІІ т. 

 

ІІ т. 

 

Заст.директора з ВР 

 

Адміністрація 

Заст.директора з НВР 

 

Заст.директора з НВР 

 

Заст.директора з НВР 

 

Заст.директора з НВР 

 

Заст.директора з НВР, 

з ВР, з ГР 

Соціальний педагог 

Заст.директора з НВР 

Заст.директора з НВР 

 

Книга 

 

Звіти 

Список 

 

Графік 

 

Розклад 

 

Розклад 

 

Табель 

 

Список 

 

Розклад 
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10. Оформлення та погодження календарно-

тематичних планів вчителів. 

11. Погодження планів виховної роботи класних 

керівників. 

12. Оформлення та погодження календарно-

тематичних планів вихователів. 

13. Складання плану  роботи органів 

учнівського самоврядування. 

14. Внесення і коригування даних в 

інформаційну систему КУРС ШКОЛА. 

15 . Складання та затвердження графіка 

проведення контрольних робіт на І семестр. 

ІI т. 

 

ІІ т. 

 

ІІ т. 

 

ІІ т. 

 

ІІ т. 

 

ІІІ т. 

Заст.директора з НВР 

 

Заст.директора з ВР 

 

Заст.директора з ВР 

 

Педагог-організатор 

 

 

 

Заст.директора з НВР 

 

Плани 

 

Плани 

 

Плани 

 

План 

 

Інформація 

 

Графік 

2. Нарада при директору 1. Про етику поведінки здобувачів освіти . 

Формування культури користування 

мобільними телефонами учасниками навчально 

– виховного процесу. 

2. Про підсумки організації та проведення 

Цивільного захисту в школі . 

3. Про забезпечення підручниками    та 

зміцнення бібліотечного фонду. 

4. Про організацію харчування здобувачів освіти 

у школі. 

5. Про проходження курсів вчителями, які 

атестуються в поточному навчальному році. 

6. Про підсумки працевлаштування випускників 

2021 року. 

        І т. 

 

 

 

І т. 

 

ІІ т. 

 

          ІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

І т. 

 Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Педагогічна рада      

4. Внутрішкільний контроль і 

керівництво 
1. Перевірка календарно-тематичних та 

виховних  планів. 

 

ІІ т. 

 

 

Заст.директора з НВР.з 

ВР 

 

Інформація 

до наради 

/вересень/ 
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2. Збір інформації та довідок про подальше 

навчання та трудовлаштування випускників 

школи. 

 

3. Вивчення стану проходження курсової 

підготовки вчителями, які атестуються в 2022 р. 

 

4. Перевірка заповнення класних журналів та 

виховних планів. 

 

5. Вивчення стану адаптації здобувачів 1 та 5 

класів. 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

Заст.директора з НВР 

 

Заст.директора з НВР 

 

Заст.директора з 

НВР,зВР 

 

Заст.директора з НВР 

 

 

Практичний психолог 

Довідка 

до наради 

/вересень/ 

Інформація 

до наради 

/вересень/ 

Інформація 

до наради 

/вересень/ 

Інформація 

до наради 

/жовтень 

5. Накази 1. Про затвердження списку учнів , які 

відвідують заняття ЛФК 

 

 

2.  Про дотримання вимог техніки безпеки та 

    охорони праці учасниками освітнього процесу 

3.Про створення атестаційної комісії 

4.Про організацію методичної роботи на 

початок навчального року 

5. Про захист персональних даних 

6.Про підготовку школи в осінньо-зимовий 

період 

7.Про забезпечення пожежної безпеки школи в  

    осінньо-зимовий період  

I т. 

 

 

 

I т. 

 

I т. 

I т. 

 

I т. 

      I т. 

 

I т. 

 

Директор 
 

Заст.дир.з ВР 

 

Заст. дир.з НВР 

 

Директор 

Заст.дир.з ВР 

 

Директор 

Директор 

 

 

Заст.дир.з НВР 

Заст.дир.з НВР 

Наказ 
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8. Про організацію гурткової роботи на 2021 –  

2022 навчальний рік. 

9. Про проведення тижня Незалежності в школі 

(до 30 – річчя Незалежності України). 

10. Про підсумки проведення тижня                

Незалежності в школі (до 30 – річчя 

Незалежності України). 

11.Ведення шкільної документації 

12.Про організацію  оздоровчо-профілактичної  

роботи «Увага!Діти на дорозі». 

13.Про підсумки проведення  оздоровчо-

прфілактичної  роботи «Увага!Діти на дорозі». 

14.Про дотримання єдиного орфографічного 

режиму 

 

I т. 

 

ІІ т. 

 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

ІV т. 

 

ІV т. 

 

Пр.-м місяця 

 

 

Заст.дир.з НВР 

Заст.дир.з НВР 

Заст. директора ВР 

 

Наказ 

 

 

 

 

 

 

Наказ 

 

 Наказ  

 

Наказ  

 

 

 
6. Фінансово-господарська 

робота.  
1. Перевірка системи опалювання та підготовка 

до зимового періоду. 

2. Закріплення за класами території школи. 

IV т. 

 

ІІІ т. 

Заст.директора  

з ГР 

Заст.директораз ВР 

 

Інформація 

 

План 
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Жовтень 

 

Розділи річного плану Назва заходів 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та 

праці  

 

1.1. Забезпечення збереження 

життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу 

1. Контроль за підготовкою до роботи школи в 

зимових умовах. 

2. Проведення інструктажів та  бесід з учнями 

щодо правил з техніки безпеки, охорони 

життєдіяльності учнів під час осінніх канікул. 

3. Практичні заняття щодо відпрацювання 

планів евакуації учасників освітнього процесу. 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

 

IV т. 

Директор 

 

Класні керівники 

 

 

План 

 

Бесіди 

Класні журнали 

 

План 

 

1.2. Організація харчування 

здобувачів освіти та працівників 
1. Вивчення роботи шкільної їдальні та стану 

організації харчування в закладі освіти. 

Пр-м місяця 
 

Адміністрація Довідка 
 

1.3. Адаптація та інтеграція 

здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

1. Вивчення психологічних аспектів 

адаптаційного періоду учнів. Здійснення 

психологічного супроводу (дошкільної групи,1, 

5, 11 кл.). 

ІІ т. Адміністрація 

Практичний психолог 

Аналітична 

довідка 
 

2. Створення освітнього 

середовища, вільного від будь 

яких форм насильства та 

дискримінації 

1. «Принципи безпечного освітнього 

середовища» (круглий стіл – засідання 

учнівської ради школи). 

І т. 

 

 

Педагог організатор  

 

 

Протокол 
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2. Створення  скриньки та оприлюднення 

телефонів довіри. 

 

ІІІ т. 

 

 

Практичний психолог Інформаційний 

стенд 

 
3. Робота психолого-

педагогічного консиліуму 
     

4. Бібліотека як простір 

інформаційної взаємодії та 

соціально- культурної комунікації 

учасників  

освітнього процесу 

1. Підготувати виставку літератури до Дня 

учителя. 

2.Оформити книжкову виставку «Брати наші 

менші» до дня захисту тварин. 

5. Оформити тематичну книжкову виставку 

«Художники України» та виставку картин  до 

дня художника. 

8. Робота творчої групи «Книжкова лікарня» 

9. Оформити книжкову виставку та презентацію 

творчості до 85-ти річчя з дня народження 

Бориса Олійника -українського поета. 

10. Підготувати книжкову виставку присвячену 

Дню визволення України від нацистських 

загарбників. 

11. Покрова Пресвятої Богородиці. День 

українського козацтва. 

І т  

 

І т. 

 

ІІ т. 

 

 

IV т. 

Пр-м місяця 

 

 

ІІІ т. 

Пр-м місяця 

 

   ІІ т. 

Педагог-організатор, 

класні керівники, 

вихователі, 

бібліотекар 

Бібліотекар 

 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

 

Бібліотекар, вихователі 

Бібліотекар, вихователі 

 

Бібліотекар, педагог-

організатор, вихователі 

За окремим 

планом 

 

 

Інформаційна 

хвилинка 

 

Виставка-огляд 

 

 

 

Книжкова 

виставка 

 

За окремим 

планом 

 

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1. Внутрішній моніторинг 

результатів навчання здобувачів 

освіти 

1. Результативність діяльності здобувачів 

освіти за наслідками контролю за станом 

ведення зошитів учнями 1-4 класів з 

математики. 

2.Вивчення стану викладання, рівня знань і 

умінь учнів з предмету «Я досліджую світ»в 1-

4кл 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

Заст.директора  

з НВР 

 

 

Іформація 

/при нараді/ 

 

Звіт 

 

 

2. Управління навчально-

пізнавальною діяльністю та 
Участь здобувачів освіти у Тижні історії 

«Закону і права» 

Пр-м місяця 

 

Заст.директора  

з НВР 

Звіт 
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інтелектуальним розвитком 

учнів 
Участь здобувачів освіти у Тижні фізичної 

культури і спорту 

 «Молодь обирає здоров'я» 

 

 

Пр-м місяця 

 Звіт 

 

Звіт 
3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави 

1. Загальношкільна збірка «Пам’ятаймо 

героїв». До 78 річниці УПА. 

Іт. Заст.директора  

з ВР, педагог-

організатор,бібліотекар 

 

Акція  

3.2. Ціннісне ставлення 

особистості до людей 
1. Вітання до Дня працівників освіти. 

Творчий проект до Дня Вчителя «Зоря любові і 

добра, дитячих душ хранитель!» 

1.1.Ранкова зустріч – «Ви прийміть у цей день 

нашу шану і любов!» 

День учнівського самоуправління: 

   (11-й клас); 

1.2.Вітальна акція «Його величність Вчитель!» 

1.3.Концерт-сюрприз «Вчительська доля – 

висока зоря». 

1.4.Привітання надавачів – ветеранів 

педагогічної праці «Щоб щастя і радість поряд 

крокували, а роки повільно ішли» 

2.Проведення заходів до Міжнародного дня 

літніх людей: 
Проведення виховних годин «Повага – 

ниточка, що з’єднує покоління» 

- Виставка малюнків  

- Виставка дитячих листів, адресованих 

бабусям чи дідусям  

- Благодійна акція «Прояви турботу» 

Проведення заходів до Міжнародного дня 

літніх людей:  

Іт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

з ВР, педагог-

організатор, вихователі, 

класні керівники 

 

Педагог - організатор 

 

 

 

 

 

Педагог-організатор, 

вихователі, класні 

керівники  

 

 

 

 

 

Педагог- організатор, 

вихователі, класні 

керівники 

 

Сценарій , звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт  
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3. Акція «Прийми мою допомогу» 

Проведення виховних годин «Повага – 

ниточка, що з’єднує покоління» 

- виставка малюнків; 

- виставка дитячих листів, адресованих бабусям 

чи дідусям; 

- благодійна акція «Прояви турботу». 

 

І т.   

Звіт 

3.3. Ціннісне ставлення 

особистості до мистецтва 
1. Виставка малюнків «Краса осені» 

 

IVт. Педагог – організатор, 

вихователі 

 

Виставка  

3.4. Ціннісне ставлення 

особистості до праці 
Трудовий десант по впорядкуванню шкільної 

території. 

Пр. місяця Педагог – організатор, 

вихователі 

 

  

3.5. Ціннісне ставлення 

особистості до себе 
1. Години спілкування «Що заважає людям бути 

відповідальним?» 

2.ТИЖДЕНЬ (історії) ЗАКОНУ І ПРАВА«Я 

маю право на життя, я гідно мушу жити» (до 

Дня юриста України 11 жовтня 2021 ) (за 

окремим планом) 

-Бесіда з профілактики насильства в сім’ях та 

будь-яких його проявів.                                                  - 
Профілактика злочинності і безпритульності 

серед учнів. 

- Профілактика паління серед школярів, 

вживання алкогольних виробів та 

психоактивних речовин. 

 

3.ТИЖДЕНЬ 

УКРАЇНСЬКОГОКОЗАЦТВА«Тої слави 

козацької повік не забудемо»  

 

 

ІІІт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І т. 

 

 

 

Вихователі, надавач 

історії , педагог – 

організатор. 

 

 

Практичний психолог 

 

 

 

 

 

Вихователі, надавач 

історії, педагог – 

організатор. 

 

 

 

 

Наказ  

Звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ  

Звіт 

 



82 

 

-Виховний захід до Дня захисника України «Від 

козаків до кіборгів» 

-Провести виховні години: «Покрова Пресвятої 

Богородиці»  

-перегляд презентації "Були в народу мужні 

оборонці-звитяжці, хлібороби, козаки"; 

-спортивні змагання “Козак - богатир”  

-конкурс інсценованої козацької пісні  

- День захисника України (із залученням 

учасників АТО) 

ТИЖДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ «Здоров’я чисте джерело» - святкова 

лінійка присвячена всеукраїнському Дню 

фізкультури і спорту; 

- спортивні ігри; 

- спортивна вікторина «Ми сміливі, спритні і 

кмітливі»; 

- конкурс малюнка: «Спорт – здоров’я і краса!» 

- перегляд кінофільмів та мультфільмів на 

спортивну тематику; 
легкоатлетичний крос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі, надавач 

фізкультури, педагог – 

організатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ  

Звіт 

3.6. Ціннісне ставлення 

особистості до природи 
1. Дискусія «Поводження з безпритульними 

тваринами» (до дня захисту тварин). 

 

2.Залучення школярів  до практичної 

природоохоронної роботи Акція «Осінь без 

диму». 

 

3. Дозвілля з екологією. Читання казок  в 

«Зеленому класі». 

 

Іт. 

 

 

 

ІІ т. 

 

 

ІІІ т. 

Заст.директора  

з ВР, педагог – 

оганізатор, вихователі , 

бібліотекар 

Педагог –               

оганізатор, вихователі  

 

Вихователі 

Звіт 

 

 

 

Звіт 
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3.7. Туристично-краєзнавча 

робота 
     

3.8. Військово- 

патріотичне виховання 
1. «Цінуємо твій подвиг, солдате» (заходи до 

відзначення 78 річниці УПА: 

- загальношкільна збірка; 

- ватра пам’яті; 

- читання патріотичних віршів; 

- виконання патріотичних пісень. 

ІІт. Заст.директора  

з ВР 

 

Сценарій  

4. Психологічна служба:  

4.1. Діагностика 1. Методика визначення особистісної адаптації 

школярів“Мій клас”. 

2. Методика“Що мені подобається в школі?», 

готовності до школи.  

3. Анкета «Адаптація п’ятикласників». 

Соціометричне дослідження. 

ІІ т. 

 

ІІ т. 

 

ІІ т. 

Практичний психолог 

 

Практичний психолог 

 

Соціальний педагог 

Протокол 

 

Протокол 

 

        Звіт 

 

4.2. Профілактика   1. Впровадження програми тренінгових занять 

"Не смійся з мене». 

2. Вирішення конфліктів мирним шляхом. 

Базові навички медіації». 

І т. 

 

IV т. 

Практичний психолог 

 

Практичний психолог 

Програма 

 

Програма 

 

4.3. Корекція 1. Корекційно-розвиткові заняття з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

Пр-м місяця Практичний психолог План  

4.4. Консультування 1. Поради батькам «Як працювати з дитячими 

реакціями в умовах пандемії COVID-19»? 

ІІІ т. Практичний психолог Презентація  

5. Соціальний захист здобувачів 

освіти 
1. Складання та поновлення соціального 

паспорту школи (класів). 

2.Надсилання листів супроводу дітей СЖО під 

час осінніх канікул, на служби у справах дітей. 

I-ІІ т. 

 

 

IV т. 

Соціальний педагог 

 

 

Соціальний педагог 

Соціальний 

паспорт 

 

Листи ВД 

 

6. Робота органів учнівського 

самоврядування 
1.Взяти участь у  проведенні тематичних 

заходів: 

Іт. 

І т. 

Педагог-організатор Протокол 

Диспут 

 



84 

 

 До Дня захисника України   

2.Планування роботи учнівського 

самоврядування на жовтень , вибір вожатих на 

І семестр 2021року 

3.Поведінка дітей в школі, виявлення недоліків, 

під час виконання творчих доручень. 

4. Круглий стіл «Причини безпечного 

освітнього середовища». 

 

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

1.Система методичної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методична рада 

1.Тиждень історії «Закону і права» 

2.Тиждень фізичної культури і спорту 

3. Тиждень українського козацтва «Тої слави 

козацької повік не забудемо» 

1. Засідання МО педпрацівників: 

- надавачів початкових класів; 

- надавачів суспільно-гуманітарного циклу; 

- надавачів математики та трудового навчання; 

-класних керівників та вихователів; 

 

 

Тема: « Педагогічна взаємодія у забезпеченні 

результативності освітньо-корекційного 

процесу - складова формування ключових 

компетентностей дітей з особливими  

освітніми потребами» 

1.Педагогічна взаємодія у забезпеченні 

результативності освітньо-корекційного 

процесу - складова формування ключових 

ІІІ 

ІІ 

 

 

 

ІY т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

 

Звіт,план 

 

 

 

Протоколи 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
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компетентностей дітей з особливими  освітніми 

потребами. 

(Заступник директора з НВР) 

2.Використання міжпредметних зв'язків як 

важливого фактора підвищення ефективності 

навчання. 

(Керівник МО надавачів початкових класів 

Махлєєва О.М..) 

3.Про підготовку та проведення предметних 

тижнів.  

(Заступник директора з ВР, керівники  МО) 

4.Про хід атестації у 2021-2022 н.р.. Провести 

інструктивно-методичні наради з надавачами, 

вихователями з питань проведення атестації 

педпрацівників відповідно до вимог Типового 

положення про атестацію. 

 (Заступник директора з НВР ) 

5.Огляд нормативних документів, новинок 

психолого-педагогічної літератури  

(Бібліотекар ) 

 
2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
1. Проходження курсової підготовки: 

Кушнір К.С. 

Чорна Я.Я. 

Махлєєва О.М. 

Карауш Н.М. 

Мельник О.М. 

 

 

 

05.10-08.10 

19.10-22.10 

19.10-22.10 

19.10-22.10 

19.10-22.10 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

 

Сертифікати 
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3. Заходи з атестації 

педагогічних працівників 
1. Засідання атестаційної комісії. 

2. Розгляд поданих матеріалів на атестацію 

педагогічних працівників. 

3. Затвердження графіку проведення атестації 

педпрацівників. 

4. Оновлення матеріалів куточка атестації 

педагогічних працівників згідно з Типовим 

положенням. 

5. Ознайомлення вчителів, які атестуються, з 

графіком проведення атестації. 

ІІІ т. 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

 

 

ІІІ т. 

Заст.директора  

з НВР 

 

Протокол 

 

Графік 

Протокол 

 

Стенд 

 

 

 

Нарада 

 

4. Співпраця з сім’єю та 

громадськістю 
 Проведення загальношкільних батьківських 

зборів: 

 1. Про підсумки освітнього процесу школи за 

2020-2021 н.р.; 

2. Про особливості виховання дітей в умовах 

сучасного освітнього простору, прогнозування 

результатів навчання здобувачів з подальшим 

його моделюванням.  

3. Про збір даних для соціального паспорту 

класу. 

 

 

 

І т. 

 

 

 

 

 

ІІ т. 

Заст.директора  

з НВР, з НВ 

 

Протокол 

 

 

 

Виступ 

 

IV. Управлінські процеси закладу освіти 

1. Організаційні заходи та робота 

з діловою документацією 
1. Підготовка звіту РВК-1, РВК-83 в 

інформаційній системі КУРС школа. 

2.Складання табеля обліку робочого часу 

працівників. 

І т. 

 

І т. 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з НВР, з ВР,  

з ГР 
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2. Нарада при директору 1. Про готовність та заходи щодо підготовки 

школи до роботи в осінньо-зимовий період. 

2. Про адаптацію здобувачів освіти  1 та 5 

класів. 

3. Про організацію діяльності роботи МО 

педагогічних працівників. 

4.  Про стан ведення зошитів здобувачами 

освіти 1-4 класів з математики. 

5. Про стан та результативність роботи гуртків. 

 

IV т. Заст.директора  

з ВР 

Практичний психолог 

 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з ВР 

Протокол 

 

 

3. Педагогічна рада Тема педради: «Діяльність педагогічного 

колективу школи з розвитку громадської 

активності, самостійності та 

організаторських здібностей здобувачів 

1.Діяльність педагогічного колективу школи з 

розвитку громадської активності, самостійності 

та організаторських здібностей учнів (Директор 

Ацеховська О.В.) 

2.Моніторинг, як ефективний інструмент 

реалізації освітніх технологій в освітньому 

процесі (Заступник директора з навчально-

виховної роботи)  

3.Підвищення  виховної роботи як можливого 

засобу формування духовно-моральних, 

громадянських та патріотичних  рис 

особистості. (Заступник директора з виховної 

роботи,кл. керівники) 

4.Про атестацію педагогічних працівників у  

2021-2022 навчальному році». Погодження 

списку педагогічних працівників,  які 

підлягають атестації у 2021-2022 навчальному 

ІV т. Заст.директора  

з НВР 

 

Протокол 
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році (Заступник директора з навчально-

виховної роботи )    

5. «Реалізація творчого потенціалу учнів 

шляхом індивідуально особистісного підходу 

при навчанні математики» 

(Надавач Мосціпан Г.О..) 

 
4. Внутрішкільний контроль і 

керівництво 
1. Вивчення стану адаптації здобувачів1 та 5 

класів. 

2. Організація діяльності та планування роботи 

МО педагогічних працівників. 

3. Контроль за веденням зошитів здобувачами 1-

4 класів з математики. 

4. Перевірити готовність та заходи щодо 

підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

5. Вивчення роботи шкільної їдальні та стану 

організації харчування в закладі освіти. 

6. Персональний контроль за надавачем  

Мазурик О.Д.. 

7. Персональний контроль за вихователем 

Рейвач Л.М. 

Пр-м місяця 

 

Пр-м місяця 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця  

 

Пр-м місяця  

 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

Адміністрація 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

 

Заст.директора  

з ГР 

 

Адміністрація 

 

Заст.директора з НВР 

 

Заст.директора  

з ВР 

 

Довідка 

до наради 

/жовтень/ 

Довідка 

до наради 

/жовтень/ 

Довідка 

до наради 

/жовтень/ 

Довідка 

до наради 

/жовтень/ 

Довідка 

до наради 

/жовтень/ 

/листопад/ 

 

 

5. Накази 1. Про атестацію педпрацівників - к 

2. Про призначення сезонних операторів 

котельні - к 

3.Про дотримання санітарно-гігієнічних норм у 

 освітньому процесі 

4.Про  організацію та проведення атестації  

І т. 

І т. 

 

Пр-м місяця 

 

І т. 

Директор 

Директор 

 

Директор 

 

Заст. дир.з НВР 

Наказ 
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   педагогічних працівників  2021-2022н.р. 

5.Про проведення осінніх канікул 

6.Про забезпечення безпеки життєдіяльності 

дітей  під час канікул 

7.Про початок опалювального сезону 

8.Про стан організації харчування 

9.Про стан відвідування здобувачами школи 

10Про здійснення моніторингу стану адаптації 

учнів 1 та 5 класів. 

11.Про підсумки здійснення моніторингу стану 

адаптації учнів 1 та 5 класів. 

12.Про здійснення персонального контролю за 

роботою надавача Пранчук Г.І.. 

13.Про підсумки здійснення персонального 

контролю за роботою надавача  

14 Про здійснення персонального контролю за 

роботою  виховательки Рейвач Л.М. 

15.Про підсумки здійснення персонального 

контролю за роботою вихователя 

Пальчик В.І.. 

16.Про організацію проведення Тижня історії 

«Закону і права» 

17.Про підсумки проведення Тижня «Закону і 

права» 

18.Про організацію проведення Тижня фізичної 

культури і спорту 

19.Про підсумки проведення Тижня фізичної 

культури і спорт 

20. Про створення робочої групи для 

підготовки та проведення педагогічної ради. 

 

ІІІ т. 

IV т. 

 

IV т. 

IV т. 

 

I т. 

 

Пр-м місяця  

 

І т. 

 

Пр-м місяця  

 

І т. 

 

 

Пр-м місяця  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІIV т. 

 

ІІІ т. 

 

Директор 

Директор 

 

Директор 

Директор 

Директор 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з ВР 

Заст.директора  

з ВР 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з НВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ  

 

Наказ 

 

Наказ 

 

 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

 

Наказ, звіт 
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21. Про затвердження рішення педагогічної 

ради. 

22. Про організацію вивчення стану 

викладання, рівня знань і умінь учнів з 

предмету «Я досліджую світ»в 1-4кл. 

23. Про підсумки вивчення стану викладання, 

рівня знань і умінь учнів з предмету «Я 

досліджую світ»в 1-4кл 

24. Про організацію проведення Тижня 

Козацтва. 

25. Про підсумки проведення Тижня Козацтва. 

 

IV т. 

 

         І т. 

 

         ІІІт. 

 

           

 І т. 

 

Пр.-місяця 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з ВР 

Заст.директора  

з ВР 

 

 

Наказ,звіт 

 

Наказ,звіт 

 

 

Наказ ,звіт 

 

Наказ , звіт 

 

Наказ  

 

 

 

 

 
6. Фінансово- господарська 

робота.  
1. Підготовка школи до роботи в осінньо-

зимовий період. 

2. Контроль за дотриманням санітарно- 

гігієнічного режиму у закладі. 

ІІ т. Заст.директора  

з ГР 

 

Звіт 
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Листопад 

 

Розділи річного плану Назва заходів 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та праці  
 

1.1. Забезпечення збереження життя 

та здоров’я учасників освітнього 

процесу 

1.Контроль за дотриманням вчителями вимог ТБ 

і охорони праці в освітньому процесі. 

2. Підвищення якості освітнього процесу. 

Пр-м місяця 
 

Заст.директора  

з НВР 

 

Довідка  

1.2. Організація харчування 

здобувачів освіти та працівників 

1. Вивчення роботи шкільної їдальні та стану 

організації харчування в закладі освіти. 

Пр-м місяця 
 

Адміністрація Довідка  

1.3. Адаптація та інтеграція 

здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

1. Інформаційні тренінги на згуртованість 

класного колективу. 

Пр-м місяця Практичний 

психолог 

Тренінг  

2. Створення освітнього 

середовища, вільного від будь яких 

форм насильства та дискримінації 

1. Організація заходів щорічної Міжнародної 

акції «16 днів проти насильства»  

2. Години спілкування з учнями: 

- «Правила безпечної поведінки особистості» -1-4 

кл.; 

- «Моя поведінка в конфлікті (небезпечній 

ситуації) -5-А, 5-Б, 7-А, 7-Б кл.; 

- «Як протистояти тиску та відстоювати власну 

позицію» -7-А, 7-Б, 8 кл.;  

- «Соціально-емоційна грамотність та 

толерантність»-9-А, 9-Б, 11 кл.; 

- «Уникнення потенційних ризиків і небезпек, 

подолання труднощів у власному житті» 11 кл. 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІІ т. 

Заст.директора  

з ВР 

 

План 

 

Конспекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація 

 

3. Робота психолого-педагогічного 

консиліуму 
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4. Бібліотека як простір 

інформаційної взаємодії та 

соціально- культурної 

комунікації учасників  

освітнього процесу 

1.Спланувати і провести заходи до Дня 

української писемності – 9 листопада. 
 

 

 

2. Проаналізувати читацькі формуляри учнів 1-4 

класів 

3. Робота творчої групи «Книжкова лікарня» 

4. Передплата періодичних видань на 2021 рік. 

5. Підготувати книжкову виставку до Дня 

гідності і свободи. Зробити  презентацію 

літератури. 

6. Рейд-огляд підручників. 

7. Взяти участь у підготовці і проведенні Дня 

пам’яті жертв голодомору. Оформити книжкову 

виставку. 

 

І т. 

 

 

 

 

ІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

 

IV т. 

     IV т. 

 

 

 

Педагог-

організатор, 

класні керівники, 

вихователі, надавачі 

історії, 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

 

 

Педагог-організатор, 

бібліотекар 

Книжкова 

виставка 

Книжкова 

викладка 

 

Звіт 

 

 

 

Книжкова 

виставка 

 

 

Виставка-

реквієм 

 
 

 

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1. Внутрішній моніторинг 

результатів навчання здобувачів 

освіти 

1. Результативність діяльності здобувачів освіти 

за наслідками контролю за станом ведення 

зошитів учнями 5-10класів з української мови. 

2.Вивчення стану викладання, рівня знань і умінь 

учнів з української мови в 1-10 кл 

Пр-м місяця Заст.директора  

з НВР 

 

Довідка  

2. Управління навчально-

пізнавальною діяльністю та 

інтелектуальним розвитком учнів 

1. Участь здобувачів освіти у Тижні української 

мови та писемності «Плекаймо рідне слово-

українську нашу мову» 

2.Участь здобувачів освіти у Всеукраїнській акції 

«Запали свічку»  

3.Участь здобувачів освіти у святі Гідності і 

Свободи 

ІІ т. 

 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з ВР 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

Наказ, звіт 

 

 

Наказ, звіт 

 

Наказ, звіт 

 

Заходи, звіт 
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4.Участь здобувачів освіти в інформаційній 

годині «З вогнем погані жарти, жартувати з ним 

не варто» 

5.Участь здобувачів освіти в Тижні «Моральні 

принципи і правила життя» (до Міжнародної акції 

«16 днів проти насилля») 

6.Участь здобувачів освіти в Тижні прав дитини 

 

 

IVт. 

 

I т. 

з НВР 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

 

Наказ, звіт 

 

 

Наказ, звіт 

3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави 
1. ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

ТА ПИСЕМНОСТІ   ( за окремим планом) 

«Плекаймо рідне слово – українську нашу 

мову». 

- Відзначення Дня української писемності та 

мови. (за окремим планом) 

- Фотоконкурс-виставка «Школа вишивана»-    

Літописи України. Повідомлення із життя 

Нестора Літописця. 

2. Відзначення Всесвітнього дня дітей: 

- виставка малюнків; 

- «У чому щастя і як його знайти?». 

- 3.Тематичні години спілування:  «На 

кого ти хочеш бути схожим?», «Цінуй 

свій час і час інших», «Мої права та 

обов'язки», «Дотримання шкільної етики», 

«Повір у себе», «Хто живе поруч зі 

мною?», «Українська вдача», «Що зі 

мною відбувається?», «Що таке 

самовиховання, самооцінка, 

самореалізація?», «Вперед, оглядаючись 

назад», «Ескіз майбутнього життя». 

ІІ т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІт. 

 

 

 

Протягом 

місяця 

 

Заст.директора  

з НВР, надавач 

української мови, 

педагог-організатор 

 

 

 

 

Педагог-

організатор, 

вихователі 

 

Класні керівники, 

вихователі 

 

Наказ  

Звіт 

 

 

 

Виставка  

 

 

 

 

Виставка 

 

 

Інформація 
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3.2. Ціннісне ставлення особистості 

до людей 
1. Всеукраїнська акція «Запали свічку» (до 88 

річниці голодомору). 

День пам'яті жертв голодомору 

*Круглий стіл,  «Є пам’ять, якій не буде кінця» 

*імпреза-реквієм "П'ять колосків - до життя 

непройдених п'ять кроків"; 

*Всеукраїнська акція "На вікні свіча догасала". 

2.Свято Гідності і Свободи 

•хвилинка інформації "Згадаймо, як це було..."; 

•флешмоб "Наш символ Гідності та Свободи" 

«Герої завжди поміж нас» (події Майдану 2014) 

3.ДЕНЬ ЗНАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  

на тему: «З вогнем погані жарти, жартувати з 

ним не варто!»: 

- бесіди по класах; 

- зустріч з працівниками протипожежної безпеки 

 

ІІІт. 

 

 

 

 

 

 

ІІІ т. 

 

 

 

ІІІ т. 

 

Заст.директора  

з ВР, педагог – 

організатор , 

вихователі , кл. 

керівники 

 

Заст.директора  

з ВР, педагог – 

організатор , 

вихователі , кл. 

керівники 

 

Педагог – 

організатор, 

вихователі, кл. 

керівники, надавач 

ОБЖ 

Наказ ,звіт 

 

Сценарій, 

заходи 

 

 

 

 

Виставка 

Наказ ,звіт 

 

 

 

Звіт, заходи 

 

3.3. Ціннісне ставлення особистості 

до мистецтва 
Лялькова вистава до Всесвітнього дня дітей. ІІ т. Педагог - 

організатор 

Вистава  

3.4. Ціннісне ставлення особистості 

до праці 
1. Виставка дитячої творчості «Ми діти твої 

Україно» 

ІVт. Педагог - 

організатор 

 

Виставка  

3.5. Ціннісне ставлення особистості 

до себе 
1. ТИЖДЕНЬ «Моральні принципи і правила 

життя» (до Міжнародної акції «16 днів проти 

насильства»). 

"Толерантність - шлях до миру" 

•тренінг «Толерантність: об'єднаймо зусилля»; 

•інтерв'ю на найкраще визначення «Ввічливість - 

це...», «Толерантність - це...»; 

•випуск інформаційного дайджесту «Щоб світ 

добрішим став» (учні 8-9 класів); 

ІVт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

з ВР, психолог, 

педагог - 

організатор 

 

 

 

 

 

Наказ, звіт  

 

 

 

 

 

Наказ,звіт  
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•акція «Засвіти ліхтарик толерантності» (учні 1-

10 класів); 

•круглий стіл на тему: «Я та інші» (заходи з 

протидії гендерно зумовленому насильству). 

- Провести семінар: 

-Профілактика жорстокості і насилля в 

учнівському середовищі. 

3.ТИЖДЕНЬ ПРАВ ДИТИНИ «Права людини 

починаються з прав дитини»  (за окремим 

планом)  

*Оформлення інформаційно-тематичного кутка з 

питань правового виховання в рамках місячника 

« Я і закон»  

*Проведення виховних заходів на правову 

тематику. 

* День спільних дій в інтересах дітей «Дитинство 

під охороною Закону»  

*Круглий стіл «Чи потрібно знати свої права?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

І т. 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний педагог, 

вихователі 

 

Сценарій 

Виставка 

 

 

 

 

 

 

Наказ , звіт 

3.6. Ціннісне ставлення особистості 

до природи 
1.Конкурс малюнка – екологічний вернісаж                  

« Природа рідного краю». 

2. Екологічний квест. 

 Надавач 

природознавства 

Звіт  

3.7. Туристично-краєзнавча робота 1. Історія міст і сіл України (Вінницька область 

- відеофільм). 

ІІ т. Класні керівники, 

вихователі, надавач 

географії 

 

Презентація  

3.8. Військово- 

патріотичне виховання 
1. Загальношкільна збірка, присвячена річниці 

ЗУНР: «Схід і Захід разом». 

Іт. Педагог – 

організатор, 

вихователі 

 

Інформація  

4. Психологічна служба:  
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4.1. Діагностика 1. Вивчення професійних інтересів, схильностей 

учнів, розширення уявлень про світ професій та 

їхні особливості. 

IV т. Практичний 

психолог Протокол 

 

4.2. Профілактика   1. Організація переглядів та обговорення 

тематичних відеосюжетів всіма учасниками 

освітнього процесу щодо ненасильницьких 

методів поведінки та виховання, вирішення 

конфліктів, управління власними емоціями та 

подолання стресу. 

2.Акція «16 днів проти насилля». 

IV т. 

 

 

 

 

 

ІІІ т. 

Практичний 

психолог 

Відеосюжети 

 

 

 

План  

Акція 

 

4.3. Корекція 1. Корекційно-розвивальні заняття по 

згуртованості класу та розвитку рівня 

міжособистого спілкування. 

2. Корекційно-розвиткові заняття з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

І т. 

 

 

Пр-м місяця 

Практичний 

психолог 

Програма 

 

 

План 

 

4.4. Консультування 1. Індивідуальні та групові консультування  

батьків та педагогів про причини труднощів 

адаптації і шляхи їх подолання. 

Пр-м місяця Практичний 

психолог Протокол 

 

5. Соціальний захист здобувачів 

освіти 
1. Моніторинг умов проживання та виховання 

здобувачів освіти в сім’ях СЖО.  

І т. Соціальний педагог 
Інформація  

6. Робота органів учнівського 

самоврядування 

Провести збори учнівської організації «Мрія» : 

- Про роботу членів комісій Ради по 

організації виконання запланованих 

заходів учнівської організації  «Мрія» в 

2021-2022н. р. 

 

IV т. Практичний 

психолог 

Протокол 

 

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

1. Система методичної роботи 1. Організація та проведення Тижня української 

мови і літератури «Плекаймо рідне слово-

українську нашу мову» 

ІІ т. 

 

 

Постійно 

Заст.директора  

з ВР 

 

Керівники МО 

Наказ 

План 
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2.Удосконалення системи методичної роботи з 

підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників . 
2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
1. Проходження курсової підготовки: 

Ацеховська О.В. 

Пальчик Т.Д. 

 

 

  23.11-26.11 

  23.11-26.11 
 

Заст.директора  

з НВР 
 

Сертифікат  

3. Заходи з атестації педагогічних 

працівників 
1. Вивчення роботи педагогічних працівників, які 

атестуються. 

Пр-м місяця Адміністрація, члени 

атестацій- 

 ної комісії 

Висновки 
 

4. Співпраця з сім’єю та 

громадськістю 
1.Індивідуальні бесіди з батьками здобувачів 

освіти 6-9 класів з питань виховання і культури 

поведінки. 

2.Батьківський порадник «Психологічна 

допомога батькам дітей з особливими освітніми 

потребами». 

3.Консультація для педагогів «Створення 

безбар’єрного середовища в навчанні дітей» 

Пр-м місяця Адміністрація, 

практичний 

психолог,вихователі , 

класні керівники. 

Практичний психолог 

 

 

Заступник директора з 

ВР 

Звіт 

План 

 

 

Виступ 

 

 

Виступ 

 

 

1. Організаційні заходи та робота з 

діловою документацією 
1. Складання табеля обліку робочого часу 

працівників. 

І т. Заст.директора  

з НВР.з ВР,  

з ГР 

 

Табель  

2. Нарада при директору 1. Про ведення здобувачами освіти  5-10 класів 

зошитів з української мови. 

2. Участь в  Всеукраїнській акції «16 днів проти 

насильства». 

3. Про роботу педколективу із здобувачами 

освіти, впровадження концепції нової української 

школи як простору освітніх можливостей. 

IV т. 

 

IV  т. 

 

IV  т. 

 Протокол 

 

Протокол 

 

Протокол 
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3. Педагогічна рада      

4. Внутрішкільний контроль і 

керівництво 
1. Контроль за веденням зошитів з української 

мови учнями 5-10 класів. 

2. Вивчення стану викладання, рівня знань і умінь 

здобувачів освіти з української мови та літератури 

в 1- 11 класах. 

3. Вивчення стану виконання плану заходів 

запобігання та протидії булінгу і дискримінації за 

І семестр. 

4. Вивчення стану роботи педколективу  із 

здобувачами освіти, впровадження концепції 

нової української школи як простору освітніх 

можливостей. 

5. Персональний контроль за надавачем Мазурик 

О.Д. 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Адміністрація 

 

Адміністрація 

 

Адміністрація 

Заст.директора з 

НВР 

 

Довідка 

до наради 

/листопад/ 

 

Довідка 

до наради 

/листопад/ 

Довідка 

до наради 

/листопад/ 

Довідка 

до наради 

/грудень/ 

Довідка 

до наради 

/листопад/  
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5. Накази 1.Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог  

   щодо захисту інфекцйних хвороб 

2.Про вивчення стану викладання, рівня знань і 

умінь учнів з української мови в 1-10 кл 

3..Про підсумки вивчення стану викладання, рівня 

знань і умінь здобувачів з української мови в 1-10 

кл. 

4. Про здійснення моніторингу персонального 

контролю за надавачем Мазурик О.Д.. 

5. Про підсумки здійснення  моніторингу 

персонального контролю за надавачем Мазурик 

О.Д.. 

6. Про організацію і проведення  Тижня 

української мови та писемності «Плекаймо рідне 

слово-українську нашу мову» 

7.Про підсумки проведення  Тижня української 

мови та писемності «Плекаймо рідне слово-

українську нашу мову» 

8.Про організацію і проведення Всеукраїнської 

акції «Запали свічку» (до 88 річниці голодомору). 

 9. Про підсумки проведення Всеукраїнської акції 

«Запали свічку» (до 88 річниці голодомору). 

10. Про організацію і проведення  Свята Гідності 

і Свободи. 

11. Про підсумки проведенняСвята Гідності і 

Свободи. 

12.Про організацію і проведення тижня 

«Моральні принципи і правила життя» (до 

Міжнародної акції «16 днів проти насильства»). 

Пр-м місяця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

Директор 

 

Директор 
 

Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з ВР 

Заступник 

директора з ВР 

Заступник 

директора з ВР 

Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора зНВР 

Заступник 

директора з ВР 

Заступник 

директора з ВР 

Заступник 

директора з ВР 

Заступник 

директора з ВР 

Заступник 

директора з ВР 

Заступник 

директора з ВР 

Заступник 

директора з ВР 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

 

Наказ 

Наказ 

 

 

Наказ 
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13. Про підсумкипроведення тижня «Моральні 

принципи і правила життя» (до Міжнародної акції 

«16 днів проти насильства»). 

14. Про організацію і проведення тижня Прав 

дитини «Права людини починаються з прав 

дитини»   

15.Про підсумки проведення тижня Прав дитини 

«Права людини починаються з прав дитини»   

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

Наказ 

 

 

Наказ 

 

6. Фінансово-господарська робота.  

1. Контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічного режиму у закладі. 

2. Контроль за  тепловим режимом  у  закладі 

3.Контроль за готовністю приміщень до зими 

Пр-м місяця 

 
 

 

Директор, 

Заст.директора  

з ГР 
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Грудень 

 

Розділи річного плану Назва заходів 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та праці  
 

1.1. Забезпечення збереження життя 

та здоров’я учасників освітнього 

процесу 

1. Контроль за дотриманням вчителями вимог ТБ і 

охорони праці в освітньому процесі. 

2. Проведення інструктажів та  бесід з учнями щодо 

правил з техніки безпеки, охорони життєдіяльності 

здобувачів під час зимових канікул. 

Пр-м місяця 

 

IV т. 

 

Заст.директора  

з НВР 

Класні  

керівники,  

вихователі 

 

Довідка 

 

Реєстрація в 

класних 

журналах 

 

1.2. Організація харчування 

здобувачів освіти та працівників 
1.Стан організації харчування здобувачів за І семестр  Директор   

1.3. Адаптація та інтеграція 

здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

1. Розвиток пізнавальних психічних процесів (5 кл.). ІІІ т. Практичний 

психолог 

 

Протокол 
 

2. Створення освітнього 

середовища, вільного від будь яких 

форм насильства та дискримінації 

1. Заходи Міжнародної акції «16 днів проти 

насильства». 

2. «Конфлікт і взаємодія» (практикум) – засідання 

учнівського самоврядування. 

3.  Систематичний моніторинг відвідування 

здобувачами школи та регулярний аналіз пропусків 

занять. 

І-ІІ т. 

 

І т. 

 

IV т. 

Заст.директора  

з НВР, з ВР, 

практичний 

психолог 

 

План 

 

Протокол 

 

 

Звіт 

 

3. Робота психолого – педагогічного 

консиліуму 
     

4. Бібліотека як простір 

інформаційної взаємодії та 

соціально- культурної 

комунікації учасників  

1.Підібрати літературу і провести бесіди „Жити в 

світі, в якому є ВІЛ” 

 

І т. 

 

 

ІІ т. 

Педагог-

організатор, 

Книжкова 

виставка 
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освітнього процесу 2.Оформити книжкову виставку „Ось де, люди, 

наша слава, слава України” (до Дня захисника 

Вітчизни) 

 

3.Проредагувати  базу данних «Підручниковий 

фонд». 

4. Підібрати літературу до свята Святого Миколая 

5. Оформлення робочої документації, подання звітів. 

 

 

 

І т. 

 

IV т. 

IV т. 

класні 

керівники, 

вихователі, 

бібліотекар 

Бібліотекар 

 

 

 

Бібліотекар 

 
 

 

 

Книжкова 

викладка 

 

 

Книжкова 

виставка 

 
 

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1. Внутрішній моніторинг 

результатів навчання здобувачів 

освіти 

1. Проведення моніторингу стану успішностіта 

вихованості здобувачів освіти за І семестр. 

2. Проведення моніторингу стану відвідування  

навчальних занять здобувачами освіти за І семестр. 

IV т. 

 

 

Заст.директора 

з НВР, ВР 

 

Наказ 

 

 

2. Управління навчально-

пізнавальною діяльністю та 

інтелектуальним розвитком учнів 

1.Проведення тижня Початкової освіти в школі. 

 

2. Організація та проведення творчого звіту гуртків 

за І семестр. 

2.Участь здобувачів освіти в шкільних посиденьках 

«Андрію,Андрію, подаруй мені надію» 

3.Участь здобувачів освіти в святі духовності 

«Свято Миколая- найяскравіший приклад 

милосердя» 

4.Участь здобувачів освіти в Тижні Новорічних Свят 

5.Участь здобувачів освіти в Тижні  толерантності 

до Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми 

6.Участь здобувачів освіти в уроці-мужності до Дня 

Збройних Сил України 

ІІ т. 

 

Пр-м місяця 

 

IV т. 

 

Заст.директора  

з НВР, 

Заст.директора  

з ВР 

 

 

Наказ 

План 

 

 

Концерти 

Виставки 
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7.Участь здобувачів освіти в Дню правової культури 

«На терезах Феміди» 

3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави 
1. Проведення тижня початкової освіти в школі   

( за окремим планом). 

ІІт. Заст.директора  

з НВР, педагог – 

організатор, 

класні 

керівники, 

вихователі 

Наказ,звіт 

Сценарій 
 

3.2. Ціннісне ставлення особистості 

до людей 
1. Шкільні – посиденьки «Андрію, Андрію 

подаруй мені надію». 

2. Свято Миколая Чудотворця 

 година духовності «Свято Миколая – 

найяскравіший приклад добродійництва і 

милосердя» 

Майстерня Діда Мороза «Поринь у казочку 

зимову» 

1.Конкурс на краще святкове оформлення класної 

кімнати «Новий рік звемо до хати, свято будемо 

стрічати  стрічати» 

2.Підготовка новорічних програм для здобувачів 

освіти    1-11 класів. 

3.Святкове оформлення актової зали та новорічної 

ялинки «День святковий завітав до школи»  

4.Виставка малюнків, витинанок, аплікацій «Зимові 

візерунки» 

ТИЖДЕНЬ НОВОРІЧНИХ СВЯТ «Вже Дід 

Мороз іде до нас, щоб зі святом всіх вітати» 

1. Новорічний  ранок в школі «Ялиночко-дивиночко, 

усміхнися діточкам!» 

2. Ігрові програми - «Снігова хурделиця» 

ІІт. 

 

 

ІІІт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІVт. 

 

Заст.директора  

з ВР, 

вихователі, 

педагог-

організатор, 

надавач музики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

з ВР, вихователі, 

педагог – 

Сценарій, 

звіт 

 

Наказ , звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій 

Наказ, звіт 
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3. Розважальні шоу - «Ми святкуємо новий, рік 

чудовий, чарівний» 

4. Зимовий бал  в клубі старшокласників «Останній 

дзвоник», «Візерунки Нового року» 

організатор , 

надавач музики 

 

3.3. Ціннісне ставлення особистості 

до мистецтва 
1. Організація та проведення новорічно-різдвяних 

свят. 

- створення фотозони; 

- виставка малюнків, виробів на різдвяну тематику.  

ІVт. Педагог - 

організатор 

 

Виставка  

3.4. Ціннісне ставлення особистості 

до праці 
Години спілкування та виховні заходи до Дня  

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

Перегляд відеофільму школярами «Битва за 

Чорнобиль» 

 Заст.директора  

з ВР, педагог – 

організатор, 

вихователі 

 

Інформація  

3.5. Ціннісне ставлення особистості 

до себе 
1.ТИЖДЕНЬ толерантності до дня порозуміння з 

ВІЛ – позитивними людьми «Твоє життя-твій 

вибір» 

1.1. «Стежинами здорового способу життя» - 

виставка стіннівок, плакатів,  

1.2. Флешмоб до Міжнародного дня боротьби зі 

СНІДОМ «Снід – не залишимося байдужими» 

1.3. «Зроби свій вибір на користь здоров'ю» - 

тематичні перерви 

2. День правової культури «На терезах Феміди», 

присвячений Дню прав людини  (10 грудня): 

*зустрічі з представниками правоохоронних органів; 

*круглий  стіл  «Я  маю право  на…». 

2.Проведення інструктажу із попередження 

дитячого травматизму «Обережно ожеледиця»! 

І т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ т. 

 

 

 

ІV т. 

 

Заст.директора  

з ВР, 

практичний 

психолог , 

педагог – 

організатор, 

вихователі, 

класні 

керівники 

 

Наказ,звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда 

 

 

 

Бесіда 

 

3.6. Ціннісне ставлення особистості 

до природи 
1. Акція «Замість ялинки букет»,  «Піклуймося про 

пташок». 

ІVт. 

 

Заст.директора  

з ВР 

Акція 

Звіт 
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3.7. Туристично-краєзнавча робота      

3.8. Військово- 

патріотичне виховання 
1. Урок мужності до Дня Збройних Сил України. 

* Конкурс листівки до ДняЗбройних сил України  

«Наші захисники»  

*Святкова лінійка до Дня Збройних Сил України. 

* Зустріч з учасниками АТО: «Маю честь Вітчизну 

захищати». 

Іт. 

 

Заст.директора  

з ВР 

 

Наказ 

Звіт 

Зустріч 

 

4. Психологічна служба:  

4.1. Діагностика 1. Визначення домінуючого типу темпераменту (9-ті 

кл.). 

IV т. Практичний 

психолог 
Протокол 

 

4.2. Профілактика   1. Організація тренінгів та презентаційних 

матеріалів: 

    - Створення методичного бюлетня «Булінг у 

дорослому колективі»- 9-ті кл. 

    - «Як будувати стосунки з однолітками» - 7-А, 7-Б 

кл. 

    - «Як адаптуватися до нових умов  

       (незнайомої ситуації)? - 5 кл. 

 

 

ІІ т. 

Практичний 

психолог 

Тренінги 

Презентації 

 

4.3. Корекція 1.Організація психолого-педагогічного супроводу 

допрофільної освіти ( анкетування, бесіди з 

батьками учнів щодо правильного вибору професій 

їхніми дітьми). 

 

 

Пр-м місяця 

Практичний 

психолог 
План 

 

4.4. Консультування 1. Консультування батьків щодо питань труднощів у 

взаєминах із дітьми. 

Пр-м місяця Практичний 

психолог 
Протокол 

 

5. Соціальний захист здобувачів 

освіти 
1.Надсилання листів супроводу дітей СЖО під час 

зимових канікул, на служби у справах дітей. 

ІІІ т. Соціальний 

педагог 
Листи ВД 

 

6. Робота органів учнівського 

самоврядування 
Засідання учнівського самоврядування : 

1.Підготовка до Новорічних свят та свята Миколая 

Чудотворця. 

2.Планування врядування  

 

 

Іт. 

 

Педагог-

організатор 

 

 

Протокол 
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3. Взяти участь у  проведенні тематичних заходів: 

 до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;  

 до Дня Збройних сил України. 

4. Практикум «Конфлікт і взаємодія». 

І т. 

 

ІІІ т. 

Практичний 

психолог 

Педагог-

організатор 

 

Практикум  

 

Звіт 

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

1. Система методичної роботи 1.Проведення тижня Початкової освіти в школі. 

2.Вивчення досвіду роботи закладів освіти по 

запровадженню допрофільної освіти. 

 

Постійно Надавачі 

трудового 

навчання 

  

2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
1. Проходження курсової підготовки: 

Демчук І.І. 

 

07.12.-10.12. 

 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

 

Сертифікат 

 

3. Заходи з атестації педагогічних 

працівників 
1. Вивчення роботи педагогічних працівників, які 

атестуються.  

 

Пр-м місяця Члени 

атестаційної 

комісії 

Висновки 
 

4. Співпраця з сім’єю та 

громадськістю 
1. Проведення класних батьківських зборів з 

актуальних теоретичних питань  навчання і 

виховання дітей.  

2. Родинно-шкільне свято «Веселе Різдво». 

3.Педагогічний калейдоскоп «Дитячий колектив – 

основа формування соціальної компетентності дітей 

з особливими потребами» 

ІІІ т. 

 

 

 

IV т. 

Заст.директора  

з НВР, з ВР 

 

 

Практичний 

психолог 

 

Протокол 

 

Сценарій 

Звіт 

Виступ 

 

IV. Управлінські процеси закладу освіти 

1. Організаційні заходи та робота з 

діловою документацією 
1. Складання і подання аналітичного і статистичного 

звітів про виконану роботу  

Іт. 

 

І т. 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

Звіт 

 

Табель 
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2. Складання табеля обліку робочого часу 

працівників. 

3. Оформлення замовлення на проходження 

курсової підготовки педагогів на 2022рік. 

4.Складання і оформлення звітів 

військовозобов’язаних. 

 

І т. 

 

ІІ т. 

з НВР,з ВР, з ГР 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з ГР 

 

 

План 

 

Звіти 

2. Нарада при директору 1. Про організацію та проведення зимових канікул. 

2. Про стан ведення зошитів здобувачами освіти5-10 

класів з української мови. 

3. Про підведення підсумків персонального 

контролю в І семестрі 

IV т. Заст.директора  

з ВР 

 

Протокол 

 
 

3. Педагогічна рада      

4. Внутрішкільний контроль і 

керівництво 
1. Контроль за веденням зошитів здобувачами 

освіти5-11 класів з української мови. 

 

2. Про підведення підсумків персонального 

контролю в І семестрі. 

 

3. Вивчення стану викладання, рівня знань і умінь 

здобувачів освіти в початковій освіті. 

 

4.Вивчення стану охорони праці та техніки безпеки 

під час освітнього процесу. 

 

5.  Контроль за веденням класних журналів. 

 

 

6.Вивчення стану гурткової роботи. 

 

7.Персональний контроль за надавачем Швець О.В.. 

та вихователем Пранчук Г.І.. 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з ВР  

 

Заст.директора  

Довідка 

до наради 

/грудень/ 

Довідка 

до наради 

/грудень/ 

Довідка 

до наказу 

/грудень/ 

Довідка 

до наказу 

/січень/ 

Довідка 

до наказу 

/січень/ 

/лютий/ 

Довідка 

до наказу 

/січень/ 
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 з НВР /лютий/ 

5. Накази 1.Про святкування Дня Святого Миколая і  

   Новорічної ялинки 

2.Про забезпечення життєдіяльності дітей під час 

   зимових канікул 

3.Про заходи безпеки у навчальному закладі 

4.Про організацію роботи з пожежної безпеки 

5.Про заходи безпеки в навчальному закладі 

6.Про стан роботи з  безпеки життєдіяльності,  

  охорони праці 

7.Про стан організації харчування учнів за І семестр 

8. Про проведення  Тижня початкової освіти. 

9.Про підсумки проведення Тижня початкової 

освіти. 

10.Про вивчення стану викладання, рівня знань і 

умінь учнів з біології . 

11.Про підсумки вивчення стану викладання, рівня 

знань і умінь учнів з біології. 

12. Про організацію та проведення контрольних 

робіт з навчальних предметів з І семестр 

13.Проведення моніторингу стану успішності і 

вихованості здобувачів освіти за І семестр. 

14. Проведення моніторингу стану відвідування  

навчальних занять здобувачами освіти за І семестр 

15. Про організацію та проведення тижня 

толерантності до дня порозуміння з ВІЛ – 

позитивними людьми «Твоє життя-твій вибір» 

16. Про підсумок  проведення тижнятолерантності 

до дня порозуміння з ВІЛ – позитивними людьми 

«Твоє життя-твій вибір» 

І т. 

 

І т. 

 

I т. 

 

ІI т. 

 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

 

ІІІ т. 

 

 

 

 

ІІІ т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 

Заст.директора 

з ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

з ВР 

 

Заст.директора  

з ВР 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з ВР 

 

 

 

 

Наказ 

Наказ 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

 

Наказ 

 

 

Наказ 

 

Наказ 

 

Наказ 
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17. Про організацію та  проведення Уроку мужності 

до Дня Збройних Сил України. 

18. Про підсумок  проведення Уроку мужності до 

Дня Збройних Сил України. 

19. Про здійснення моніторингу персонального 

контролю за надавачем Швець О.В.. 

20. Про підсумки здійснення  моніторингу 

персонального контролю за надавачем Швець О.В.. 

21. Про здійснення  моніторингу персонального 

контролю за вихователем Пранчук Г.І.. 

22. Про підсумки вихователем моніторингу 

персонального контролю за надавачем Пранчук Г.І... 

23. Про вивчення стану викладання, рівня знань і 

умінь здобувачів з українського читання. 

24. Про підсумки стану викладання, рівня знань і 

умінь здобувачів з українського читання. 

 

 

І т. 

 

 

IV т. 

 

Протягом 

місяця 

 

 

 

 

 

 

 

І т. 

 

 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з ВР 

Заст.директора  

з ВР 

Заст.директора  

з ВР 

 

 

 

6. Фінансово-господарська робота.  1. Проведення рейдів по перевірці участі 

працівників і учнів у заходах з 

енергозбереження.2.Контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічного  

режиму у закладі. 

3. Контроль за  тепловим режимом  у  закладі 

Про-м місяця Заст.директора  

з ГР 

 

 

Інформація 
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Січень 

 

Розділи річного плану Назва заходів 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та праці  
 

1.1. Забезпечення збереження життя 

та здоров’я учасників освітнього 

процесу 

1. Контроль за дотриманням надавачами вимог ТБ і 

охорони праці в освітньому процесі. 

2. Проведення повторних інструктажів та  бесід з 

здобувачами  щодо правил з техніки безпеки, 

охорони життєдіяльності учнів під час освітнього 

процесу. 

2. Посипання піском доріжок і території школи, 

покритих кригою. 

I т. 

 

ІІІ т. 

 

 

 

Пр-м місяця 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  

з НВР 

 

 

Заст.директора  

з ГР 

 

Довідка 

 

Інструктажі 

 

 

 

Інформація 

 

 

1.2. Організація харчування 

здобувачів освіти та працівників 
1. Забезпечення харчування здобувачів  та 

організація контролю за якістю приготування їжі. 

 Адміністрація  
 

1.3. Адаптація та інтеграція 

здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

1. Формування позитивної самооцінки здобувачів 

освіти (5, 11 кл.). 

ІІ т. Заст.директора  

з НВР 

 

 

Інформація 

 

2. Створення освітнього 

середовища, вільного від будь яких 

форм насильства та дискримінації 

1. Співпраця з правоохоронними органами,  

службою у справах дітей 

ІІІ т. 

 

 

Адміністрація Бесіди 

 

 

 

3. Робота психолого – педагогічного 

консиліуму 
     

4. Бібліотека як простір 

інформаційної взаємодії та 

1.Проаналізувати читацькі формуляри 5-11 кл. 

2.Оформити тематичну виставку присвячену дню 

соборності України 

ІІІ т. 

IV т. 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

 

Книжкова 

виставка 
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соціально- культурної 

комунікації учасників  

освітнього процесу 

3.Оформити книжкову виставку, та  презентацію 

творчості до 130-річчя з дня народження Павла 

Тичини – українського поета, письменника. 

IV т. Бібліотекар Книжкова 

виставка 

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1. Внутрішній моніторинг 

результатів навчання здобувачів 

освіти 

1. Проведення моніторингу стану 

успішностіздобувачів освіти за І семестр. 

2. Проведення моніторингу стану відвідування  

навчальних занять здобувачами освіти за І семестр. 

3. Про вивчення стану викладання та рівня 

навчальних досягнень школярів з трудового 

навчання  в 5-10 кл. 

І-ІІ т. 

 

І-ІІ т. 

Заст.директора  

з НВР 

 

Довідка 

 

Діаграми 

/до педради/ 

Довідка 

діаграми 

 

2. Управління навчально-

пізнавальною діяльністю та 

інтелектуальним розвитком учнів 

Участь здобувачів освіти у Тижні Психолога 

Участь здобувачів освіти у Тижні математики, 

фізики, інформатики 

Участь здобувачів освіти в тематичній годині «На 

Аскольдовій могилі поховали їх» 

 Заст.директора  

з ВР 

 

 

Звіт 

Звіт 

 

Сценарій,звіт 

 

3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави 
1. Загальношкільна збірка «День Злуки – день 

єднання». 

2. Заходи до  дня затвердження Державного прапора 

України ( за окремим планом). 

ІІІт. Педагог – 

організатор, 

вихователі, 

класні 

керівники 

 

Звіт 

 

План, звіт 

 

3.2. Ціннісне ставлення особистості 

до людей 
Участь старшокласників школи у соціальному 

проекті «Допомога молодшим школярам»: 
створення електронних презентацій класних 

колективів, організація дозвілля на 

перервах,підготовка до участі в загальношкільних 

заходах. 

 Педагог – 

організатор, 

вихователі, 

класні 

керівники 

 

Звіт  
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3.3. Ціннісне ставлення особистості 

до мистецтва 
1. НАРОДОЗНАВСТВО «Краса народних звичаїв 

і   оберегів» 
2.Фестиваль щедрівок та колядок «На щастя, на 

здоров'я на Новий рік» 

3.Фото вернісаж «Мої улюблені новорічні свята» 

4. Святковий концерт «Все, що в серці маємо, вам 

заповідаємо». 

ІІІт. Заст.директора  

з ВР,педагог – 

організатор, 

вихователі, 

класні 

керівники, 

надавач музики 

 

Виступ, звіт  

3.4. Ціннісне ставлення особистості 

до праці 
1.Трудовий десант по прибиранню території школи 

від снігу. 

2.Тематика виховних годин: 

«Коли я виросту...» – 1 кл. 

«Кращий мамин помічник» – 2 кл. 

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

«Працьовита родина» – 4 кл. 

«Школа − дім, де ми живемо» – 5-ті кл. 

 «Мої обов'язки в родині» – 7-мі кл. 

«Формула вибору професії: можу + хочу + треба» – 

8 кл. 

«Твій вибір – життєвий успіх» –  9-ті кл. 

«Здоров'я і вибір професії» – 11 кл. 

 

Протягом 

місяця 

 

Протягом 

місяця 

Педагог – 

організатор 

 

Педагог – 

організатор, 

вихователі, 

класний керівник 

Звіт  

3.5. Ціннісне ставлення особистості 

до себе 
1. Тиждень психолога( за окремим планом). 

 

ІІІ т. Заст.директора  

з ВР, 

практичний 

психолог, 

вихователі 

 

Наказ, звіт  

3.6. Ціннісне ставлення особистості 

до природи 
Картотека спостережень (зима).  Педагог – 

організатор, 

вихователі  

Звіт, 

презентація 
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3.7. Туристично-краєзнавча робота Дослідницько етнографічне і літературне 

краєзнавство щедрівок та колядок ( місцевого 

колориту ) 

Пр. місяця Педагог – 

організатор, 

бібліотекар  

Звіт  

3.8. Військово- 

патріотичне виховання 
1. Заходи до Дня пам’яті героїв Крут.  

*лінійка –мітинг «Навічно в пам’яті народній 

*виставка малюнків «Ми війні скажемо НІ» 

*конкурс патріотичної пісні «Червона калина» 

*тематична хвилинка інформації «На Аскольдовій 

могилі поховали їх»; 

*лінійка-реквієм «Коли стають до зброї діти - народ 

цей не перемогти!» «Через Крути у майбуття» 

ІVт. Заст.директора  

з ВР,педагог – 

організатор, 

вихователі, 

класні 

керівники 

 

 

Сценарій , 

звіт 

 

4. Психологічна служба:  

4.1. Діагностика 1. Визначення професійної спрямованості 

старшокласників: 

- «Анкета структури інтересів» 

IV т. 
Практичний 

психолог 
Протокол 

 

4.2. Профілактика   1. Профілактика булінгу серед учасників освітнього 

процесу: 

- Профілактичне заняття: «Боремося з агресією». 

2.На виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.02.2021 №145 «Питання державної 

соціальної програми запобігання та протидія 

домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі на період до 2025 року»: 

-Тематичні виступи на батьківських зборах „Коло 

люблячих батьків” з питань виховання здобувачів , 

психологічних особливостей розвитку дітей, за 

запитом адміністрації. 

ІІ т. 

 

 

 

 

Пр-м місяця Практичний 

психолог 

План 

 

 

 

Інформація 

 

4.3. Корекція 1. Корекційно-розвиткові заняття з дітьми. 

2. Проблема соціалізації особистості в умовах 

демократизації суспільства. 

 

Пр-м місяця 
Практичний 

психолог 
План 
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4.4. Консультування 1. Індивідуальні  психологічні консультування. ІІІ т. Практичний 

психолог 
Протокол 

 

5. Соціальний захист здобувачів 

освіти 
1. Щорічний збір інформації з наданням необхідної 

допомоги, щодо навчання, та працевлаштування 

випускників. 

ІІ т. 
Соціальний 

педагог 
Інформація 

 

6. Робота органів учнівського 

самоврядування 
Засідання учнівського самоврядування: 

1.Планування врядування на січень 2022н.р. 

2.Переглянути список актив 

3. Перевірка чергування по школі. 

 

 

ІІт. 

ІІІт. 

IV т. 

 

Педагог 

Організатор 

Протокол 

Звіт 

 

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

1.Система методичної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методична рада 

1. Організація та проведення Тижня математики, 

фізики і інформатики 

2. Організація та проведення Тижня Психолога 

3. Засідання МО педпрацівників: 

- надавачів початкових класів; 

- надавачів суспільно-гуманітарного циклу; 

- надавачів математики та трудового навчання; 

-класних керівників та вихователів. 

 

Тема:  «Забезпечення системного підходу у 

здійсненні комплексної корекційної роботи з 

дітьми  як необхідного чинника успішної 

адаптації та соціалізації» 

1.Аналіз  результативності методичної роботи за І 

семестр. Шляхи активізації методичної діяльності 

педагогів.  

(Заступник директора  з НВР)  

2.Забезпечення системного підходу у здійсненні 

комплексної корекційної роботи з дітьми як 

ІІ т. Заст.директора  

з НВР,ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

з НВР,ВР 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
 



115 

 

необхідного чинника успішної адаптації та 

соціалізації 

(Заступник директора з ВР). 

3. Правове виховання підлітків як фактор успішної 

соціалізації у суспільстві. 

 (Керівник МО вчителів суспільно-гуманітарного 

циклу.) 

4.«Теорія і практика розвитку життєвої 

компетентності» семінар-тренінг для педагогів      

 (Практичний психолог) 

5.Огляд нормативних документів, новинок 

психолого-педагогічної літератури     

(Бібліотекар). 
2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
1. Проходження курсової підготовки 

 

 

 

 Заст.директора  

з НВР 

Сертифікат  

3. Заходи з атестації педагогічних 

працівників 
1. Засідання атестаційної комісії. 

Аналіз проміжного вивчення роботи педагогічних 

працівників. 

2. Вивчення роботи педагогічних працівників, які 

атестуються. 

ІІ т. 

 

 

Пр-м місяця 

Заст.директора  

з НВР 

Протокол 

 

 

Висновки 
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4. Співпраця з сім’єю та 

громадськістю 

1.Індивідуальні бесіди. Тема: «Загартовування - 

одна з форм профілактики простудних захворювань 

дітей».  
 

3. Педагогічний всеобуч «Методи, що підвищують 

пізнавальну активність школярів».  

 

4.Про рівень вихованості здобувачів освіти. 

ІІ т. 

 

 

IV т. 

 

 

ІІІ т. 

медсестра  

 

 

Практичний 

психолог 

 

Соціальний 

педагог 

Протокол  

IV. Управлінські процеси закладу освіти 

1. Організаційні заходи та робота з 

діловою документацією 
1. Уточнення розкладу уроків, гуртків. 

2. Уточнення, погодження календарно-тематичних 

планів вчителів, вихователів. 

3. Складання табеля обліку робочого часу 

працівників. 

4. Внесення і коригування даних в інформаційну 

систему КУРС ШКОЛА. 

I т. 

 

І т. 

 

І т. 

 

ІІІ т. 

 

Заст.директора  

з НВР,з ВР 

Заст.директора  

з НВР,з ВР 

Заст.директора  

з НВР,з ВР,з ГР 

Розклад  

2. Нарада при директору 1. Про ведення класних журналів за І семестр. 

2. Про стан відвідування здобувачами освіти школи 

за І семестр. 

3. Про стан успішності здобувачів освіти за І 

семестр. 

4. Про стан збереження здобувачами освіти 

підручників за І семестр. 

5. Про стан організації в закладі освіти цивільного 

захисту населення в 2021 р. і план на 2022 р. 

ІІІ т. Заст.директора  

 з ВР 

Протокол 
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3. Педагогічна рада Тема педради: «Удосконалення навчально-

виховного процесу на основі використання 

інноваційних технологій і методів навчання»  

1.Удосконалення навчально-виховного процесу на 

основі використання інноваційних технологій і 

методів навчання». 

 (Директор школи Ацеховська О.В.) 

2.Про результати моніторингу якості навчальної 

підготовки учнів» (за І семестр). 

 (Заступник директора з навчально-виховної 

роботи Слободяник В.Й.) 

 3.Розвиток творчих здібностей учнів на основі 

використання нестандартних форм організації 

пізнавальної діяльності» 

(Заступник директора з виховної роботи Марценюк 

Л.І.) 

 4.Про подальше впровадження концепції Нової 

української школи. Роль вчителя як агента змін 

сучасного освітнього простору НУШ. Переваги і 

недоліки при використанні LEGO.  

 (Надавач 1 класу НУШ, Карауш Н.М., надавач 4 

класу НУШ, Резнік А.В..) 

5.Вплив оцінювання на психічний стан учня 

(Практичний психолог Кушнір К.С..) 

ІІ т. Заст.директора  

з НВР 

Протокол 

 

 

4. Внутрішкільний контроль і 

керівництво 
1. Контроль за веденням класних журналів. 

 

 

2. Моніторинг виконання навчальних планів і 

програм за І семестр. 

І т. 

 

 

I т. 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з НВР,з ВР 

Довідка 

до наради 

/січень/ 

Довідка 

до наказу 
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3. Моніторинг стану відвідування здобувачами 

освіти школи за І семестр. 

 

4. Моніторинг стану успішності здобувачів освіти за 

І семестр. 

 

5. Вивчення роботи методичних об’єднань. 

 
6. Вивчення стану охорони праці та техніки безпеки 

під час освітнього процесу. 

 

 

7. Вивчення стану туристично-краєзнавчої роботи. 

 

8. Персональний контроль за надавачем  Пальчик 

В.І.. 

 

 

 

І т. 

 

 

I т. 

 

 

І-ІІ т. 

 
 

І-ІІ т. 

 

 
 

Пр-м місяця 

 

 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з НВР 

 

Заст.директора  

з НВР,з ВР 
 

Заст.директора  

з НВР 

 

 

Заст.директора  

з ВР 

 

 

/січень/ 

Довідка 

до наради 

/січень/ 

Довідка 

до наради 

/січень/ 

Довідка 

до наказу 

/січень/ 

Довідка 

до наказу 

/січень/ 

Довідка 

до наради 

/лютий/ 

Довідка 

до наказу 

/січень/ 

5. Накази 1.Про затвердження графіків роботи працівників 

   школи 

2.Про затвердження номенклатури справ школи 

3.Про створення комісії з соціального страхування 

4.Про створення комісії по інвентаризації  

   матеріальних цінностей 

5.Про призначення голови та членів тендерного  

комітету і затвердження положення про тендерний    

комітет 

6.Про створення комісії для визначення  

   непридатності матеріальних цінностей 

7. Про створення комісії по оприбуткуванні  

I т. 

 

I т. 

 

I т. 

 

I т. 

 

 

I т. 

 

І т. 

Директор 

 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 
 

Директор 

Директор 
 

Наказ 
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     матеріальних цінностей, необоротних активів та  

    основних засобів, отриманих у вигляді  

    благодійної допомоги 

8.Про створення комісії по харчуванню 

9.Про призначення відповідального за ведення 

  військового обліку та бронювання 

10.Про створення робочої групи по впровадженню  

    принципів НАССР  у школі 

11. Про створення постійно діючої  комісії для 

     визначення непридатності основних засобів,  

    необоротних активів та малоцінного інвентарю 

12.Про проведення інвентаризації витрат майбутніх  

     періодів 

13.Про призначення відповідальних за раціональне 

    та економне використання електроенергії, води і  

    тепла 

14. Про організацію роботи щодо запобігання 

      жорстокому поводженню з дітьми 

15.Про призначення матеріально відповідальних 

     осіб 

16.Про організацію безпечної життєдіяльності  

     здобувачів освітнього процесу  

17.Про затвердження плану заходів спрямованого на 

запобігання та протидію домашньому насильству 

18.Про проведення заходів для профілактики 

    захворювань на грип та ГРВІ пі час зимового 

     періоду 

19. Про організацію і проведення Тижня психолога. 

20. Про підсумки проведення Тижня психолога. 

21. Про здійснення  моніторингу персонального 

контролю за надавачем Пальчик В.І. . 

 

 

 

І т. 

І т. 

 

І т. 

 

І т. 

 

І т. 

 

І т. 

 

І т. 

 

І т. 

 

І т. 

 

І т. 

ІІ т. 

. 

ІІ т. 

 

ІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

 

Директор 
 

Директор 

Директор 

Директор 
 

Директор 
 

Директор 
 

Директор 
 

Директор 
 

Директор 

Директор 
 

Заступник 

директора з НВР 

Заступник 

директора з НВР 
 

Заступник 

директора з 

НВР  
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22. Про підсумки здійснення моніторингу 

персонального контролю за надавачем Пальчик В.І.. 

23. Про роботу  методичних об’єднань за І семестр. 

24. Про  стан охорони праці та техніки безпеки під 

час освітнього процесу. 

Протягом 

місяця 

6. Фінансово-господарська робота.  1. Перевірка справності електровимикачів, розеток в 

приміщенні школи. 

2. Проведення рейдів по перевірці участі працівників 

і учнів у заходах з енергозбереження. 

3. Аналіз використання енергоносіїв. 

4.Про збереження шкільного майна  та санітарний 

стан школи 

I т. 

 

Пр-м місяця 

 

ІІ т. 

Заст.директора  

з ГР 

 

Інформація 

 

 
 

 

 

Лютий 

 

Розділи річного плану Назва заходів 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та праці  
 

1.1. Забезпечення збереження 

життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу 

1. Посипання піском доріжок і території школи, 

покритих кригою. 

Пр-м місяця 

 

Заст.директора  

з ГР 

 

Інформація 
 

1.2. Організація харчування 

здобувачів освіти та працівників 

1. Забезпечення харчування здобувачів та 

організація контролю за якістю приготування їжі. 

Пр-м місяця 

 

Адміністрація Інформація  

1.3. Адаптація та інтеграція 

здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

1. «Формування навчальної мотивації» (1, 5, 11 кл.) 

 

ІІІ т. Заст.директора  

  з НВР 

 

Протокол  
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2. Створення освітнього 

середовища, вільного від будь яких 

форм насильства та дискримінації 

1. «Насильство. Як його уникнути» (тренінг) – 

засідання учнівської організації Мрія. 

2. «Психотравмуючі ситуації у навчальному 

процесі» (виступ практичного психолога) 

І т. 

 

IV т. 

 

 Практичний 

психолог 

Звіт 

 

Інформація 

 

 

 

3. Робота психолого-педагогічного 

консиліуму 
     

4. Бібліотека як простір 
інформаційної взаємодії та 
соціально- культурної комунікації 
учасників  
освітнього процесу 

1. Оформити книжково-журнальну виставку 

«Афганістан болить в моїй душі» 

2. Підготувати виставку-фоторепортаж до дня 

Героїв Небесної Сотні 

3. Оформити тематичну полицю до Міжнародного 

дня рідної мови – 21 лютого, для учнів 1-4 кл. 

«Рідна мова – Всесвіту основа» 

4. Оформити книжкову виставку, та он-лайн 

презентацію творчості Лесі Українки – української 

поетеси, письменниці. 

 

І т. 

 

 

ІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

 

ІІ т. 

 

 

Бібліотекар 

 
Педагог-

організатор, 

класні 

керівники, 

вихователі, 

Бібліотекар 
 

Бібліотекар 

Інформаційна 

хвилинка 

 

Книжкова 

виставка 

Виставка-

пам’ять 

Літературний 

огляд 

 

 

 

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1. Внутрішній моніторинг 

результатів навчання здобувачів 

освіти 

1. Перевірка наявності медичних довідок та 

письмових пояснень батьків про причину 

відсутності учнів на навчальних заняттях. 

 

2. Результативність діяльності здобувачів освіти за 

наслідками контролю за станом ведення зошитів 

учнями 5-11 класів з математики. 

3.Класно-узагальнюючий контроль в 7-мих класах 

I т. 

 

 

 

 

Пр-м місяця 

 

Заст.директора  

  з НВР 

 

 

 

Заст.директора  

  з НВР 

 

Заст.директора  

  з НВР 

 

Наказ  
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2. Управління навчально-

пізнавальною діяльністю та 

інтелектуальним розвитком учнів 

 Участь здобувачів освіти у Тижні СПО і трудового 

навчання 

Участь здобувачів освіти у Тижні Героїв Небесної 

Сотні «Їх дух незламний і безсмертний подвиг 

накреслив до мирного життя» 

Участь здобувачів освіти у Тижні Рідної школи 

Участь здобувачів освіти у Міжнародному Дню 

Рідної Мови 

Участь здобувачів освіти у розважальній програмі 

до Дня Святого Валентина 

Пр-м місяця 

 

ІІ т. 

 

 

І т. 

ІІІт. 

 

ІІ т. 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з НВР 

Наказ 

 

Наказ 

 

Заходи 

 

Сценарій,звіт 

 

Звіт,сценарій 

 

3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави 
1. Міжнародний день Рідної мови: 

*тематична хвилинка інформації «Мова - нації 

основа»; 

*виховна година «Як я знаю рідну мову» 

*зустріч у літературній вітальні «Поетичні 

читання». 

Тематика виховних годин : 

«Моя рідна Україна» – 1 кл. 

«Славетні українці» – 2 кл. 

«Пам'ятаймо героїв» – 3 кл. 

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

«Україна пам'ятає» – 5-ті кл. 

«Традиції мого народу» – 7-А кл. 

«Україна від козацьких часів до сьогодення» – 7-Б 

кл. 

«Воїни – інтернаціоналісти» – 8 кл. 

«Україна – європейська держава» – 9 – 11 кл. 

IІІ т. 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

місяця 

Педагог – 

організатор , 

вихователі, 

надавач з 

української мови 

бібліотекар 

 

Вихователі, 

педагог - 

організатор 

Сценарій, звіт 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

 

3.2. Ціннісне ставлення особистості 

до людей 
1.ТИЖДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 

«Їх дух незламний і безсмертний подвиг накреслив 

шлях до мирного життя» 

ІІт. 

 

 

Заст.директора  

  з ВР,педагог – 

організатор , 

Наказ, звіт  
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•тематична хвилина інформації «У нашій пам’яті 

вони назавжди залишились»; 

•перегляд фільмів, відеороликів про захисників 

Вітчизни «Вони закрили нас, крилами»; 

•флешмоб «Запали лампадку – згадай поіменно 

Героїв Небесної Сотні» 

2. Літературна вітальня«Хотіла б я тебе, як плющ, 

обняти», присвячена до дня народження Лесі 

Українки.  
3.ТИЖДЕНЬ РІДНОЇ ШКОЛИ 

•Відверта розмова  «Взаєморозуміння - ключ до 

успіху»; 

•Свято української пісні «Українська пісня єднає 

нас!»; 

• «Кращі ми - кращий світ» - виставка творчих 

учнівських робіт в шкільній арт-галереї 

4.День вшанування учасників бойових дій 

•година спілкування «Ціна чужої 

війни»(Афганістан) 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ т. 

 

 

І т. 

 

 

 

 

 

 

ІІ т. 

вихователі , 

бібліотекар, 

класні керівники 

 

Бібліотекар, 

вихователі, 

педагог - 

організатор 

Заст.директора  

  з ВР, педагог – 

організатор, 

вихователі, 

бібліотекар, 

класні керівники 

 

Бібліотекар, 

вихователі, 

педагог - 

організатор 

Сценарій 

 

 

 

Сценарій 

 

 

Наказ , звіт 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій 

3.3. Ціннісне ставлення особистості 

до мистецтва 
1. Пізнавальна -розважальна програма до Дня 

Святого Валентина «Хто головніший?» 

ІІ т. Педагог – 

організатор  

Сценарій , звіт 
 

3.4. Ціннісне ставлення особистості 

до праці 
     

3.5. Ціннісне ставлення особистості 

до себе 
   

 

 
 

3.6. Ціннісне ставлення особистості 

до природи 
Дозвілля з екологією . Читання легенд , 

розгадування загадок . Інсценування екологічних 

сюжетів. 

   
 

3.7. Туристично-краєзнавча робота      

3.8. Військово- 

патріотичне виховання 
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4. Психологічна служба:  

4.1. Діагностика 1.Вивчення особливості протікання психічних 

процесів у новоприбулих учнів. 

ІІ т. Практичний 

психолог 

Протокол 
 

4.2. Профілактика   1. Робота з попередження відхилень у психічному 

розвитку дитини, які пов’язані із сімейними 

проблемами. 

2.Тиждень психології в школі. 

Пр-м місяця 

 

 

ІІІ т. 

Практичний 

психолог 

Протокол 

 

 

План 

 

4.3. Корекція 1. Корекційно-розвиткові заняття. Пр-м місяця Практичний 

психолог 

План 
 

4.4. Консультування 1. Індивідуальні консультації для учнів 9-11 кл. з 

питань профорієнтації та за результатами 

діагностичних методик. 

Пр-м місяця Практичний 

психолог 

Протокол 
 

5. Соціальний захист здобувачів 

освіти 
1.Робота з здобувачами освіти посиленої 

психолого-педагогічної уваги. 

Пр-м місяця Соціальний 

педагог 

План 
 

6. Робота органів учнівського 

самоврядування 
Засідання учнівського самоврядування: 

1.Планування роботи на лютий 2022н.р. 

2.Поведінка дітей в школі, виявлення порушників, 

під час виконання творчих доручень. 

 

І т. Педагог 

організатор 

Протокол 

 

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

1. Система методичної роботи 1. Організація та проведення Тижні СПО і 

трудового навчання 

2.Участь здобувачів освіти у Тижні Рідної школи 

 

3.Організація та проведення  методичної декади 

«Творчий звіт вчителів, які атестуються». 

ІІ т. 

 

І т. 

 

       ІІ-ІІІ т. 

 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з НВР,ВР 

Заст.директора  

  з НВР 

 

 

2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
1. Проходження курсової підготовки: 

 

 Заст.директора  

  з НВР 

Сертифікат  

3. Заходи з атестації педагогічних 

працівників 
1. Вивчення роботи педагогічних працівників, які 

атестуються. 

Про-м місяця 

 

Заст.директора  

  з ВР 

Висновки 
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2. Написання характеристик діяльності 

педагогічних працівників, які атестуються. 

IV т.  Характерис-

тики 

4. Співпраця з сім’єю та 

громадськістю 

1. Підготовка до загальношкільних батьківських 

зборів. 

2. Синтез думок «Фізичний розвиток дітей з 

особливими освітніми потребами». 

3.Психолого-педагогічна вітальня (тренінги) 

–         Кожна дитина особлива. Усі діти  – рівні. 

(семінар-практикум). 

 

Заст.директора  

  з НВР, з ВР 

Практичний 

психолог 

План, 

протокол 
 

IV. Управлінські процеси закладу освіти 

1. Організаційні заходи та робота з 

діловою документацією 
1. Складання табеля обліку робочого часу 

працівників. 

2. Формування реєстраційних документів 

випускників школи  

І т. 

 

ІІ т. 

Заст.директора  

  з НВР,з ВР, з ГР 

Заст.директора  

  з НВР 

Табель 

 

Документи 

 

2. Нарада при директору 1. Про стан профорієнтаційної  роботи (9-11 класи). 

2.Про стан туристично-краєзнавчої роботи в закладі 

освіти. 

3.  Про стан ведення зошитів здобувачами освіти 5-

11  класу з математики. 

IV т. Заст.директора  

  з ВР 

 

Протокол 

 
 

3. Педагогічна рада      

4. Внутрішкільний контроль і 

керівництво 
1. Вивчення стану туристично-краєзнавчої роботи. 

 
2. Контроль за веденням зошитів з математики 

здобувачами освіти 5-11 класів. 

 

3. Стан індивідуального навчання здобувачів освіти. 

 

4. Вивчення стану викладання та рівня навчальних 

досягнень здобувачів освіти з розвитку мовлення. 

 

Пр-м місяця 

 
 

Пр-м місяця  

 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

Заст.директора  

  з ВР 
 

Заст.директора  

  з НВР 

 

Заст.директора  

  з НВР 

 

 

Довідка 

до наказу 

/лютий/ 

Довідка 

до наради 

/лютий/ 

Довідка 

до наради 

/лютий/ 

Довідка 
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5. Вивчення стану викладання та рівня навчальних 

досягнень здобувачів освіти з трудового навчання. 

 

6. Про хід атестації педагогічних працівників. 

7. Про здійснення  моніторингу персонального 

контролю за вихователем Швець О.В.. 

8. Про здійснення  моніторингу персонального 

контролю за вихователем Пальчика В.І.. 

9. Про використання сучасних освітніх технологій, 

як один із засобів розвитку особистості. 

до наказу 

/березень/ 

Довідка 

до наказу 

/березень/ 

Довідка 

до наказу 

/березень/ 

Довідка 

до наказу 

/березень/ 
5. Накази 1.Про дотримання вимог законодавства у сфері  

техногенної  та пожежної безпеки 

2. Про вживання відповідних цивільних заходів 

     щодо різкого ускладнення кліматичних умов 

3. Про організацію моніторингу стану туристично-

краєзнавчої роботи. 

 

4. Про підсумки моніторингу стану туристично-

краєзнавчої роботи. 

5.Про організацію та проведення Тижня Героїв 

Небесної Сотні. 

14. Про підсумки проведення Тижня Героїв 

Небесної Сотні. 

15. .Про організацію та проведення Тижня Рідної 

школи. 

16. Про підсумки проведення Тижня Рідної школи. 

17.Про здійснення  моніторингу персонального 

контролю за вихователем Швець О.В. 

ІI т. 

 

ІІ т. 

 

І т. 

 

 

ІV т. 

 

ІІ т. 

 

ІV т. 

 

І т. 

 

ІV т. 

І т. 

 

ІV т. 

 

Директор  

 

Директор 

 

Заст.директора  

  з ВР 
 

Заст.директора  

  з ВР 
 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

  з ВР 

 

Заст.директора  

  з ВР 

Наказ 
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18. Про підсумки здійснення моніторингу 

персонального контролю за вихователем Швець 

О.В.. 

19. Про здійснення  моніторингу персонального 

контролю за вихователем Пальчик В.І.. 

20. Про підсумки здійснення моніторингу 

персонального контролю за вихователем Пальчик 

В.І.. 

21.Про здійснення моніторингу «Виховання 

ціннісного ставлення до праці». 

22. Про підсумки моніторингу «Виховання 

ціннісного ставлення до праці». 

23. Про організацію та проведення Тижня СПО та 

трудового навчання. 

24. Про підсумки проведення Тижня СПО та 

трудового навчання. 

25 Про вивчення стану викладання, рівня знань і 

умінь здобувачів з СПО. 

26. Про підсумки вивчення стану викладання, рівня 

знань і умінь здобувачів з СПО. 

 

І т. 

 

 

ІV т. 

 

Пр-м місяця 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з НВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

  з НВР 

 

 

6. Фінансово-господарська робота.  1. Проведення рейдів по перевірці участі 

працівників і учнів у заходах з енергозбереження. 

2.Про збереження шкільного майна  та санітарний 

стан школи 

Пр-м місяця 

 

Пр-м місяця 

Заст.директора  

  з ГР 

 

Інформація 

Інформація 
 

Березень 

 

Розділи річного плану Назва заходів 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 
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1. Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та 

праці  

 

1.1. Забезпечення збереження 

життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу 

1.Проведення інструктажів та  бесід з учнями 

щодо правил з техніки безпеки, охорони 

життєдіяльності учнів під час весняних 

канікул. 

ІІ т. Заст.директора  

  з НВР, класні  

 керівники 

Інструктаж  

1.2. Організація харчування 

здобувачів освіти та 

працівників 

1. Забезпечення харчування учнів та 

організація  

контролю за якістю приготування їжі. 

 Адміністрація   

1.3. Адаптація та інтеграція 

здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

1. Розвиток комунікативної сфери школярів. 

 

ІІ т. Практиний психолог Тренінг  

2. Створення освітнього 

середовища, вільного від будь 

яких форм насильства та 

дискримінації 

1. Моніторинг безпечності та комфортності 

закладу освіти та освітнього середовища. 

2. «Майстерність педагогічного спілкування. 

Як згуртувати учнівський колектив» (виступ 

на МО класних керівників). 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

Практиний психолог Опитування 

 

Інформація  

 

3. Робота психолого – 

педагогічного консиліуму 
1. Засідання психолого-педагогічного 

консиліуму 

ІІ т. Члени ППК Протокол 

 

 

4. Бібліотека як простір 

інформаційної взаємодії та 

соціально- культурної 

комунікації учасників  

освітнього процесу 

1. Оформити тематичну виставку «Шевченко – 

український художник» 

 

2.Оформити тематичну виставку «Видатні  

жінки епохи» 

3. Всеукраїнський тиждень дитячої та 

юнацької книги (за окремим планом) 

4. Оформити книжкову виставку до дня театру 

«Весь світ – театр, і люди в ньому актори» 

5. Скласти список рекомендованої літератури 

«Скільки світу, стільки й сміху» 

 

ІІ т. 

 

 

ІІІ т. 

 

IІІ т. 

 

ІV т. 

 

       ІІІ т. 

 

 

Бібліотекар 

 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар  

 

Бібліотекар 

 
 

Книжкова 

виставка 

 

Книжкова 

виставка 

За окремим 

планом 

Книжкова 

виставка 
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ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1. Внутрішній моніторинг 

результатів навчання 

здобувачів освіти 

Про стан викладання та рівень навчальних 

досягнень здобувачів з математики 

Про стан роботи організації самопідготовки в 

5-11 класах 

 

 Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з ВР 

 Наказ 

 

 

Наказ 

 

2. Управління навчально-

пізнавальною діяльністю та 

інтелектуальним розвитком 

учнів 

1. Участь здобувачів освіти у Тижні музики і 

образотворчого мистецтва 

2. Участь здобувачів освіти у 

Шевченківському Тижні «Живи, Кобзарю, в 

пам'яті людській» 

3.Участь здобувачів освіти у святі 

«Вклонімось жінці до землі» 

4. Участь здобувачів освіти у святі «Птахи 

прилетіли» 

5. Участь здобувачів освіти у дні культури 

здорового харчування «Абетки харчування» 

 

         ІІІ т. 

 

ІІ т. 

 

 

         І т. 

 

Пр-м місяця. 

 

         І т. 

 

        

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з ВР,ПО 

 

Заст.директора  

  з ВР,ПО 

надавач природи, ПО 

 

Заст.директора  

  з ВР,дієтсестра 

 

Наказ,план 

 

Заходи,сценарій 

 

 

Заходи,сценарій 

 

Заходи,сценарій 

 
 

Заходи,сценарій 

 

 

 

3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави 

Тематика виховних годин: 

«Абетка мистецтва» – 1 кл. 

«Світ казки» – 2 кл. 

«Малюю до картинної галереї» – 3 кл. 

«Мистецькі шедеври» – 4 кл. 

«Мистецькі уподобання моєї родини» – 5-ті 

кл. 

 «Сьогодення і майбутнє України і української 

книги» – 7-мі кл. 

«Театр у моєму житті» – 8 кл. 

Протягом 

місяця 

Класні керівники, 

вихователі 
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«Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові 

архіви, електронні бібліотеки, віртуальні 

музеї, світ електронних словників, електронна 

культура, термінологічні довідники» – 9-ті кл. 

«Архітектурні дива» – 11 кл. 
3.2. Ціннісне ставлення 

особистості до людей 
1. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ 

«Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» 

•тематична хвилина інформації «Квітку своєї 

любові вплету у вінок Кобзаря»; 

•мистецька вітальня «Шевченко і сьогодення»; 

•флешмоб «Читаємо Шевченка разом»; 

•читаємо улюблені вірші «Шануймо рідну 

мову». 

До Міжнародного жіночого дня  8 Березня  

«Вклонімось жінці до землі» 

1.1. «Мамо рідна, з ким тебе зрівняти?!» - 

вітальні ранки  

1.2.Операція «Сюрприз» - ранкова зустріч – 

привітання педагогів-жінок зі святом. 

1.3.«Вітає березень крилатий жінок 

прекрасних із весняним святом» -  вітальний 

вернісаж, святковий концерт – подарунок 

ІІт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

І т. 

Заст. директора  

  з ВР, педагог- 

організатор, 

бібліотекар 

 

 

 

Заст.директора  

  з ВР, педагог- 

організатор,вихователі 

 

Наказ , звіт 

План 

 

 

 

 

 

 

Сценарій,      звіт 

 

 

3.3. Ціннісне ставлення 

особистості до мистецтва 
1. Виставка малюнків «Тарасовими шляхами» 

 

 

ІІт. 

 

 

Надавач малювання, 

педагог-організатор, 

вихователі 

Виставка 

 

 

 

3.4. Ціннісне ставлення 

особистості до праці 
ДЕНЬ МОДИ 

•година спілкування «Подорож в країну 

Ввічливості»; 

•конкурсна програма «Весняний настрій»; 

•розважально-практичний захід «Ми творчі та 

талановиті» 

ІІІт. Надавач трудового 

навчання, педагог - 

організатор 

Звіт  
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3.5. Ціннісне ставлення 

особистості до себе 
1. ДЕНЬ КУЛЬТУРИ 

ЗДОРОВОГОХАРЧУВАННЯ«Абетка 

харчування» 

 виховний захід «Хочу бути здоровим»; 

 година спілкування «Абетка 

харчування»; 

            перегляд мультфільмів про здоров’я 

2. Зустріч з медичними працівниками 

«Захисти себе» (до дня боротьби з 

туберкульозом). 

І т. 

 

 

 

 

ІІІ т. 

Заст.директора  

  з ВР, дієтсестра 

 

 

 

Медсестра 

Звіт 

 

 

 

 

Бесіда 

 

3.6. Ціннісне ставлення 

особистості до природи 
1.Природоохоронна акція «Збережемо 

первоцвіти». 

 

2. Свято «Птахи прилетіли» 

Протягом 

місяця 

Надавач 

природознавства  

 

педагог-оранізатор 

Звіт 

 

 

Сценарій 

 

3.7. Туристично-краєзнавча 

робота 
     

3.8. Військово- 

патріотичне виховання 
     

4. Психологічна служба:  

4.1. Діагностика 1. Вивчення та моніторинг психічного 

розвитку дітей з інвалідністю згідно ІПР. 

Пр-м місяця Практичний психолог Протокол  

4.2. Профілактика   1. Профілактика порушень у психічному та 

особистісному розвитку здобувачів освіти. 

Пр-м місяця Практичний психолог Протокол  

4.3. Корекція 1. Корекційно-розвиткові заняття з дітьми. Пр-м місяця Практичний психолог План  

4.4. Консультування 1. Індивідуальні консультування учнів, які 

мають труднощі у виборі професії. 

IV т. Практичний психолог Протокол  

5. Соціальний захист здобувачів 

освіти 
1. Надсилання листів супроводу дітей СЖО 

під час весняних канікул, на служби у справах 

дітей. 

ІІІ т. Соціальний педагог  Листи ВД  

6. Робота органів учнівського 

самоврядування 
Засідання учнівського самоврядування: 

1.Планування роботи на березень 2022 н.р. 

Іт. 

ІІ т. 

Педагог  - організотор, 

Гетьман школи 

Протокол 

Звіт 
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2.Організувати святковий концерт до 8-го 

березня, визначити відповідальних за порядок 

під час проведення свята. 

3.Спільне засідання лідерів самоврядування та     

бібліотечного активу. 

4. Вивчення рівня активності здобувачів освіти 

щодо відвідування шкільної бібліотек, 

допомога у проведенні Тижня дитячої та 

юнацької книги. 

 

ІІІ т. 

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

1.Система методичної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методична робота 

1. Організація та проведення Тижня музики і 

образотворчого мистецтва 

2. Засідання МО педпрацівників: 

- надавачів початкових класів; 

- надавачів суспільно-гуманітарного циклу; 

- надавачів математики та трудового навчання; 

-класних керівників та вихователів. 

 

Тема: «Компетенції українського педагога – 

сучасна модель ідеального педагога» 

 

1. Презентаційний звіт керівників МО про 

результати творчої педагогічної діяльності 

педагогів. 

(Керівники МО) 

2. Виставка «Перлини професійної 

майстерності». Презентація проектів 

вчителів, вихователів які атестуються в 

2021-2022 н.р.Про підсумки атестації 

педагогічних працівників . (Заступник 

директора з НВР , керівники МО)  

ІІІ т. 

 

 

 

Заст.директора  

 з НВР,керівники 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

 з НВР 

План 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

План 

 

Протокол 
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3.Доповідь «Вплив ідей В.О.Сухомлинського 

на розвиток професійної компетентності 

надавача»  

 (Заступник директора з ВР) 

3. Психолого-педагогічний семінар «Яким 

має бути урок, якого чекають» 

(Практичний психолог ) 
2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
1. Проходження курсової підготовки: 

 

 

 Заст.директора  

  з НВР 

Сертифікат  

3. Заходи з атестації 

педагогічних працівників 
1. Вивчення роботи педагогічних працівників, 

які атестуються. 

2. Засідання атестаційної комісії. 

3. Оформлення атестаційних листів. 

 

4. Ознайомлення педпрацівників з 

атестаційними матеріалами, характеристиками 

5. Атестація педпрацівників. 

Пр-м місяця 

 

ІІІ т. 

Пр-м місяця 

 

         I т. 

 

IV т. 

Заст.директора  

  з НВР 

Висновки 

 

Протокол 

Листи 

 

Нарада 

 

Атестаційні листи 

Наказ 

 

4. Співпраця з сім’єю та 

громадськістю 
1. Проведення класних батьківських зборів з 

актуальних теоретичних питань  навчання і 

виховання дітей.  

2. Роль родини у правильній профорієнтації 

дитини (рекомендації ). 

ІІІ т. Класні керівники, 

вихователі, соціальний 

педагог 

Протокол  

IV. Управлінські процеси закладу освіти 

1. Організаційні заходи та 

робота з діловою документацією 
1. Складання табеля обліку робочого часу 

працівників. 

І т. Заст.директора  

  з НВР, з ВР,  

з ГР 

Табель  

2. Нарада при директору 1. Контроль за створенням системи 

педагогічної підтримки здобувачів освіти , які 

мають низький рівень навчальних досягнень 

IV т. 

 

 

Заст.директора  

  з ВР 

Протокол 
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2. Про дотримання в закладі освіти 

академічної доброчесності. 
3. Педагогічна рада Тема педради: «Робота педагогічного 

колективу щодо формування особистісних 

якостей та соціальної активності учня – 

громадянина-патріота України» 
1.Робота педагогічного колективу щодо 

формування особистісних якостей та 

соціальної активності учня – громадянина-

патріота України 

 (Директор школи ) 

2.Моніторинг професійної компетентності 

вчителів школи. Підсумки атестації 

педагогічних кадрів.  

 (Заступник директора з навчально-

виховної роботи ) 

3.Роль учнівського самоврядування в житті 

нашого навчального закладу як реальної 

виховної сили в умовах демократизації 

школи. 

 (Заступник директора з виховної роботи ) 

4.Особистісно орієнтоване навчання-запорука 

розвитку здібностей здобувачів. 

Стимулювання позитивного ставлення до 

навчання, створення умов для ефективної 

мотивації на уроках математики». 

 (Надавачі Одобецька Л.С., Мосціпан Г.О..) 

5.Роль мого предмету у майбутньому житті 

здобувача освіти. 

(Надавачі  Пранчук Г.І.,  Голда О.І..) 

IV т. Заст.директора  

  з НВР  

Протокол 
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4. Внутрішкільний контроль і 

керівництво 
1. Про стан роботи організації самопідготовки 

в 5 -11 класах. 

 

2. Вивчення стану дотримання в закладі освіти 

академічної доброчесності. 

 

3. Про стан роботи з попередження 

неуспішності здобувачів освіти з недостатнім 

рівнем підготовки. 

 

5.Про стан викладання та рівень навчальних 

досягнень здобувачів з математики. 

 

6. Про самоосвітню роботу та її 

результативність. 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Заст.директора  

  з НВР 
 

Заст.директора  

  з НВР, з ВР 
 

Заст.директора  

  з НВР 

 
 

Заст.директора  

  з НВР 

 

Заст.директора  

  з ВР 

Довідка 

до наказу 

/березень/ 

Довідка 

до наради 

/березень/ 

Довідка 

до наради 

/березень/ 

 

Доповідь 

на педраду 

/березень/ 

Довідка 

до наказу 

/березень/ 

Довідка 

до наради 

/березень/ 

 

5. Накази 1.Про затвердження комісії з огляду стану 

будівель,споруд та інженерних мереж. 

 

2.Про проведення заходів щодо профілактики  

   захворювань на грип та ГРВІ  

 

3.Про створення належних санітарно-

гігієнічних умов у школі, в зв'язку з можливою 

загрозою поширення коронавірусу. 

 

4.Про дотримання норм протипожежного 

заходу 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

ІІІ т. 

 

Директор 

 
 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 
 

Директор 
 

Директор 

Заст.директора  

  з НВР 

Наказ 
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5.Про стан організації харчування дітей. 

6.Про організацію проведення Тижня музики і 

образотворчого мистецтва. 

7. Про підсумки проведення Тижня музики і 

образотворчого мистецтва. 

8.Про створення робочої групи для підготовки 

і проведення педагогічної ради. 

9.Про затвердження рішення педагогічної 

ради. 

10. Про стан викладання та рівень навчальних 

досягнень здобувачів з фізики і хімії в побуті. 

11. Про підсумки атестації педпрацівників за 

результатами засідання шкільної комісії. 

 

12. Про перевірку стану самопідготовки в 5 -11 

класах. 

13. Про підсумки  перевірки стану 

самопідготовки в 5 -11 класах. 

14 .Про організацію та проведення 

Шевченківського тижня. 

15. Про підсумки проведення 

Шевченківського тижня. 

16.Про підсумки вивчення стану викладання 

та рівень навчальних досягнень здобувачів з 

фізики і хімії в побуті. 

17. Про організацію перевірки стану 

виховання особистості, як громадянина, 

патріота своєї держави. 

 
ІІІт. 

 
 

        IV т. 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр-м місяця 

 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з НВР 

Заступник директора 

з НВР  

Заступник директора 

з НВР 

 

 

 

Заступник директора 

з ВР 

 

Заступник директора 

з ВР 

 

 

 

Заступник директора 

з НВР 

 

Заступник директора 

з ВР 
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18. Про підсумки перевірки стану виховання 

особистості, як громадянина, патріота своєї 

держави. 

19. Про організацію перевірки стану 

виховання цілісного ставлення до праці. 

20. Про підсумки перевірки стану виховання 

цілісного ставлення до праці. 
6. Фінансово-господарська 

робота.  
1. Перевірка стану збереження шкільного 

майна. 

2.Проведення перевірки сітлового, теплового 

   режиму 

Про-м місяця Заст.директора  

  з ГР 

 

Звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

Розділи річного плану Назва заходів 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та 

праці  

 

1.1. Забезпечення збереження 

життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу 

1. Практичні заняття щодо відпрацювання планів 

евакуації учасників освітнього процесу. 

ІІ т.  Члени ДПД Інформація 
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1.2. Організація харчування 

здобувачів освіти та працівників 

1. Вивчення роботи шкільної їдальні та стану 

організації харчування в закладі освіти. 

Пр-м місяця 
 

Адміністрація Довідка  

1.3. Адаптація та інтеграція 

здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

Мотиваційна сфера особистості здобувачів 8 класу ІІ т. Практичний 

психолог 

Тренінг  

2. Створення освітнього 

середовища, вільного від будь яких 

форм насильства та дискримінації 

1. «Безпечна школа. Маски булінгу» (ділова гра) – 

засідання учнівської ради школи. 

2. «Цькування у школі: як лікувати клас від 

булінгу»  

І т. 

 

IV т. 

 

Практичний 

психолог 

Тренінг 

 

Інформація 

 

 

3. Робота психолого – 

педагогічного консиліуму 
   

 

  

4. Бібліотека як простір 

інформаційної взаємодії та 

соціально- культурної 

комунікації учасників  

освітнього процесу 

1. Підготувати книжкову виставку «Сміх запорука 

здоров’я» українських письменників-гумористів 

 

 

3.Оформити тематичну полицю „Загляньмо в очі 

природі” присвячену дню Матері-Землі 

 

4.Скласти список рекомендованої літератури 

 « Надії зеленого дому» (на екологічну тематику) 

 

6.Доповнити папку „Чорнобиль – біль наш 

довічний” і оформити книжкову виставку. 

 

7. Передплата періодичних видань на ІІ півріччя 

2022р. 

 

І т. 

 

 

 

ІІ т. 

 

 

ІІІ т. 

 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

Бібліотекар 
 

 

 

Бібліотекар 

 

 

Бібліотекар 

 

 

Бібліотекар 

 

 

Бібліотекар 

 
 

Книжкова 

поличка 

 

 

Виставка-

огляд 

 

 

 

 

Книжкова 

поличка 

 

 

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1. Внутрішній моніторинг 

результатів навчання здобувачів 

освіти 

1. Моніторинг ефективності проведення гурткових 

занять. 

Пр-м місяця 

 

Пр-м місяця 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

Наказ 

 

Довідка 
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2. Результативність діяльності здобувачів освіти за 

наслідками контролю за станом ведення зошитів 

учнями 5-11 класів з української мови. 

3.Про стан викладання та рівень навчальних 

досягнень здобувачів з природознавства 

3.Класно-узагальнюючий контроль в 5-х класах 

 

 

Пр-м місяця 

 

Пр-м місяця 

  з НВР 

Заст.директора  

  з НВР 

 

 

Наказ 

 

Наказ 

2. Управління навчально-

пізнавальною діяльністю та 

інтелектуальним розвитком учнів 

1. Участь здобувачів освіти у Тижні 

природознавства 

2. Участь здобувачів освіти у Тижні духовності 

3. Участь здобувачів освіти у Міжнародному дню 

книги 

4. Участь здобувачів освіти у Всесвітньому Дню 

здоров'я 

5.Участь здобувачів освіти у Всесвітньому Дню 

землі 

6.Участь здобувачів освіти у Тижні екології 

7.Участь здобувачів освіти у Міжнародному дню 

сміху 

ІІ т. Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

  з ВР 

Наказ, 

Заходи 

Наказ, 

Заходи 

 

Наказ, 

Заходи 

Наказ,заходи 

 

Заходи 

 

Заходи 

 

Заходи 

Наказ 

Заходи 

 

3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави 
Тематика виховних годин: 

1.«Тварини — не іграшки» – 1 кл. 

«Природа в загадках, прислів'ях, приказках та 

віршах» – 2 кл. 

«Посаджу дерево» – 3 кл. 

«Екологічною стежкою до парку» – 4 кл. 

«Я – маленька частиночка Природи» –  5-ті кл. 

 «Здорова природа – здорова людина» –    7-мі кл. 

Протягом 

місяця 

Заст.директора  

  з ВР, класні 

керівники, 

вихователі 

Звіт 
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«Мальовнича моя Україна: розробка сценарію 

фільму» – 8 кл. 

«Екологічний КВК» – 9-ті кл. 

«Екосвіт очима митців» – 11 клас 

 
3.2. Ціннісне ставлення особистості 

до людей 
     

3.3. Ціннісне ставлення особистості 

до мистецтва 
Міжнародний день сміху.  

1. Весела вікторина «Сміємося на здоров’я» 

2. ТИЖДЕНЬ ДУХОВНОСТІ 

*художній вернісаж «Я малюю писанку»; 

*виставка-ярмарок «БЛАГОтвори» . 

3. «Воскресіння Христове». Виставка великодніх 

кошиків. 

4. Міжнародний день дитячої книги 

Вікторина «Кращі знавці казок»     

 

Іт. 

 

 

 

 

ІV т. 

 

 

ІV т. 

Педагог – 

організатор, 

вихователі, 

надавач 

образотворчого 

мистецтва 

 

Сценарій 

 

Наказ, звіт 

 

 

Виставка 

 

 

Сценарій 

 

3.4. Ціннісне ставлення особистості 

до праці 
МІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ ШКОЛИ 

 «Спільними зусиллями до чистоти» 

- тематична книжкова виставка  

- виховні години  

 -озеленення території школи. Толока. 

Участь в акціях у рамках Всеукраїнського тижня 

охорони навколишнього середовища. 

Протягом 

місяця 

Заст.директора  

  з 

ВР,заст.директора 

з НВР , заступник 

директора з ГР 

 

  

3.5. Ціннісне ставлення особистості 

до себе 
1. Всесвітній День здоров’я 

*Тематична хвилина інформації до Всесвітнього 

дня здоров’я.«Пізнай себе. Пізнай свій шлях» 

*година спілкування «Вибір професії, або завдання 

з багатьма невідомими»; 

*розважальна програма «Життя – це вибір. Що 

обирати – вибирай сам» 

ІІІ т. 

 

 

 

 

ІV т. 

Педагог – 

організатор, 

вихователі, класні 

керівники 

 

Протокол 

 

Звіт 
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3.6. Ціннісне ставлення особистості 

до природи 
ТИЖДЕНЬ ЕКОЛОГІЇ 
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля: 

•тематична хвилинка інформації «Чорнобиль - 

рана України»; 

•Лінійка скорботи «Біль Чорнобиля ніколи не 

зникає» 

•година пам’яті «Героям та жертвам Чорнобиля 

присвячується…»; 

 «Свіча поминальна над Чорнобилем»; 

•Екскурсія «Зелена стежина»; 

•Мультимедійна природознавча гра 

Всесвітній День землі 

•тематична хвилинка інформації «Цінуймо 

природу України і рідного краю»; 

•конкурс малюнків «Свій голос віддаю на захист 

природи»; 

•Година спілкування «…Є таке тверде правило. 

Встав вранці, вмився, привів себе в порядок - і 

відразу ж приведи в порядок свою планету»  

 

ІVт. Педагог – 

організатор, 

вихователі, класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

Надавач 

природознавства 

 

 

 

Педагог – 

організатор, 

вихователі, класні 

керівники 

 

 

Наказ, звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарії 

 

 

 

Виставка  

 

 

Захід 

 

3.7. Туристично-краєзнавча робота 
 

 

 

  

 

 

3.8. Військово- 

патріотичне виховання 
     

4. Психологічна служба:  

4.1. Діагностика 1. Дослідження  методом спостереження  в 4 класі 

з метою виявленості психологічної готовності 

учнів до старшої школи. 

2.Дослідження  процесу проходження адаптації 

учнів 1 та 5 класів. Методика «Моя школа». 

ІІІ т. 

 

 

ІІ т. 

Практичний 

психолог 

 

Практичний 

психолог 

Тест 

 

 

Тест 
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4.2. Профілактика   1. Реалізація профілактичної програми «Безпечна 

поведінка підлітків в інтернеті». 

Пр-м місяця Практичний 

психолог 

Програма  

4.3. Корекція 1. Корекційно-розвиткові заняття з дітьми. Пр-м місяця Практичний 

психолог 

План  

4.4. Консультування 1. Індивідуальні та групові консультування 

старшокласників з питань самоорганізації до 

виконання контрольних. 

IV т. Практичний 

психолог 

Протокол  

5. Соціальний захист здобувачів 

освіти 
1. Поповнення банку даних про дітей пільгової 

категорії: 

-дітей-напівсиріт; 

-дітей з багатодітних сімей; 

-дітей з малозабезпечених сімей; 

-дітей з неповних сімей; 

-дітей з інвалідністю. 

ІІ т. 

 

 

 

 

 

 

Соціальний педагог Соціальний 

паспорт і 

списки за 

категоріями 

 

 

6. Робота органів учнівського 

самоврядування 
Засідання учнівського самоврядування : 

1.Планування врядування на квітень 2022н.р. 

2.Впорядкування території школи. 

3. Ділова гра «Безпечна школа. Маски булінгу». 

4. Акція «Благоустрій». 

 

І т.  

 

Іт. 

Пр-м місяця 

 

Педагог- 

організатор, 

практичний 

психолог 

 

Протокол 

План 

Акція  

 

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

1. Система методичної роботи 1. Організація та проведення Тижня 

природознавства 

 

ІІ т. 

 

 

 

Заст.директора  

  з НВР 

План,наказ 

 

 

 

2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
1. Проходження курсової підготовки: 

 

 Заст.директора  

  з НВР 

Сертифікат  

3. Заходи з атестації педагогічних 

працівників 
1. Атестація педагогічних працівників у 

Департаменті гуманітарної політики  

І т. 

 

 

Заст.директора  

  з НВР 

Атестаційні 

листи 

Наказ 
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4. Співпраця з сім’єю та 

громадськістю 

1. Проведення заняття «Батьківського університету 

психолого-педагогічних знань».  

 

3. Засідання  батьківського комітету з питань  

підготовки до нового 2022/2023 н. р.   

 

І т. 
 

 

ІІ т. 

 

 

 

      ІІІ т. 

Заст.директора  

  з НВР,з ВР,  

Практичний 

психолог 
 

 Директор, 

заст.директора  

  з НВР, ВР 

Протокол 

 

 

 

IV. Управлінські процеси закладу освіти 

1. Організаційні заходи та робота з 

діловою документацією 
1. Складання табеля обліку робочого часу 

    працівників. 

2.Контроль за роботою МО 

ІІІ т. 

 

Пр-м місяця 

Заст.директора  

  з НВР, з ВР, з ГР 

Заст.директора  

  з НВР, з ВР  

 

  

2. Нарада при директору 1. Про організацію закінчення навчального року.    

Про результати контролю класних керівників за 

відвідуванням здобувачів освіти школи (наявність 

підтверджувальних документів про причини 

відсутності). 

2. Про стан діяльності гуртків та їх ролі в творчому 

розвитку особистості здобувачів освіти. 

3.  Про підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників. 

IV т. 

 

 

 

Заст.директора  

  з ВР 

 

Протокол 

 

 

3. Педагогічна рада      

4. Внутрішкільний контроль і 

керівництво 
1. Вивчення діяльності гуртків та їх ролі в 

творчому розвитку особистості учня. 

 

2. Вивчення роботи класних керівників щодо 

тісної взаємодії з батьківською громадськістю. 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

  з ВР 

Адміністрація 

 

Довідка 

до наказу 

/квітень/ 

Довідка 

до наради 

/квітень/ 
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3. Вивчення роботи шкільної бібліотеки. 

 

 

4. Вивчення стану спортивно – масової роботи . 

 

5. Вивчення стану виконання плану 

заходівзапобігання та протидії домашнього 

насилля, булінгу і дискримінації . 

6. Вивчення стану профорієнтаційної роботи . 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

Пр-м місяця 

 

Пр-м місяця 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

Адміністрація 

Заступник з ВР 

Довідка 

до наказу 

/травень/ 

Довідка 

до наказу 

/травень/ 

Довідка 

до наради 

/травень/ 

Довідка 

до наказу 

/травень/ 
5. Накази 1.Про закінчення опалювального сезону 

2. Про звільнення сезонних операторів. – к 

3.Про завершення 2021-2022 навчального року 

4 Про перевірку стану роботи шкільної бібліотеки. 

5. Про підсумки  перевірки роботи шкільної 

бібліотеки. 

6. Про перевірку стану профорієнтаційної роботи . 

7. Про підсумки  перевірки  профорієнтаційної 

роботи . 

8. Про перевірку діяльності гуртків та їх ролі в 

творчому розвитку особистості здобувачів освіти. 

9. Про підсумки  перевірки  діяльності гуртків та їх 

ролі в творчому розвитку особистості здобувачів 

освіти. 

10. Про вивчення стану спортивно – масової 

роботи  

11. Про підсумки  вивчення спортивно – масової 

роботи. 

ІI т. 

ІІІ т. 

IІІ т. 

Протягом 

місяця 

 

Протягом 

місяця 

 

Протягом 

місяця 

 

Протягом 

місяця 

 

Протягом 

місяця 

Протягом 

місяця  

Директор 

Директор 

Директор 

Заступник з ВР 

 

Заступник з ВР 

 

Заступник  

директора з ВР 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

Заступник з ВР 

 

Заступник з ВР 

 

Заступник з НВР 

 

Наказ 
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12. Про організацію та проведення Тижня 

духовності . 

13. Про підсумки проведення Тижня духовності . 

14. Про організацію та проведення Тижня екології. 

15. Про підсумки проведення Тижня екології. 

16.Про організацію проведення Тижня 

природознавства 

17.Про підсумки проведення Тижня 

природознавства 

18.Про підсумки атестації педпрацівників за 

результатами засідання комісії відділу освіти.  

19.Про організацію моніторингу стану викладання 

та рівень навчальних досягнень здобувачів з 

природознавства 

20.Про підсумки моніторингу стану викладання та 

рівень навчальних досягнень здобувачів з 

природознавства 

21.Про моніторинг класно-узагальнюючого 

контролю в 5 класі 

22.Про підсумки моніторингу класно-

узагальнюючого контролю в 5 класі 

 

Протягом 

місяця 

ІІІ т. 

ІІІ т. 

 

Пр-м місяця 

 

Пр-м місяця 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

Заступник 

директора  з ВР 

 

Заступник 

директора з ВР 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з НВР 

 

Заст.директора  

  з НВР 

 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з НВР 

 

 
6. Фінансово-господарська робота.  1.Благоустрій території школи 

2. Прибирання закріплених територій. 

3. Підготовка до проведення поточного ремонту. 

4.Складання плану та заявки на будівельні  

матеріали. 

 

Пр-м місяця 

 

 

Заст.директора  

  з ВР 

 

Акція 

Заявка 
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Травень 

 

Розділи річного плану Назва заходів 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та 

праці  

 

1.1. Забезпечення збереження 

життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу 

1.Проведення інструктажів та  бесід з учнями щодо 

правил з техніки безпеки, охорони життєдіяльності 

учнів під час літніх канікул. 

IV т. Заст.директора  

  з НВР, класні    

керівники 

Інструктажі  

1.2. Організація харчування 

здобувачів освіти та працівників 

1. Вивчення роботи шкільної їдальні та стану 

організації харчування в закладі освіти. 

Пр-м місяця 
 

Адміністрація Довідка  

1.3. Адаптація та інтеграція 

здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

     

2. Створення освітнього 

середовища, вільного від будь яких 

форм насильства та дискримінації 

1. Залучити батьків до інформаційно-

просвітницьких заходів (батьківські збори, онлайн-

спілкування, консультування): 

- «Мистецтво ефективного спілкування з 

дитиною» 

- «Методи позитивної дисципліни» 

- «П’ять шляхів до серця дитини» 

- «Як навчитися довіряти власній дитині» 

- «Поняття безпеки. Безпека освітнього 

середовища» 

- «Булінг у школі: як діяти батькам?» 

IV т. Практичний 

психолог,класні 

керівники, 

вихователі 

Інформація 

Презентації 

Бесіди 
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- «Школа, батьки, діти – як сформувати 

взаємини?» 

(тематика на вибір для класних керівників). 
3. Робота психолого – 

педагогічного консиліуму 
     

4. Бібліотека як простір 
інформаційної взаємодії та 
соціально- культурної комунікації 
учасників  
освітнього процесу 

1.Оформити книжкову виставку «Ніщо не забуте – 

ніхто не забутий» присвячену День пам’яті жертв 

Другої світової війни. 

2. Підготувати список рекомендаційної літератури 

для дітей 1-4 класів «Діти війни». 

3. Підвести підсумки огляду-конкурсу за рік 

«Живи, книго!». 

4. Оформити книжкову виставку «Я перед нею 

помолюсь, як перед образом святим» присвячену 

Дню Матері. 

5. День вишиванки. 

ІІ т. 

 

 

І т. 

 

ІІ т. 

 

І т. 

 

ІІ т. 

 

ІІІ т. 

Педагог-

організатор, 

класні керівники, 

вихователі, 

бібліотекар 
 

Бібліотекар 
 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 
 

Інформаційна 

хвилинка 

 

Книжкова 

виставка 

 

Звіт 

 

Книжкова 

виставка 

Інформаційна 

хвилинка 

 

ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти 

1. Внутрішній моніторинг 

результатів навчання здобувачів 

освіти 

1. Проведення моніторингу стану успішності та 

вихованості здобувачів освіти за ІІ семестр. 

2. Проведення моніторингу стану відвідування  

навчальних занять здобувачами освіти за ІІ 

семестр. 

3.Про результативність проведення предметних 

тижнів. 

4.Про вивчення стану викладання, рівня знань і 

умінь учнів з ЛФК 

IV т. 

 

 

IV т. 

Заст.директора  

  з НВР, ВР 

Заст.директора  

  з НВР 

 

Наказ, 

Діаграми 

 

Наказ 

 



148 

 

2. Управління навчально-

пізнавальною діяльністю та 

інтелектуальним розвитком учнів 

1. Участь здобувачів освіти у Тижні ЛФК, ритміки, 

фізкультури і спорту 

2.Участь здобувачів освіти у Дні пам'яті та 

примирення жертв Другої світової війни «Маки 

пам'яті» 

3Участь здобувачів освіти у Дню Європи 

4.Участь здобувачів освіти у святі Матері 

Участь здобувачів освіти у святі вишиванки 

«Вишиванка цвіте над Україною» 

Участь здобувачів освіти у святі Останнього 

дзвоника. 

 

 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з ВР 

 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

  з ВР 

Заст.директора  

  з НВР, ВР 

Наказ 

 

Сценарій, 

виступ 

 

Сценарій, 

виступ 

Сценарій 

 

Сценарій, 

виступ 

 

3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави 
1.День пам’яті та примирення жертв Другої 

світової війни. 
•лінійка-реквієм «Маки пам’яті»; 

•створення фотоколажів «Таким було обличчя у 

війни…» 

2.День Європи 

Тематична хвилина інформації «Україна - країна 

Європи» 

Тематичні виховні години :  

«Кожному мила рідна земля» – 1 кл. 

«Вулиці рідного міста розповідають» – 2 кл. 

«Година пам'яті» – 3 кл. 

«Сторінки історії мого міста» – 4 кл. 

«В ім'я твого і мого життя» – 5-ті кл. 

 «Історія рідного краю» – 7-мі кл. 

«Трагедії українського народу» – 8 кл. 

«Ваш світлий Подвиг незабутній» – 9-ті кл. 

«Захист Вітчизни — обов'язок громадянина» – 11 кл. 

 

 

 

Іт. 

 

 

 

ІІ т. 

 

 

 

Протягом 

місяця 

Заст.директора  

  з ВР, педагог – 

організатор, 

вихователі, 

бібліотекар 

 

 

Бібліотекар 

 

 

 

Вихователі, 

класні керівники 

Сценарій,звіт 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

 

 

 

Звіт 
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3.2. Ціннісне ставлення особистості 

до людей 
1.Свято матері. 

Година спілкування «Мамина вишиванка» 

«Довіку ви батьків шануйте – свій найсвятіший 

оберіг» 

•Родинний арт-пікнік; 

•Спортивні змагання «Мама, тато, я – спортивна 

сім’я»;  

 

2.Свято останнього дзвоника «Срібний дзвоник 

кличе в літо» 

  

І т. 

 

 

 

 

 

 

 
IV т. 

 

Педагог – 

організатор, 

вихователі  

 

 

 

 

 

Педагог – 

організатор, 

вихователі  

Сценарій  

3.3. Ціннісне ставлення особистості 

до мистецтва 
Свято вишиванки «Вишиванка цвіте над 

Україною». 

•фотоколаж «Вишиване селфі» (для учнів 5-11 

класів); 

•Парад із вишитими рушниками; 

•«Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало 

народної душі»; 

•«Вишиванка – молитва без слів». 

ІІІт. 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора  

  з ВР, педагог – 

організатор , 

вихователі , 

бібліотекар 

 

Звіт ,флешмоб 

 

Виступ 

 

 

Сценарій 

 

3.4. Ціннісне ставлення особистості 

до праці 
1. Фотоколаж «Чий квітник найкращий?» Пр-м місяця Педагог - 

організатор 

Звіт  

3.5. Ціннісне ставлення особистості 

до себе 
     

3.6. Ціннісне ставлення особистості 

до природи 
1. Заочна подорож – екскурсія  “Краса і біль 

України”. 

2. Конкурс малюнка на асфальті «Дотримання 

чистоти в природі і в душі» 

    

3.7. Туристично-краєзнавча робота 1. Історико-етнографічною екскурсія «Україна 

вишивана». 

2. Історико-краєзнавча акція «Шляхами подвигу і 

слави». 

ІІ т. Бібліотекар, 

надавач 

природознавства, 

надавач історії, 

Звіт 
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педагог - 

організатор 

 

3.8. Військово- 

патріотичне виховання 
1. «Козацькі звитяги» - підведення підсумків 

Козацького змагання  

Іт.  Виступ , звіт  

4. Психологічна служба:  

4.1. Діагностика 1. Виявлення рівня розвитку пізнавальних 

можливостей учнів 4 кл. 

ІІ т. Практичний 

психолог 

Протокол  

4.2. Профілактика   1. Інформаційний діалог «Адаптація до нового 

життя з його вимогами і труднощами». 

ІІ т. Практичний 

психолог 

Інформація  

4.3. Корекція 1. Корекційно-розвиткові заняття з дітьми  Пр-м місяця Практичний 

психолог 

План  

4.4. Консультування 1. Індивідуальні та групові консультування батьків 

здобувачів освіти з питань відповідального 

батьківства. 

ІІІ т. Практичний 

психолог 

Протокол  

5. Соціальний захист здобувачів 

освіти 
1.Надсилання листів супроводу дітей СЖО під час 

літніх канікул, на служби у справах дітей. 

ІVт. Соціальний 

педагог 

Листи ВД  

6. Робота органів учнівського 

самоврядування 
Засідання учнівського самоврядування: 

1.Планування роботи на травень 2022н.р. 

2.Організація свята Останнього дзвоника, 

визначити відповідальних за порядок під час 

проведення свята. 

3. Підведення підсумків роботи учнівської 

організації «Мрія» 

Іт. 

І т. 

Педагог 

Організатор 

Протокол 

Звіт  

 

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 
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1. Система методичної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методична робота 

1.Предметний Тиждень ЛФК, ритміки, 

фізкультури і спорту 

2. Засідання МО педпрацівників: 

- надавачів початкових класів; 

- надавачів суспільно-гуманітарного циклу; 

- надавачів математики та трудового навчання; 

-класних керівників та вихователів. 

3. Стимулювання педагогічних працівників до 

здобуття спеціальної освіти. 

Тема «Аналіз роботи школи за навчальний рік і 

завдання педколективу 

на 2021-2022 навчальний рік» 
1.Про аналіз роботи педагогічного колективу над 

методичним питанням : «Формування 

загальнолюдських цінностей та життєвих 

компетентностей учнів з особливими освітніми 

потребами в сучасному освітньому середовищі». 

Панорама ідей. Обговорення пропозицій щодо 

організації  методичної роботи та створення 

робочої групи по плануванню роботи на новий 

2021-2022 навчальний рік 

(Заступник директора з НВР, керівники МО) 

2.Оновлення системи психологічного забезпечення 

навчального процесу відповідно до завдань 

розвитку школи та методичної проблеми. 

(заступник директора з ВР ) 

1. В гостях у психолога. «Хто він-справжній 

учитель?». 

2. (Практичний психолог) 

3. Огляд нормативних документів, новинок 

психолого-педагогічної літератури  

 

Пр-м місяця 

Заст.директора  

  з НВР,з ВР 

 

Протокол 
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 (Бібліотекар). 

2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
1. Проходження курсової підготовки 

 

 Заст.директора  

  з НВР 

Сертифікат  

3. Заходи з атестації педагогічних 

працівників 
  Заст.директора  

  з НВР 

  

4. Співпраця з сім’єю та 

громадськістю 
1. Проведення класних батьківських зборів з  

питань  закінчення навчального року. 

2. Проведення індивідуальних консультацій для 

батьків майбутніх першокласників. 

3.Індивідуальна робота з батьками школярів з 

питань оздоровлення школярів. 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

 

Класні  

керівники, 

вихователі 

 

Класні  

керівники, 

вихователі 

Протокол 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

IV. Управлінські процеси закладу освіти 

1. Організаційні заходи та робота з 

діловою документацією 
1. Складання табеля обліку робочого часу 

працівників. 

2. Коригування інформації в інформаційній 

системі «КУРС ШКОЛА». 

І т. 

 
 

ІІ т. 

 

 

 

Заст.директора  

з НВР, з ВР, з ГР 

Заст.директора  

  з НВР 

Табель 

 

 

 

 

2. Нарада при директору 1. Про стан індивідуального навчання. IV т. Заст.директора  

  з ВР 

Протокол 

 
 



153 

 

2. Про підсумки роботи шкільної їдальні та стану 

харчування школярів за 2022-2023 н. р.. 

4. Про роботу класних керівників , вихователів по 

вихованню естетичної культури та свідомої 

дисципліни здобувачів освіти. 

5. Про виконання плану заходів запобігання та 

протидії домашнього насилля,  булінгу і 

дискримінації за 2021-2022 н. р. 
3. Педагогічна рада Тема педради: «Діяльність педагогів 

навчального закладу щодо створення 

сприятливих умов для повноцінного 

морального, психічного, фізичного розвитку 

учнів, формування творчо мислячої особистості, 

здатної до продуктивної праці в динамічному 

світі» 

1.Діяльність педагогів навчального закладу щодо 

створення сприятливих умов для повноцінного 

морального, психічного, фізичного розвитку учнів, 

формування творчо мислячої особистості, здатної 

до продуктивної праці в динамічному світі» 

(Директор школи) 

2.Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, 

перспективи. Як зробити його джерелом якісної і 

натхненної праці здобувачів, школою самостійності 

і творчості.  Проблеми вдосконалення уроку 

надавачами школи з метою формування життєвої 

компетентності здобувачів. 

   (Заступник  директора  з  НВР) 

3.Формування здорового способу життя дітей - одне 

з головних завдань школи і сім'ї. 

(Заступник директора з виховної роботи) 

IV т. Заст.директора  

  з НВР 

Протокол 
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4.Методи інноваційних  технологій на уроках 

фізкультури (презентація)   

(надавач фізкультури Врасій О.Ю..) 

5.Стан правової та психологічної підтримки дітей 

та молоді, які потрапили в складні соціальні умови. 

Завдання педагогічного колективу щодо успішного 

вирішення даного питання. 

(Практичний психолог). 

 
4. Внутрішкільний контроль і 

керівництво 
1. Вивчення роботи шкільної їдальні та стану 

харчування здобувачів. 
 

2. Вивчення стану виконання плану заходів 

запобігання та протидії домашнього насилля, 

булінгу і дискримінації  

 

3. Вивчення роботи класних керівників щодо 

забезпечення творчого співробітництва школи, 

здобувачів освіти  та батьків. 

4. Вивчення стану збереження здобувачів освіти 

підручників. 

 

5. Стан виконання навчальних планів і програм за 

рік. 

6. Ведення класних журналів. 

7. Про результативність проведення предметних 

тижнів. 

 

8. Вивчення роботи психологічної служби. 

 

9. Про стан методичної роботи в школі. 

Пр-м місяця 

 
 

Пр-м місяця 

 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

IV т. 

Адміністрація 

 

Адміністрація 

 

 

Заст.директора  

  з ВР 
 

Адміністрація 

 

Адміністрація 

Заступник з 

НВР 

Заст.директора  

  з НВР 

Заст.директора  

  з ВР 

Адміністрація 

Довідка 

до наради 

/травень/ 

 Довідка 

до наказу 

/травень/ 

Довідка 

до наказу 

/травень/ 

Довідка 

до наказу 

/травень/ 

Довідка 

до наради 

/червень/ 

Довідка 

до наказу 

/червень/ 

Довідка 

до наказу 

/червень/ 

Довідка 
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10. Вивчення стану індивідуального навчання. 

11. Про вивчення стану викладання рівня знань, 

умінь учнів з ЛФК. 

 

 

 

Пр-м місяця 

 

 

до наказу 

/червень/ 

Довідка 

до наради 

/червень/ 
5. Накази 1 

2.Про закінчення навчального року та проведення 

вшколі свята Останнього дзвоника. 

3.Щодо безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в період літніх канікул  

4. Про оздоровлення та відпочинок учнів школи 

5.Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в   

  організації освітнього процесу 

6.Про стан організації харчування учнів 

7.Про підсумки роботи  по виконанню вимог з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності 

8. Про підготовку до нового навчального року 

9. Про переведення в наступні класи учнів школи 

10. Про створення постійно діючої техногенної 

комісії  з обстеження приміщень і споруд 

11. Про організацію та проведення контрольних 

робіт з навчальних предметів за ІІ семестр 

12.Про  проведення моніторингу стану успішності  

та вихованості здобувачів освіти за ІІ семестр. 

13. Про підсумки проведення моніторингу стану 

відвідування  навчальних занять здобувачами 

освіти за ІІ семестр. 

14.Про результативність проведення предметних 

тижнів. 

15.Про стан методичної роботи школи 

16.Про ведення шкільної документації 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

IV т. 

 

 

IV т. 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

 

ІІІ т. 

 

ІІІ т. 

 

IV т. 

 

Директор 

 

Директор 

Директор 

 

Директор 

 

 Директор 

Директор 

 

Директор 

Директор 

 

Заст.директора  

з НВР 

Заст.директора  з 

НВР,ВР 

Заст.директора  

  з НВР,ВР 

 

Заст.директора  

  з НВР 

 

 

 

Наказ 
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17.Про створення робочої групи для підготовки та 

проведення педагогічної ради. 

18. Про затвердження рішення педагогічної ради. 

20.Про вивчення стану викладання, рівня знань і 

умінь учнів з ЛФК 

21.Про організацію проведення предметного Тижня 

ЛФК, ритміки, фізкультури і спорту 

22.Про підсумки проведення предметного Тижня 

ЛФК, ритміки, фізкультури і спорту 

 

25. Про перевірку виконання плану заходів 

запобігання та протидії домашнього насилля, 

булінгу і дискримінації. 

26. Про вивчення стану  роботи психологічної 

служби. 

27. Про підсумокмоніторингу роботи шкільної 

бібліотеки. 

28. Провивчення стану збереження здобувачами 

освіти підручників. 

29.Про вивчення роботи класних керівників, 

вихователів щодо тісної взаємодії з батьківською 

громадськістю. 

30.Про вивчення стану викладання, рівня знань і 

умінь учнів з розвитку мовлення. 

31.Про підсумки вивчення стану викладання, рівня 

знань і умінь учнів з розвитку мовлення. 

 

 

 

IV т. 

 

IV т. 

IV т. 

IV т. 

IV т. 

 

IV т. 

 

IV т. 

IV т. 

IV т. 

 

IV т. 

IV т. 

 

І т. 

 

      IV т 

 

      ІІІ т. 

      Іт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник з ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник з НВР 
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6. Фінансово-господарська робота.  1. Підготовка до поточного ремонту класних 

приміщень. 

Пр-м місяця Заст.директора  

  з ГР 

План 
 

 

 

Червень 

 

Розділи річного плану Назва заходів 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

Форма 

 узагальнення 

Стан 

вико- 

нання 

І. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та праці  
 

1.1. Забезпечення збереження життя 

та здоров’я учасників освітнього 

процесу 

     

1.2. Організація харчування 

здобувачів освіти та працівників 
     

1.3. Адаптація та інтеграція 

здобувачів освіти до освітнього 

процесу 

1. «Психологічний тимбілдінг. Вправи на 

згуртування педагогічного колективу». 

І т. Практичний 

психолог 

Тренінг  

2. Створення освітнього 

середовища, вільного від будь яких 

форм насильства та дискримінації 

1. Розробити інструкції для батьків, які допоможуть 

у виявленні ознак того, що їхня дитина стала 

жертвою, ініціатором чи свідком     булінгу 

(цькування). 

2. Онлайн-навчання педагогів «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти» . 

ІІ т. 

 

 

 

 

Пр-м місяця 

Практичний 

психолог 

Заст.директора  

  з НВР, з ВР 

 

Інструкції 

Рекомендації 

 

 

 

Сертифікат 

 

3.Робота психолого – педагогічного 

консиліуму 
     

4. Бібліотека як простір 

інформаційної взаємодії та 

1. Міжнародний день захисту дітей. 

 

2. День Конституції України. 

І т. 

 

IV т. 

Педагог-

організатор, 

Книжкова 

виставка 
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соціально- культурної 

комунікації учасників  

освітнього процесу 

 класні 

керівники, 

вихователі, 

бібліотекар 

Книжкова 

виставка 

 

1. Внутрішній моніторинг 

результатів навчання здобувачів 

освіти 

1. Проведення моніторингу стану успішності та 

вихованості здобувачів освіти за ІІ семестр. 

2. Проведення моніторингу стану відвідування  

навчальних занять здобувачами освіти за ІІ семестр. 

I т. 

 

I т. 

Заст.директора  

  з НВР 

Довідка 

 

Діаграми 

 

2. Управління навчально-

пізнавальною діяльністю та 

інтелектуальним розвитком учнів 

     

3.  Виховний процес  

3.1. Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави 
     

3.2. Ціннісне ставлення особистості 

до людей 
     

3.3. Ціннісне ставлення особистості 

до мистецтва 
     

3.4. Ціннісне ставлення особистості 

до праці 
     

3.5. Ціннісне ставлення особистості 

до себе 
     

3.6. Ціннісне ставлення особистості 

до природи 
     

3.7. Туристично-краєзнавча робота      

3.8. Військово- 

патріотичне виховання 
     

4. Психологічна служба:  

4.1. Діагностика 1. Самодіагностика психологічного вигорання 

педагога. 

І т. Практичний 

психолог 

Індивід.  

хар-тика 
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4.2. Профілактика   1. Профілактика психологічного вигорання 

педагогічних працівників. 

ІІ т. Практичний 

психолог 

Тренінг 
 

4.3. Корекція 1. Розгляд та підбір  корекційно-розвиткових 

програм. 

ІІ т. Практичний 

психолог 

Програма 
 

4.4. Консультування 1. Консультування педагогів з приводу емоційного 

вигорання. 

І т. Практичний 

психолог 

Протокол 
 

5. Соціальний захист здобувачів 

освіти 
     

6. Робота органів учнівського 

самоврядування 
     

IІІ. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

1. Система методичної роботи 1. Співбесіда з керівниками МО щодо планування 

МО на наступний навчальний рік. 

І т. Заст.директора  

  з НВР,з ВР 

Бесіда  

2. Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
1. Проходження курсової підготовки 

 

 Заст.директора  

  з НВР 

Сертифікат  

3. Заходи з атестації педагогічних 

працівників   
Заст.директора  

  з НВР 
  

4. Співпраця з сім’єю та 

громадськістю 
1.Проведення звіту директора школи перед 

колективом. 

2.Бюро педагогічних знахідок «Поділись 

надбаннями»  

Пр-м місяця 

 

IV т. 

Заст.директора  

  з НВР,з ВР 
 

Вихователі, 

класні керівники 

Виступ 

 
 

Методичні 

розробки 

 

IV. Управлінські процеси закладу освіти 

1. Організаційні заходи та робота з 

діловою документацією 
1. Складання табеля обліку робочого часу 

працівників. 

І т. Заст.директора  

  з НВР,зВР, 

   з ГР 

Табель  

2. Нарада при директору 1.Про ведення шкільної документації за рік. 

2.  Про стан збереження здобувачами освіти 

підручників за рік. 

3. Про роботу психологічної служби за рік. 

ІІ т. 

 

 

 

Заст.директора  

  з ВР 

Протокол 

 
 

3. Педагогічна рада     
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4. Внутрішкільний контроль і 

керівництво 
1. Вивчення стану успішності здобувачів освіти за 

рік. 

 

2. Контроль за веденням класних журналів. 

 

3. Проведення моніторингу відвідування 

здобувачами школи за рік. 

I т. 

 

 

I т. 

 

 

I т. 

Заст.директора  

  з НВР 

Довідка 

до наради 

/червень/ 

Довідка 

до наради 

/червень/ 

Довідка 

до наради 

/червень/ 

 

5. Накази 1.Про створення робочої групи з розроблення 

річного плану роботи школи на новий навчальний 

рік. 

2.Про облаштування освітнього простору 1 класу 

Нової української школи 

3.Про покладання на працівника функцій 

уповноваженої особи та затвердження Положення 

про уповноважену особу з проведення закупівель. 

4.Про підготовку школи до роботи в осінньо –

зимовий період 

5. Про підсумки виховної роботи  за 2022-2023 

навчальний рік. 

6. Про підсумки роботи учнівського 

самоврядування за 2021- 2022 навчальний рік 

7.Про стан виконання навчальних планів і програм 

за рік. 

І т. 

 

  ІІ т. 

 

 

ІІ т. 

 

ІІ т. 

ІІІ т. 

 

 

        І т. 

 

 

       І т. 

        ІІ т. 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник з ВР 

 

 

 

Заступник з 

НВР 

Наказ 

 

 

 

6. Фінансово-господарська робота.  1. Проведення поточного ремонту класних, 

спальних та адміністративних приміщень. 

2.Проведення робіт з благоустрою території школи 

та  шкільного подвір'я. 

Про-м місяця Заст.директора  

  з ГР 

Інформація 
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