
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

СЛОВʼЯНСЬКИЙ РАЙОН ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

ЧЕРКАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 н.р. 



2 

 

 
на 2017/2018 навчальний рік 

Засідання  методичної ради 

1. Засідання 1. Вересень. І-ІІІ 

т. 

 

 Аналіз методичної роботи та підсумки результативності роботи 

методичної ради за 2016/2017 навчальний рік. 

І-ІІІ 

т. 

З. д. з НВР, ВР 

 Основні напрямки методичної роботи .Затвердження  плану 

методичної роботи та методичної ради на 2017/2018 н.р. 

І-ІІІ 

т. 

З. д. з НВР, ВР 

 Розподіл обов’язків між членами методичної ради І-ІІІ 

т. 

З. д. з НВР, ВР 

 Панорама методичних ідей: 

Організація і зміст методичної роботи на діагностичній основі. 

Практична допомога вчителям у виборі тем для поглибленої 

роботи за індивідуальною проблемою. Засоби  формування 

життєвих  компетентностей. Засоби  формування життєвих  

компетентностей. 

І-ІІІ 

т. 

З. д. з НВР, ВР 

 Нормативно-правова база й методичні рекомендації з питань 

атестації педагогічних працівників 

І-ІІІ 

т. 

З. д. з НВР, ВР 

 Про інноваційно-творчий пошук учителя як підґрунтя успішності 

учня в умовах безперервної освіти та дистанційного навчання 

І-ІІІ 

т. 

З. д. з НВР, ВР 

 Про стан духовно-морального  виховання учнів І-ІІІ 

т. 

З. д. з НВР, ВР 

2. Засідання 2. Листопад І т.  

 Про підготовку та проведення конкурсу  «Учитель року – 2018» у 

номінаціях, визначених МОН України. 

І т. З. д. з НВР, ВР 

 Про роботу педагогів та участь учнів в роботі секцій МАН. І т. З. д. з НВР, ВР 

 Про проведення шкільних олімпіад з базових дисциплін та 

підготовку їх переможців до ІІ  етапу. 

І т. З. д. з НВ 

 Підготовка до участі у  фестивалі-огляді освітніх Інтернет-

ресурсів. 

І т. З. д. з НВР, ВР 

 Аналіз роботи проекту  «Оновлена школа». І т. З. д. з НВР, ВР 

 Мультимедійні ресурси  - джерело для підвищення ефективності 

педагогічної діяльності (підготовка педради  

І т. З. д. з НВР, ВР 

 Про врахування психолого-педагогічних аспектів уроку — важлива 

умова реалізації новітніх технологій. 

І т. З. д. з НВР, ВР 

 Робота з обдарованими дітьми. І т. З. д. з НВР, ВР 

 Звіти голів ШМО про науково-дослідницьку роботу учнів, участь 

у творчих конкурсах 

І т. З. д. з НВР, ВР 

 Про курсову перепідготовку кадрів. І т. З. д. з НВР, ВР 

 Про стан гурткової роботи в школі. І т. З. д. з НВР, ВР 

 Про стан викладання освітньої галузі «мова та література» 

(Світова   література) 

І т. З. д. з НВР, ВР 

3. Засідання 3. Січень ІІ т.  

 Аналіз результативності методичної роботи за І семестр. ІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Моніторинг якості освіти учнів за І семестр. ІІ т. З. д. з НВР 

 Про хід атестації вчителів. ІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Про організацію роботи щодо підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання 

ІІ т. З. д. з НВР, 

предм., кл.кер 

 Система роботи вчителя — основа творчої педагогічної 

діяльності. 

ІІ т. З. д. з НВР, ВР 
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 Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів 

через використання сучасних освітніх технологій. 

ІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Засідання 4. Лютий   

 Аналіз участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських предметних 

олімпіад  

ІV т. З. д. з НВР, ВР 

 Підготовка та організація проведення державної підсумкової 

атестації в 4, 9, 11  класах. Обговорення нормативних документів 

ІV т. З. д. з НВР 

Кер.ШМО 

 Засідання 5. Березень   

 Аналіз реалізації педагогами школи індивідуальних програм 

удосконалення професійної компетенції. 

V т. З. д. з НВР, ВР 

 Робота з обдарованими дітьми. Поповнення банку даних 

«Обдарована дитина». Підсумок участі у предметних олімпіадах з 

основ наук, конкурсах. 

V т. З. д. з НВР, ВР 

 Формування інноваційної компетентності і культури в учителів та 

використання ними інноваційних технологій у педагогічному 

процесі. 

V т. З. д. з НВР, ВР 

 Про стан готовності педагогічного та учнівського колективів 

школи до активного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій 

V т. З. д. з НВР, ВР 

 Про взаємодію  школи  і сім’ї у вихованні особистості V т. Кл.кер. 

 Засідання 6. Квітень   

  Про упровадження Державних стандартів початкової, базової і 

повної загальної середньої освіти. 

ІІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Діяльність роботи ШМО щодо вдосконалення педагогічної 

майстерності та фахового рівня педагога 

ІІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Про стан проведення предметних тижнів ІІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Аналіз роботи педагогічного колективу над ІІІ етапом науково-

методичної теми 

ІІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Обмін думками та пропозиціями  щодо складання річного плану 

роботи  школи на 2018/2019 навчальний рік 

ІІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Інформація про нормативні документи з питань організації 

навчально-виховного процесу 

ІІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Засідання 7. Травень   

 Аналіз звітів ШМО  та результатів діагностичного анкетування. ІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Про підсумки моніторингу якості навчання учнів за ІІ семестр та 

навчальний рік. 

ІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Про роботу педагогічного колективу над методичною проблемою 

та завдання на 2018/2019 навчальний рік. 

ІІ т. З. д. з НВР, ВР 

 Підсумок методичної роботи в школі. Творчі звіти шкільних 

навчально-методичних комісій. 

ІІ т. З. д. з НВР, ВР 

Кер ШМО 

 Створення, поновлення та поповнення Акмеологічної карти 

кожного педагога,   портфоліо учнів  за підсумками навчального 

року. 

ІІ т. З. д. з НВР, ВР 

педколектив 
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на 2017/2018 навчальний рік 

 

Зміст роботи Термін Відповідаль

-ний 

Форма 
узагальнен

ня 

СЕРПЕНЬ    

Підготовка та проведення педагогічної ради.    

Про підсумки роботи педколективу за 2016-2017 навчальний рік 

та завдання на наступний 2017-2018 навчальний рік. 

22.08. 

2017 

Дирекція  

педколекти

в 

протокол 

Затвердження навчального плану на 2017-2018 навчальний рік.  Директор    протокол 

Затвердження річного плану роботи школи на 2017-2018 

навчальний рік. 

 Директор  протокол 

Затвердження Правил внутрішнього розпорядку на новий 2017-

2018 навчальний рік. 

 Дирекція 

профком 

протокол 

Затвердження  плану роботи дитячої організації,  бібліотеки, 

психолого-педагогічної служби на 2017-2018 навч. рік» 

 Пед.- орг, 

бібліотекар,  

протокол 

Робота з педагогічними кадрами    

Підвищення  професійної компетентності працівників. Атестація. 

Курси 

   

Інструктивно-методична нарада з керівниками МО з питань : 

- планування роботи на новий навчальний рік; 

- коригування планів роботи з керівниками методичних 

об’єднань, керівниками творчих груп; 

- ознайомлення з новинками методичної та педагогічної 

літератури 

30.08. 

 

Заступники  матеріали 

Участь педпрацівників школи у серпневій конференції IV т. Педколекти

в 

участь 

Розподілити обов’язки між адміністрацією школи.   IV т. адміністрац

ія 

Розподіл  

Наказ  

Розподілити педагогічне навантаження між учителями, 

призначити класних керівників, завідувачів кабінетів. 

IV т. Директор 

школи 

Уточненн

я   

Наказ 

тарифікаці

я  

Підвищення кваліфікації вчителів план З. д. з НВР Наказ 

курси 

Оформлення методичних та інформаційних стендів у школі IV т. Заст.директ  Вивісити 

Організувати цикл семінарів для вчителів, що атестуються 

„Використання ІКТ у навчально-виховному процесі‖  

Упрод  

 навч. 

року 

Вчителі 

інформатик

и  

Консульт. 

Скласти графік проходження курсової підготовки педагогічними 

працівниками школи та подати до відділу освіти 

Наказ 

З. д. з НВР 

графік 

Обговорити завдання, напрями, теми, над якими будуть 

працювати вчителі у 2017-2018 навчальному році.  

співбес

іди 
З. д. з НВР 

З. д. з ВР 

Методичн

і 

проблеми 

Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність 

навчально-виховного процесу за підсумками річного оцінювання, 

ДПА, олімпіад, конкурсів, МАН 

консул

ьтації З. д. з НВР 

З. д. з ВР 

аналіз 

Науково-методична робота. Робота з молодими    
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Надання методичної допомоги у складанні ка-лендарно-

тематичних планів на навчальний рік 

 

ІV т. 

 

Заступники 

 

плани 

Підсумки результативності роботи методичної ради у 2016/2017 

н.р. 

IV т. Заступники матеріали 

Основні напрямки методичної роботи школи на 2017/2018 н.р. 

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради 

IV т. Заступники матеріали 

Затвердження єдиної науково-методичної проблеми  школи 

педагогічною радою 

IV т. Заступники матеріали 

Затвердження планів роботи предметних методичних об’єднань 

на 2017/2018 н.р. 

IV т. Заступники матеріали 

Організація роботи школи молодого вчителя, молодого класного 

керівника 

IV т. Заступники матеріали 

Про підготовку до проведення шкільних олімпіад, МАНу та 

участі учнів школи у районних олімпіадах, конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт.  Затвердження олімпіадних робіт 

IV т. Заступники матеріали 

Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, 

підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України 

щодо викладання предметів 

IV т. Заступники матеріали 

Інформація про нормативні документи з питань організації 

навчально-виховного процесу 

IV т. Заступники матеріали 

Робота з обдарованими учнями    

Робота по формуванню банку даних обдарованих учнів. ІV т. Відповідаль

ний, 

вчителі-

предмет. 

Банк 

даних 

Систематичне оновлення  сайту школи н.р. 
Відповідальни

й 
 

Робота психологічної служби    

Організація роботи щодо підготовки харчоблоку та обідньої зали 

до початку нового навчального року 
ІІІ-ІУ т. 

Директор  

З. д. з ВР 

Інформаці

я 

Консультації та допомога батькам стосовно труднощів у 

сімейному вихованні 

ІУ т. Психолог.  Графік 

Інд. 

робота 

Складання  плану роботи 

- На день  

- На тиждень 

- На  місяць 

- На  рік 

ІУ т. Психолог Скласти 

Плани 

Складання : -орієнтовного графіку проведення годин психолога 

(на місяць); 

- тематичного орієнтовного графіку проведення годин психолога 

(на місяць). 

ІУ т. Психолог  скласти  

Графік 

Засідання педагогічної ради: 

про затвердження плану роботи психологічної служби школи на 

2017/2018 н.  р. 

ІУ т. Психолог План 

Підготовка до проведення діагностичної, корекційно-

розвивальної, просвітницької роботи 

ІУ т. Психолог Документ

ація 

матеріал 

ВЕРЕСЕНЬ    

Робота  обдарованими  учнями    

Організація роботи з обдарованими дітьми До 

10.09 

вчит-предм наказ 

Коригування банку даних обдарованих учнів. ІІІ т. Відповідаль

ний 

Банк 

даних 
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Складання графіку по залученню учнів до позакласної виховної 

роботи та участі у конкурсах. 

І-ІV т. З. д. з ВР 

Пед-орг. 

графік 

Виявити учнів школи, які братимуть участь у роботі в МАН 
ІІІ-ІV 

т. 
З. д. з НВР 

Вч.-предм. 
Наказ 

Поновити банк даних „Обдаровані діти‖ 
ІV т. 

З. д. з НВР 
Банк 

даних 

Управлінська діяльність з організації роботи школи    

Підготовка до проведення педагогічної ради з питань: ІІ-ІV т.   

Про інноваційно-творчий пошук учителя як підґрунтя успішності 

учня в умовах безперервної освіти та дистанційного навчання 

І-ІV т З.д. з НВР 

Практ.псих

олог 

педколекти

в 

Підготовч

а робота 

Про стан духовно-морального  виховання учнів І-ІV т З.д. з ВР 

Кл.кер. 

Підготовч

а робота 

Про стан викладання освітньої галузі «математика» 

(Математика) 

І-ІV т З.д. з НВР 

Вчит.матем

ат 

Підготовч

а робота 

Робота з педагогічними кадрами    

Семінар-практикум ―Ведення шкільної документації відповідно 

до нормативних вимог‖ 
Вересен

ь 

З. д. з НВР 

 

Методичн 

рекоменда

ції 

Використання під час навчального-виховного процесу ресурсів 

мережі Інтернет 
І-ІV т. 

З. д. з НВР 

Кер. ШМО 
 

Робота зі шкільною документацією І-ІV т. З. д. з НВР Консульт. 

Надання методичної допомоги у складанні поурочних планів, з 

питань ведення шкільної документації. 

І-ІV т. З. д. з НВР 

 

Метод. 

допомога 

Відвідування уроків учителя з метою дослідження: 

- методика організації початку уроку; 

- форми та методи роботи з класом; 

- організація самостійної діяльності учнів під час уроку; 

- диференціація на уроці; 

- активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці. 

І-ІV т. З. д. з НВР 

 

 

Організувати курсову перепідготовку вчителів у 2017/2018 

навчальний рік 
графік 

З. д. з НВР 

 
Наказ 

Скласти план атестації на 2018-2022 роки 20.10 З. д. з НВР Графік 

Скласти і затвердити склад атестаційної комісії 20.09. З. д. з НВР Наказ 

Скласти і затвердити графік атестації вчителів 10.10. З. д. з НВР Наказ 

Скласти та затвердити план роботи  робочої групи з питань 

атестації педпрацівників школі у 2017/2018 навчальному  році 
До 

20.09. 

З. д. з НВР 

Наказ 

Скласти графік відкритих уроків та організувати їх проведення та 

відвідування 
До  

20.09. 

З. д. з НВР Графік, 

 

Організувати відвідування колективних форм методичної роботи 

громади 
План 

В/О 

З. д. з НВР 
План В/О 

Організувати навчання вчителів: 

Користувачів ПК; 

Користувачів Інтернет- ресурсів 

навч.рі

к 

Вчителі 

інформатик

и 

графік 

«Психологічна культура вчителя» (анкетування) ІІІ т. З. д. з НВР Консульта

ції 

Поновити перспективний план курсової підготовки 

педпрацівників школи 

І-ІІ т. З. д. з НВР План 
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Етичні аспекти педагогічної праці. Авторитет сучасного вчителя. 

Професійно обумовлені вимоги до вчителя 

І-ІV т. З. д. з НВР семінар-

практикум 

Проаналізувати стан охоплення систематичною атестацією у 2017 

– 2018 н.р. педпрацівників, які проходили попередню атестацію 

пʼять років поспіль 

І-ІІ т. З. д. з НВР перспекти

вний план  

Ознайомлення членів комісії з наказом про створення 

атестаційної комісії 
ІІ т. 

З. д. з НВР 
Наказ 

Поновлення  графіку проходження атестації вчителями школи І-ІІІ т. 
З. д. з НВР 

Наказ 

Організація роботи атестаційної комісії,   спланувати її роботу. 

Видати відповідні накази. 
ІV т. 

З. д. з НВР 
Наказ 

Визначення тем, над якими будуть працювати учні – члени 

шкільного наукового товариства МАН «Ерудит» 

ІІІ-ІV 

т. 

З. д. з НВР співбесіди 

«Психологічна культура вчителя»  І-ІV т. З. д. з НВР (анкетува

ння) 

Етичні аспекти педагогічної праці. Авторитет сучасного вчителя. 

Професійно обумовлені вимоги до вчителя 

ІV т. З. д. з НВР семінар-

практикум 

Бібліотечний тиждень  ІV т. бібліотекар звіт на 

веб-сайт  

Науково-методична робота. Робота з молодими І-ІV т.   

Інструктивно-методична нарада: 05.09  матеріали 

Про програмне забезпечення навчально-виховного процесу у 

2017/2018 н. р.  

05.09 З. д. з НВР 

Кер.М/О 

матеріали 

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного 

процесу.  

05.09 З. д. з НВР 

Кер.М/О 

матеріали 

Про особливості планування виховної роботи у 2017/2018 

навчальному році.  

05.09 З. д. з ВР 

Кер.М/О 

матеріали 

Ознайомлення з нормативними документами на початок 

2017/2018 н.р.  

05.09 З. д. з НВР 

Кер.М/О 

матеріали 

Засідання шкільних методичних об’єднань  

(за окремими планами) 

19.09 керівники 

ШМО 

Протокол 

матеріали 

Методичний захід  26.09. З. д. з НВР матеріали 

Робота зі шкільною документацією. І т. З. д. з НВР Аналіз 

Надання методичної допомоги у складанні поурочних планів, з 

питань ведення шкільної документації. 

ІІ-ІV т. 

 

З. д. з НВР Аналіз 

Відвідування уроків учителів з метою дослідження: ІІ-ІV т. З. д. з НВР Аналіз 

 методика організації початку уроку; ІІ-ІV т. З. д. з НВР Аналіз 

 форми та методи роботи з класом; ІІ-ІV т. З. д. з НВР Аналіз 

 організація самостійної діяльності учнів під час уроку; ІІ-ІV т. З. д. з НВР Аналіз 

 диференціація на уроці; ІІ-ІV т. З. д. з НВР Аналіз 

 активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці. ІІ-ІV т. З. д. з НВР Аналіз 

Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів  згідно 

плану обл.ІППО і планом курсової перепідготовки 
графік 

 
З. д. з НВР  

Графік   

Наказ 

З метою психолого – педагогічної діагностики проводити 

анкетування  учителів до курсів та після курсів  

І-ІV т. 
З. д. з НВР 

психолог 

діагности

чні 

матеріали 

Засідання ШМО 

 

І-ІV т. Голови МО протоколи 

МО 

Оновити банк даних молодих вчителів та вчителів, що потребують  

методичної підтримки.   
І-ІV т. 

З. д. з НВР 
Список  
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Призначити наставників для 

молодих вчителів та вчителів, що потребують підтримки 
І-ІV т. 

З. д. з НВР 

Наказ 

Провести співбесіди: 

- планування навчальної роботи, 

- зміст програмного матеріалу; 

- ведення шкільної документації 

І-ІV т. 

З. д. з НВР 

співбесіди 

Скласти план спільної роботи молодого учителя та учителя-

наставника 
І-ІV т. 

З. д. з НВР 
План  

Продовжити працювати над науково–методичною  проблемою  

школи  

«Від інноваційних сучасних  освітніх технологій через 

педагогічну майстерність учителя до формування інформаційно-

компетентного випускника:  освіченої, духовно багатої, свідомої 

особистості, конкурентоспроможної  в сучасному житті». 

протяг

ом 

року 

Педколекти

в 

Методичн

а робота 

Організувати стажування молодих вчителів. (якщо такі є) І-ІV т. Дирекція 

школи 

стажуванн

я 

Продовжити роботу внутрішкільних методичних обʼєднань: 

- вчителів початкових класів; 

- класних керівників ( клуб класних керівників); 

- вчителів природничо-математичного циклу; 

- вчителів гуманітарного циклу; 

- спортивно-трудового 

з 1.09. З. д. з НВР наказ 

З метою підвищення педагогічної майстерності залучити вчителів 

до роботи діючих методичних обʼєднань та епізодичних семінарів 

відділу освіти 

з 1.09. З. д. з НВР План-

графік 

Щотижня проводити інструктивно-медодичні наради /понеділок/ постійно З. д. з НВР наради 

Забезпечити проходження педпрацівниками школи курсової 

перепідготовки при Донецькому інституті післядипломної і 

педагогічної освіти згідно уточнених списків. 

постійно З. д. з НВР План 2017 

Поновити методичні картки для вчителів. постійно З. д. з НВР  

Вивчити досвід та систему роботи вчителів, що атестуються. постійно Дирекція 

школи 

 

Становлення і розвиток виховної системи    

Свято першого дзвоника «Здравствуй школо, дитяча країно!» 01.09. Педагог-

організатор  

сценарій 

Олімпійський тиждень  

«У спорті сила, дух, здоров’я» (за окремим планом) 

04-

08.09. 

Уч. фіз-ри 

педагог-орг. 

матеріали 

на сайт  

Єдині уроки з правил дорожнього руху та користування 

громадським транспортом 

15.09. 

2017 

Класоводи  

Класні кер 

матеріали 

на сайт 

ЖОВТЕНЬ    

Робота з обдарованими  учнями    

Створення банку даних «Інтелект» ІІ т. З.д. з НВР Банк 

даних 

Підготовка учнів до участі у І – ІІІ етапах Всеукраїнських 

олімпіад. 

І-ІV т. предметник

и 

Інд. 

заняття 

Організувати участь учнів у Всеукраїнському конкурсі–захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН 
І-ІV т. 

Вчителі-

предметник

и 

Довідка, 

наказ 

Організувати участь у Міжнародному природничому 

інтерактивному конкурсі «Колосок» 
І-ІV т. 

Вчителі-

предметник

и 

Інформаці

я 

Провести  І (шкільний) етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформаційних технологій 
ІV т. 

Вчителі 

інформатик

Шкільні 

олімпіади 
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и 

Інтелектуальний марафон (шкільні предметні олімпіади) 
І-ІV т.  

Вчителі-

предметник

и 

наказ 

Управлінська діяльність з організації роботи школи    

Підготовка та проведення педагогічної ради. 30.10  Протокол  

Про інноваційно-творчий пошук учителя як підґрунтя успішності 

учня в умовах безперервної освіти та дистанційного навчання 

І-ІV т. З.д. з НВР 

Практ.псих

олог 

педколекти

в 

матеріал 

Про стан духовно-морального  виховання учнів І-ІV т. З.д. з ВР 

Кл.кер. 

матеріал 

Про стан викладання освітньої галузі «математика» 

(Математика) 

І-ІV т. З.д. з НВР 

Вч.математ 

матеріал 

Робота з педагогічними кадрами    

Мала педагогічна рада (5 клас) 24.10. З.д. з НВР протокол 

Провести психолого - педагогічний консиліум:         «Адаптація 

учнів 5 класу до умов навчання у школі ІІ ступеня» 

ІV т. З.д. з НВР 

Прктичний 

психолог 

консиліум 

Психолого-педагогічний семінар  03.10. З.д. з НВР матеріали 

Використання під час навчального-виховного процесу ресурсів 

мережі Інтернет 
І-ІV т. 

Адміністра

ція 

 

Засідання атестаційної комісії школи (за окремим планом) 09.10. 

2017 

директор,  протокол, 

матеріали 

Проведення шкільного етапу конкурсу «Поетична пристань» ІІІт. учителі укр. 

літератури 

інф на 

веб-сайт 

школи 

Аналітична нарада із головами ШМО за результатами проведення 

діагностичних контрольних робіт 

ІV т. голови 

ШМО 

план 

заходів 

Творчі майстерні вчителів, які атестуються І-ІV т. З. д. з НВР матеріали 

Предметний тиждень з основ здоров’я (ОЗ, фізкультура, захист 

Вітчизни) 

І- ІV т. З.д. з НВР 

Учитель ОЗ 

звіт на 

веб-сайт 

школи 

Предметний тиждень англійської мови ІІ-ІІІ т. вчителі  

англ. мови  

звіт на 

веб-сайт 

школи 

Тиждень  психології  ІІ-ІІІ т. психолог  звіт на 

веб-сайт 

школи 

Облік курсової підготовки педпрацівників школи І-ІV т. З. д. з НВР Матеріали 

Облік докурсових та післякурсових   завдань, форм і термінів їх 

узагальнення 

І-ІV т. З. д. з НВР Матеріали 

Звіт про проходження курсової підготовки  І-ІV т. З. д. з НВР Матеріали 

Надання допомоги вчителям, що атестуються при підготовці до 

виступів на педрадах, семінарах, творчих звітів вчителям, що 

атестуються 

І-ІV т. 

З. д. з НВР 

 Бесіди 

Подання педагогічними працівниками заяв про позачергову 

атестацію до  атестаційної  комісії (якщо такі є) І т. 

З. д. з НВР 

 Заяви 

Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань проведення 

атестації (ознайомити кожного вчителя з кваліфікаційними 

вимогами до категорій та державними документами, які 

регламентують проведення атестації: 

- порядком оформлення атестаційних матеріалів; 

ІІ-ІІІ  

т. 

З. д. з НВР 

 

нарада 
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- планом-графіком проведення атестації )  

Провести індивідуальні консультації для працівників з питань 

підготовки та методики проведення атестації 
ІІІ т. 

З. д. з НВР 

 
Консульта

ції 

Здійснювати контроль за веденням планів самоосвіти, шкільною 

документацією, участю у різних формах методичної роботи І-ІV т. 

Атест. 

Комісія План  

Проводити консультації щодо вимог оформлення матеріалів 

атестації 
І-ІV т. 

З. д. з НВР 

 
Консульта

ції 

Здоров’язбережувальний аспект змісту навчальних програм  І-ІV т. 
З. д. з НВР 

 

методрада 

Науково-методична робота. Робота з молодими    

Вдосконалення організації  навчально-виховної роботи шляхом 

створення та реалізації плану розвитку школи, формування  

творчої особистості та підвищення професійної компетентності 

педагогів. 

І-ІV т. Керівники  ШМО 

Розпочати роботу по комплектуванню медіа-ресурсів  школи ІІ т. Вч. інформ. Каталог  

Застосовувати інформаційні технології у методичній роботі І-ІV т. 
З. д. з НВР 

 

використа

ння 

Нові підходи до оцінювання учнів. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів на уроках 
І-ІV т. 

З. д. з НВР 

 
Консульта

ції 

Проведення семінару кл. керівників «Особливості дітей пільгових 

категорій» 

ІV т. З. д. з ВР 

 

Семінар 

Участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з окремих предметів 
графік 

З. д. з НВР 

Вч-предм. 

заявка 

Становлення і розвиток виховної системи    

Святковий концерт до Дня працівників освіти «Спасибі вам, що 

ви на світі є, що сієте добро, як щедрий колос»  

07.10. Педагог-

організатор  

 

сценарій,  

матеріали 

на сайті  

Година спілкування 1-4 кл. 

«Немає вищої святині, ніж чисте сяйво доброти» (до Дня людей 

похилого віку) 

04.10. 

 

Педагог-орг  

Кл. кер. 

матеріали 

Віртуальна подорож «14 жовтня – День Захисника Вітчизни. 

Герої нашого часу»  

13.10. Педг-орг.  

Кл кер  

сценарій 

Козацькі змагання до Дня Покрови та козацтва «Лицарі з нас 

будуть, ось що!» (5-11 класи) 

ІІ т. Пед-орг  

Уч фіз 

культ 

графік 

ЛИСТОПАД    

Робота з обдарованими  учнями    

 Організувати додаткові заняття з переможцями шкільних 

олімпіад 
І- ІV т. 

Вчителі-

предм. 
Графік 

Організувати роботу по створенню банка  грамот і нагороджень І- ІV т. З. д. з НВР 
Банк 

даних 

Організувати  роботу університетських кафедр у школі І- ІV т. З. д. з НВР Наказ  

Організувати участь  у  заходах, які проводять ВНЗ  І- ІV т. З. д. з НВР Наказ 

Провести шкільні предметні олімпіади для виявлення кращих 

учнів з предметів 
І- ІV т. 

Вчителі- 

предм. 
Наказ 

Організувати участь учнів ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів  
графік 

І- ІV т. 
З. д. з НВР 

Довідка, 

наказ 

Організувати участь у   Інтернет-олімпіадах І- ІV т. З. д. з НВР Інформ. 

Управлінська діяльність з організації роботи школи    

Підготовка до педагогічної ради у січні І- ІV т. Директор   

Про врахування психолого-педагогічних аспектів уроку — важлива 

умова реалізації новітніх технологій. 

І- ІV т. З. д. з НВР 

психолог 

матеріали 
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Про запровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-

виховний процес 

І- ІV т. Вч.-предм. матеріали 

Про стан гурткової роботи в школі. І- ІV т. З. д. з ВР перевірка 

Про стан викладання освітньої галузі «мова та література» 

(Зарубіжна    література) 

І- ІV т. З. д. з НВР перевірка 

Робота з педагогічними кадрами І- ІV т.   

Використання під час навчального-виховного процесу ресурсів 

мережі Інтернет 
І- ІV т. 

Адміністра-

ція 

матеріали 

Вибір теми самоосвіти, планування конкретних етапів і змісту 

роботи над визначеною темою протягом усього міжкурсового 

періоду до наступного проходження  курсів 

І- ІІ т. З. д. з НВР 

педколекти

в 

Плани 

матеріали 

Проводити співбесіди з учителями, які атестуються за 

результатами внутрішкільного контролю за якістю навчальних 

досягнень учнів 

І- ІV т. 

З. д. з НВР 

З. д. з ВР 

Бесіди 

Творчі майстерні вчителів, які атестуються І- ІV т. З. д. з НВР матеріали 

Методичний захід 28.11. З. д. з НВР матеріали 

Засідання шкільних методичних об’єднань  

(за окремими планами) 

01.11. керівники 

ШМО 

протоколи

матеріали 

Консультації з творчою групою вчителів щодо концепції роботи з 

обдарованими дітьми (Програма роботи над проектом 

«Обдарована дитина») 

І- ІV т. З. д. з НВР Консульта

ції 

 Методи профілактики і розв’язування конфліктних ситуацій І- ІV т. З. д. з НВР круглий 

стіл 

Проаналізувати індивідуальні творчі плани самоосвіти вчителів, 

які атестуються 

І- ІV т. З. д. з НВР Самоосві-

та 

Спостереження і контроль за роботою вчителів, які атестуються І- ІV т. З. д. з НВР Відвід. 

уроків 

Вчимося самоаналізувати урок І- ІV т. 
З. д. з НВР семінар-

практикум 

Тиждень російської мови  І- ІV т. вчителі-рос. 

словесники 

звіт на 

веб-сайт  

Тиждень  Української  мови  ІІ т. вчителі-укр. 

словесники 

звіт на 

веб-сайт  

Відкриті уроки вчителів початкової школи І- ІV т. вчителі-

поч.класів 

звіт на 

веб-сайт  

Науково-методична робота. Робота з молодими    

Застосовувати інформаційні технології у методичній роботі  І- ІV т. 
З. д. з НВР  

З. д. з ВР 

Відвідува

ння уроків 

Психолого - педагогічні  аспекти уроку. І т. З.д. з НВР 

З.д. з ВР 

Ділова гра 

Проведення індивідуальних консультацій для вчителів школи з 

метою удосконалення професійної майстерності з питань ділового  

українського мовлення 

І- ІV т. 
З. д. з НВР 

З. д. з ВР 

Інформаці

я 

Інструктивно-методична нарада: 

Інформація про нормативні документи з питань організації 

навчально-виховного процесу 

01.11. З. д. з НВР 

З. д. з ВР 

протокол 

Засідання МО: Вимоги до матеріальної бази навчального 

середовища учнів 4, 7 класів. Завдання щодо оновлення 

навчальних кабінетів школи 

І т. З. д. з НВР МО 

протоколи 

Компетенції і компетентність у результатах шкільної освіти. 

Особливості контрольно – оцінювальної діяльності у 4 та 7 класах 

І- ІІ т. З. д. з НВР Круглий 

стіл 

Робота секцій МАН. Консультації з учнями НТУ «Ерудит» щодо 

робіт над темами науково-дослідницьких розробок 

І- ІІІ т. З. д. з НВР 

З. д. з ВР 

Консульта

-ції 
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Консультації з творчою групою вчителів щодо концепції роботи з 

обдарованими дітьми (Програма роботи над проектом 

«Обдарована дитина») 

І- ІV т.  

Практичний 

психолог 

Консульта

-ції 

Робота з учнями, що потребують особливої уваги. Система 

роботи вчителів з учнями, які мають початковий рівень умінь та 

навичок 

І- ІV т. Практичний 

психолог 

практикум 

 Методи профілактики і розв’язування конфліктних ситуацій І- ІV т. Практичний 

психолог 

круглий 

стіл 

Робота психологічної служби    

Забезпечення соціально – психологічного супроводу за навчально 

– виховним процесом. 

   

Цикл занять для першокласників «Вчимося вчитися» І- ІV т. Практичний 

психолог 

матеріали  

Бесіда « Причини та наслідки ризикованої поведінки» ІІІ т. Практичний 

психолог  

звіт на 

веб-сайт  

ГРУДЕНЬ    

Робота з обдарованими  учнями    

Підсумки участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін, МАН 

ІV т. Заст.НВР Наказ 

 

Координування роботи вчителів щодо роботи з обдарованими  

учнями 

І-ІV т. З.д. з НВР матеріали 

Індивідуальна робота вчителів з обдарованими  учнями. І-ІV т. З.д. з НВР 

предм. 

 

Організувати участь  у  краєзнавчій    конференції   І-ІV т. З.д. з НВР Інформ. 

Управлінська діяльність з організації роботи школи    

Підготовка та проведення педагогічної ради. І-ІV т. Директор   

Про врахування психолого-педагогічних аспектів уроку — важлива 

умова реалізації новітніх технологій. 

І-ІV т. З.д. з НВР 

Практ.псих 

матеріали 

Про запровадження здоров’я-зберігаючих технологій у 

навчально-виховний процес 

І-ІV т. З.д. з НВР 

Практ.псих 
педколектив 

матеріали 

Про стан гурткової роботи в школі. І-ІV т. Кер.гуртків матеріали 

Про стан викладання освітньої галузі «мова та література» (зар.   

література) 

І-ІV т. З.д. з НВР 

Вч.світ.літ. 

матеріали 

Робота з педагогічними кадрами    

Творчі майстерні вчителів, які атестуються І-ІV т. З. д. з НВР матеріали 

Робота атестаційної комісії школи (за окремим планом) І-ІV т. А/К  матеріали 

Використання під час навчального-виховного процесу ресурсів 

мережі Інтернет 
І-ІV т. З. д. з НВР 

матеріали 

Застосовувати інформаційні технології у методичній роботі  І-ІV т. З. д. з НВР матеріали 

 Співпраця на уроках як умова самореалізації суб`єктів освітнього 

процесу. Як навчити дітей співпрацювати? 

ІІ т. З. д. з НВР 

Предм. 

майстер – 

клас 

З метою психолого – педагогічної діагностики проводити 

анкетування  учителів до курсів та після курсів  

І-ІV т. З. д. з НВР Діагност.

матеріали 

Звіт про проходження курсової підготовки учителями та її 

результативність   
І-ІV т. 

З. д. з НВР 
Звіт 

Надання допомоги вчителям, що атестуються при підготовці до 

виступів на педрадах, семінарах, творчих звітів вчителям, що 

атестуються 

І-ІV т. 

З. д. з НВР 

Бесіди 

Затвердження складу апеляційної комісії та графіку проведення 

коригування семестрового оцінювання   
ІІ т. 

Директор  наказ у 
разi потреби 

 Розвиток професійної компетентності учителів, які атестуються  І-ІV т. З. д. з НВР 

кер.М/О 

проблемний  

семінар 
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Провести контрольні зрізи навчальних досягнень учнів у класах, в 

яких працюють учителі, що атестуються 

ІІІ-ІV 

т. 

З. д. з НВР Монітори

нг 

Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються, з 

питань підготовки і проведення творчих звітів 
ІІ-ІІІ т. 

З. д. з НВР 
Нарада 

Предметний тиждень зарубіжної літератури І т. Учит. 

зар.літ 

звіт на 

веб-сайт  

Предметний тиждень математики ІІ т. Учит. мат. звіт на 

веб-сайт  

Відкриті уроки вчителів технологій (трудове навчання, креслення, 

інформатика) 

І-ІV т. Учит. 

технологій . 

звіт на 

веб-сайт  

Інформаційно -комунікаційні технології  V т. З.д. з НВР 

З.д. з ВР 

„Круглий 

стіл‖ 

Науково-методична робота. Робота з молодими    

Психолого-педагогічний семінар «Комунікаційна майстерність 

педагога» 

05.12. 

 

З. д. з НВР матеріали 

 Інструктивно-методична нарада 26.12. З. д. з НВР протокол 

Провести методичні тижні: «Майстерність вчителя»; ІІ т. З. д. з НВР звіт на 

веб-сайт  

Провести методичний ринг «Сучасні педагогічні технології» ІІІ т. З. д. з НВР  

Відвідування занять вчителів  з метою надання практичної 

допомоги 

 

І-ІV т. 

З. д. з НВР 

З. д. з ВР 

 

Аналіз  

І етап захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

Оформлення заявок на участь у ІІ та ІІІ етапах. 

І-ІV т. З. д. з НВР звіт на 

веб-сайт  

Співпраця на уроках як умова самореалізації суб`єктів освітнього 

процесу. Як навчити дітей співпрацювати? 

І-ІV т. З. д. з НВР майстер – 

клас 

Розвиток професійної компетентності учителів, які атестуються 

(традиційна та пролонгована системи) 

І-ІV т. З. д. з НВР проблемний  

семінар 

Психолого-педагогічний семінар «Комунікаційна майстерність 

педагога» 

ІІ т. З. д. з НВР 

психолог 

матеріали 

Складання індивідуальних психоло-гічних карт на дітей групи 

ризику 

І-ІV т. З. д. з ВР 

психолог 

Психол. 

карти 

Казко-терапевтичні уроки для учнів початкових класів з метою 

усунення психологічних проблем 

ІІ т. Практичний 

психолог 

тренінг 

Тренінгові заняття з метою формування ефективного спілкування 

учнів 7-8 класів 

ІІІ т. Практ.псих

олог кл.кер. 

тренінг 

СІЧЕНЬ    

Управлінська діяльність з організації роботи школи    

Підготовка та проведення педагогічної ради. І  т. Директор  протокол 

Про врахування психолого-педагогічних аспектів уроку — важлива 

умова реалізації новітніх технологій. 

І т. З.д. з НВР 

Практ.псих 
педколектив 

матеріали 

Про запровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-

виховний процес 

І т. З.д. з НВР 

Практ.псих 
педколектив 

матеріали 

Про стан гурткової роботи в школі. І т. Кер.гуртків матеріали 

Про стан викладання освітньої галузі «мова та література» 

(Зарубіжна    література) 

І т. З.д. з НВР 

Вч.зар .літ. 

Довідка  

Робота з педагогічними кадрами    

Творчі майстерні вчителів, які атестуються І-ІV т. З.д. з НВР матеріали 

Предметні тижні естетичного циклу (ІЗО, музика, худ. культура) ІІІ- ІV  

т. 

Учи.естет.ц

иклу 

звіт на 

веб-сайт  

Предметний тиждень історії ІІ- ІVт. Вчитель іст. звіт на 

веб-сайт  
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Відкриті уроки вчителів природничо-математичного циклу( 

біологія, хімія, фізика, астрономія, географія, математика) 

 Вчитель 

прир-мат. 

циклу 

звіт на 

веб-сайт  

Використання під час навчального-виховного процесу ресурсів 

мережі Інтернет 
І-ІV т. 

З.д. з НВР 

 

ІКТ 

Імідж та його значення у професійній діяльності педагога ІV т. З.д. з НВР 

 

Семінар-

практикум 

Проводити консультації для педпрацівників, яких охоплено очно 

– заочною формою підвищення кваліфікації 
І-ІV т. 

З.д. з НВР 

 
Консульта

ції 

Проводити співбесіди з учителями, які атестуються , за 

результатами внутрішкільного контролю за якістю навчальних 

досягнень учнів 

І-ІV т. 

З.д. з НВР 

 Бесіди 

Провести творчий звіт  вчителів, які атестуються ІІ т. З.д. з НВР 

 

творчий 

звіт  на  

Науково-методична робота. Робота з молодими    

Засідання шкільних методичних об’єднань  

(за окремими планами) 

І т. керівники 

ШМО 

протоколи

матеріали 

Педагогічні читання. Вольові  методи. січень З.д. з НВР 

З.д. з ВР 

Педагогіч

ні читання 

Відкриті уроки природничо-математичного циклу.  З.д. з НВР 

 

звіт  на 

веб-сайт   

Взяти участь у районному конкурсі „Вчитель року – 2018‖ І-ІV т. Заступник  

директора 

участь 

Застосовувати інформаційні технології у методичній роботі  І-ІV т. 
З.д. з НВР 

З.д. з ВР 

Інтернет-

ресурс 

Психолого - педагогічний семінар: Психолого – педагогічні умови 

навчання в умовах впровадження Державного стандарту  базової і 

повної загальної середньої освіти 

І-ІV т. З.д. з НВР 

 

матеріали 

семінару 

     Старт участі учнів школи у ІІІ етапі предметних олімпіад і 

районному етапі МАН 

І-ІV т. предметник

и 

Інд. 

робота,  

     Підготовка методичних доробок вчителів для розміщення на 

сайті школи 

І-ІV т. З.д. з НВР 

Пед.колект. 

звіт на 

веб-сайт  

     Проведення моніторингу здібностей учнів 9-х класів в світлі 

переходу до профільного навчання 

І-ІV т. З.д. з НВР 

 

Інф. 

довідка 

Імідж та його значення у професійній діяльності педагога ІV т. З.д. з НВР 

 

Семінар-

практикум 

Робота психологічної служби    

Підготовка бланків до обстеження  вчителів та обдарованих учнів І-ІV т. 
Практичний 

психолог 

Підготовк

а бланків 

Обстеження інтелектуального розвитку  ІІ т. психолог 
Діагности

ка  

Виявлення креативності ІІІ т. психолог 
Діагности

ка  

Виявлення проблемних зон формування особистості обдарованої 

дитини 
ІV т. 

Практичний 

психолог 

Діагности

ка  

Проведення анкети вивчення мотивів навчальної діяльності 

дитини 
І-ІV т. 

Практичний 

психолог 

Діагности

ка учнів 

ЛЮТИЙ    

Робота з обдарованими  учнями    

Написання аналітичної довідки про роботу з обдарованими 

учнями 
І-ІVт психолог 

Аналітичн

а довідка 

Проводити консультації психолога  для батьків обдарованих дітей І-ІVт психолог Консульт. 

Організувати участь учнів у Всеукраїнському конкурсі–захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН 
І-ІVт 

Вчителі-
предметники 

участь 
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Управлінська діяльність з організації роботи школи    

Підготовка до проведення педагогічної ради. І-ІVт Директор   

Про стан готовності педагогічного та учнівського колективів 

школи до активного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій 

І-ІVт З.д. з ВР 

Вчителі-

предметн. 

діагностик

а 

Про взаємодію  школи  і сім’ї у вихованні особистості І-ІVт З.д. з ВР 

Практ.псих 
педколектив 

перевірка 

Про стан викладання освітньої галузі «технології» (трудове 

навчання, креслення, інформатика)  

І-ІVт З.д. з НВР 

Вчителі 

технологій 

перевірка 

Робота з педагогічними кадрами    

Підсумки системи роботи вчителів які атестуються. ІІІ т заступники Оцінка  

Творчі майстерні вчителів, які атестуються на кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» 

ІІ-Vт З.д. з НВР 

 

проведенн

я 

Місячник учителя, який атестується І-ІVт З.д. з НВР Інд.план 

звіт на 

веб-сайт  

Предметний тиждень  інформатика ІІ т. Вчителі 
інформатики 

звіт на 

веб-сайт  

Предметний тиждень трудового навчання ІVт Вчителі 

технологій 

звіт на 

веб-сайт  

Відкриті уроки історико-мовно-літературного циклу І-ІVт Вчителі-
предметники 

звіт на 

веб-сайт  

Використання під час навчального-виховного процесу ресурсів 

мережі Інтернет 
ІІІ т. 

З.д. з НВР 

 

Інтернет-

ресурс 

Психологічні механізми акмеологічного підходу до навчання І-ІVт З.д. з НВР 

Практичний 

психолог 

Психолого-

педагогічний 

мозковий 

штурм 

Облік курсової підготовки педпрацівників школи І-ІVт З.д. з НВР Матеріали 

Облік докурсових та післякурсових   завдань, форм і термінів їх 

узагальнення 

І-ІVт З.д. з НВР 

 

Матеріали 

Звіт про проходження курсової підготовки  І-ІVт З.д. з НВР Матеріали 

Надання допомоги вчителям, що атестуються при підготовці до 

виступів на педрадах, семінарах, творчих звітів вчителям, що 

атестуються 

І-ІVт 

З.д. з НВР 

 Бесіди 

Подання  директора школи про присвоєння працівнику 

кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або у разі 

зниження педпрацівником рівня педагогічної діяльності.(за 

необхідністю) 

ІVт Директор 

А/К 

Подання 

Науково-методична робота. Робота з молодими    

Психолого-педагогічний семінар  І т. З.д. з НВР матеріали 

Інструктивно-методична нарада ІІт З.д. з НВР протокол 

Методичний захід ІVт З.д. з НВР матеріали 

Майстерність і пошук І-ІVт. З.д. з НВР 

З.д. з ВР 
Практ. 

психолог 

Науково-

практична 
конференція: 

Засідання атестаційної комісії школи (за окремим планом) ІVт Атестаційна 

комісія 

протокол, 

матеріали 

Провести з вчителями співбесіди з питань самоосвіти, 

підвищення фахової майстерності, вивчення та запровадження 

передового педагогічного досвіду. 

Провести з даного питання засідання круглого столу. 

І-ІVт. Директор 

школи, 

З.д. з НВР 

З.д. з ВР 

 

Круглий 

стіл 

Застосовувати інформаційні технології у методичній роботі  І-ІVт 
З.д. з НВР 

 

каталог 
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Робота психологічної служби    

Забезпечення соціально – психологічного супроводу за навчально 

– виховним процесом. 

   

Діагностика мотивації до навчання ІІІ т. психолог 

 

результати 

анкетування 

Фотовиставка «Моя найкраща оцінка» І-ІVт Психолог Звіт на 

сайт  

Психологічний тренінг з дітьми, що потребують посиленої 

педагогічної уваги «Визначення особистісної зрілості та 

ціннісних орієнтацій учнів» 

ІІІ т. 

 

психолог 

 

Тренінг 

 

Діагностика пізнавальної сфери учнів 9 класів І т. психолог Аналіз  

 Проведення занять  з учнями 11 класу за темою: «Підготовка до 

зовнішнього незалежного тестування» 

І-ІVт кл. 

керівники 

Заняття з 

елементам

и тренінгу 

Написання аналітичної довідки про результати діагностики учнів 

9-х класів по професійному визначенню 

І-ІVт 
психолог 

 

Аналітичн

а довідка 

Написання аналітичної довідки про роботу з обдарованими 

учнями 

І-ІVт психолог 

 

Аналітичн

а довідка 

БЕРЕЗЕНЬ    

Робота з обдарованими  учнями    

Організувати участь у Міжнародному математичному конкурсі 

„Кенгуру‖ 
І-ІV т. 

вчителі 

математики 

Інформаці

я 

Організувати участь  у  Всеукраїнському  фізичному  конкурсі  

„Левеня‖ 
І-ІV т. Вч. фізики 

Інформаці

я 

Організувати участь учнів у конференціях різного рівня на базі 

ВНЗ у рамках роботи університетських кафедр 
І-ІV т. З.д. з НВР 

Інформаці

я 

Управлінська діяльність з організації роботи школи    

Підготовка та проведення педагогічної ради.    

Засідання педагогічної ради школи: 27.03. Директор  протокол 

Про стан готовності педагогічного та учнівського колективів 

школи до активного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій 

І-ІV т. З.д. з ВР 

Вчителі-
предметники 

довідка 

Про взаємодію  школи  і сім’ї у вихованні особистості І-ІV т. З.д. з ВР 

практ.псих 

довідка 

Про стан викладання освітньої галузі «технології»  

(трудове навчання, креслення, інформатика)  

І-ІV т. З.д. з НВР 
Вчит.техно. 

довідка 

Робота з педагогічними кадрами    

Засідання атестаційної комісії школи (за окремим планом) 29.03. 

2018 

Голова АК протокол, 

матеріали 

Провести методичні тижні: 

- Тиждень атестуючого вчителя; 

І-ІV т. Дирекція 

школи 

звіт на 

веб-сайт 

Використання під час навчального-виховного процесу ресурсів 

мережі Інтернет 
І-ІV т. 

З.д. з НВР 

 

Мережа 

Інтернет 

Підготовка атестаційних характеристик на педагогічних 

працівників; оформлення атестаційних листів 

І т. З.д. з НВР 

А/К 

АК 

Предметний тиждень біології та хімії ІІІ т. Вч. біології звіт на 

веб-сайт  

Здійснити перевірку робочих місць учителів, які атестуються, 

стану їх навчально – матеріальної бази  для проведення уроків (до 

15 03.) 

І-ІІ т. А / К моніторин

г 

Підготовка  атестаційних характеристик та ознайомлення з ними 

учителів, що атестуються 

І т. А/К Атест.хар

актеристи

ки 
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Результати атестації педпрацівників ІV т. З.д. з НВР аналіз 

Подати узагальнені матеріали роботи АК до  відділу  освіти. ІV т. З.д. з НВР звіт 

Застосовувати інформаційні технології у методичній роботі  І-ІV т. 
З.д. з НВР 

 

ІКТ 

Науково-методична робота. Робота з молодими    

Методичний захід 20.03. З.д. з НВР 

 

звіт на 

веб-сайт  

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як 

засобу розвитку особистості вчителя й учня. 

V т. Практ. 

психолог 

 

Тренінг 

Відкриті уроки вчителів художньо-естетичного циклу І-ІV т. Вчителі-
предметники 

звіт на 

веб-сайт  

Ділова гра «Ми крокуємо до майстерності».   І-ІV т. З.д. з НВР звіт на 

веб-сайт  

Декада передового педагогічного досвіду І-ІІІ т. Заступники     Аналіз 

Робота психологічної служби    

Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій 

учасникам НВП 

І-ІV т. психолог Психологічні 

консультації  

Цикл занять «Не хвилюйтесь: у вас екзамени» ІІ-ІV т. Психолог матеріали 

Забезпечення соціально – психологічного супроводу за навчально 

– виховним процесом. 

 

   

Про соціальний захист учнів у школі. ІІІ т. З. д. з ВР інформація 

КВІТЕНЬ    

Робота з обдарованими  учнями    

Підсумки участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін.  

І-ІV т. З. д. з НВР Наказ 

 

Провести  шкільний  конкурс  серед  учнів  1-11 класів „Кращий  

доповідач‖   
 

І-ІV т. 
З. д. з НВР НД 

Проведення свята «Обдарованість-2017» ІV т. З. д. з НВР  

Управлінська діяльність з організації роботи школи    

Підготовка та проведення педагогічної ради.    

Про підсумки атестації педпрацівників. І т. Атест. 

комісія 

Протокол  

Робота з педагогічними кадрами    

 Предметний тиждень фізики та астрономії  ІІІ т. З. д. з НВР 

Вч.. фізики 

Інф. на 

веб-сайт  

Предметний тиждень початкових класів ІV т. Учит.поч.кл звіт на 

веб-сайт  

 Предметний тиждень географії ІІІ т. З. д. з НВР 
Вч.географії 

Інф. на 

веб-сайт  

Відкриті уроки предметів здоровʼя-збережувальних технологій 

(О.З., Екологія, Фізкультура, З.В., Психологія, Христ. Етика) 

І-ІV т. Вчителі-
предметники 

Інф. на 

веб-сайт  

Застосовувати інформаційні технології у методичній роботі  І-ІV т. 
З. д. з НВР звіт 

Збереження та зміцнення психічного здоровʼя педагогічних 

працівників у своїй сфері діяльності 

І-ІV т. З. д. з НВР рекоменда

ції 

Підсумки атестації педагогічних працівників школи ІV т. З. д. з НВР Наказ 

«Впровадження інноваційних технологій як засобів, механізмів 

розвитку освітньо-виховної системи школи». 

І-ІV т. З.д. з НВР 

З.д. з ВР 

Практ. 

психолог 

Педагогіч

ний 

консиліум 

Науково-методична робота. Робота з молодими    

Психолого-педагогічний семінар  І т. З. д. з НВР матеріали 

Інструктивно-методична нарада ІІ т. З. д. з НВР протокол 
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Засідання шкільних методичних об’єднань  

(за окремими планами) 

І-ІІ т. керівники 

ШМО 

протоколи

, 

матеріали 

Організувати виставки наочних посібників, роздаткового 

матеріалу, творчих розробок уроків та виховних заходів. 

І-ІV т. З. д. з НВР 

З. д. з ВР 

виставка 

Реалізація формування компетентностей учнів. 

(з досвіду роботи) 

Квітень-
травень 

З.д. з НВР 
З.д. з ВР 

Практ. 

психолог 

Виставка- 

 ярмарок 

Презентаційний меседж «А я роблю так …» І-ІV т. З. д. з НВР презентація 

Використання під час навчального-виховного процесу ресурсів 

мережі Інтернет 
І-ІV т. З. д. з НВР 

ресурс 

Інтернет 

Використання можливостей інформаційних комп’ютерних 

технологій у початковій школі як умова підвищення якості освіти. 

Результати впровадження проекту «Інтелект України» 

І-ІV т. З. д. з НВР підсумки 

Робота психологічної служби    

Проведення діагностики рівня розвитку пізнавальних процесів 

учнів 2-4 класів 
І-ІV т. психолог 

Підготовк

а бланків 

Психолого-педагогічний семінар 

«Соціальні ролі в педагогічному спілкуванні» 

ІІІ т. З. д. з НВР 

 

матеріали 

ТРАВЕНЬ    

Управлінська діяльність з організації роботи школи    

Підготовка та проведення підсумкової педагогічної ради. І-ІV т. Директор   

Робота з педагогічними кадрами    

Використання під час навчального-виховного процесу ресурсів 

мережі Інтернет 
І-ІV т. 

педколекти

в  

 

Вдосконалення психолого-педагогічних навичок та вмінь. 

Розвиток спеціальних педагогічних технік. 

І-ІV т. З. д. з НВР консульта

ції 

Реалізація формування компетентностей учнів. 

(з досвіду роботи) 

Квітень-
травень 

З.д. з НВР, ВР 
Практ. 

психолог 

Виставка- 

 ярмарок 

Науково-методична робота. Робота з молодими    

Оформлення панно «Цікаві педагогічні ідеї». І-ІV т. З. д. з НВР  

Провести методичні тижні: 

круглий стіл «Творча діяльність учителя» 

І-ІV т. Дирекція 

школи 

 

Робота психологічної служби    

Складання  аналітичної довідки про результати роботи з 

педагогічним колективом 

І-ІV т. Психолог Аналітичн

а довідка 

Аналіз даних результатів, написання аналітичних довідок І-ІІ т. Психолог Аналітичн

ий звіт 

Забезпечення соціально – психологічного супроводу за навчально – 

виховним процесом. 

   

Фоторепортаж «Найкраща перемога – перемога над собою» ІІ-ІІІ т. Психолог Матеріали  

ЧЕРВЕНЬ    

Робота з педагогічними кадрами    

Підвищення  професійної компетентності працівників. Атестація. 

Курси 

   

Науково-методична робота. Робота з молодими    

Засідання шкільних методичних об’єднань  

(за окремими планами) 

І-ІІІ т. керівники 

ШМО 

протоколи

матеріали 

Робота психологічної служби    

Аналіз роботи соціально-психологічної служби у 2017/2018 

навчальному році 

до 

20.06.17 
З. д. з ВР 

Психолог  

аналіз 

роботи 


