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ВСТУП  

  

         У своїй діяльності навчально - виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» 

Херсонської обласної ради керується: 

Конституцією України 

Законами України: 

«Про освіту» від 05.09.2017 року 

«Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року зі змінами, внесеними згідно із 

Законом;  

«Про дошкільну освіту» від 19.12 2006 року №2628-III, із змінами 

«Про позашкільну освіту» -  від 06 червня 2005 року №1841-III, із змінами 

 «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 

освіти щодо організації навчально - виховного процесу» від 06.07.2010р, №2442-VI  

«Про охорону дитинства» - від 26.04.2001р. №2402-III; в редакції від 21.02.2016 р. 

«Про засади державної мовної політики» - від 03.07.2012 р. № 5029-VI 

Указами Президента України: 

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 

червня 2013 року  № 344/2013 

«Концепція допризовної підготовки і військово - патріотичного виховання молоді» від 

25.10.2002 р. №948 / 2002 

«Про Стратегію національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 

роки» - від 13.10.2015 р.. №580 / 2015 

Постановами Кабінету Міністрів України: 

 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»  від 21 лютого 

2018 р. № 87 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14 грудня 2016 року 

№ 988-р 

«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 

23 листопада 2011 р. № 1392  

«Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах»  від 15 серпня 2011 р. N 872 

«Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року» - від 01.08.2012 р., №706 

Наказами Міністерства освіти і науки України: 

«Про затвердження Положення про загальноосвітню школу - інтернат та загальноосвітню 

санаторну школу - інтернат» від 12.06.2003 р. №363 

«Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний 

заклад -від 20 02. 2002 р. № 114  

«Про затвердження Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді, 

заходів щодо реалізації Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді 

та методичних рекомендацій з національно - патріотичного виховання в загальноосвітніх 

навчальних закладах» - від 16.06.2015 р., №641 

«Про затвердження методичих рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової 

української школи» від 23.03.2018 №283 

«Про внесення змін до графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів на 2019-2023 роки»  від 11.07.2018 № 750 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої совіти I 

ступеня» від 20.04.2018 р. №407 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II 

ступеня» від 20.04.2018 р. №405 

 

https://base.kristti.com.ua/?p=7137
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«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III 

ступеня» від 20.04.2018 р. №408 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III 

ступеня», выд 20.04.2018 р. №406 

«Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами» від 08.06.2018 р. №609. 

Іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, 

Статутом НВК «ШГП» ХОР, затвердженим рішенням ХIX сесії VII скликання 

Херсонської обласної ради №955 від 26.07.2018 р. 

Робота НВК «ШГП» ХОР у 2017 - 2018 навчальному році була спрямована на 

впровадження ефективних форм і методів навчання, на створення в НВК «ШГП» ХОР умов 

для поглибленого вивчення англійської мови, зростання професійної майстерності 

педагогів з тим, щоб дати учням міцні знання, практичні вміння та навички, прищепити їм 

високі морально-етичні норми поведінки. Одним з основних напрямків діяльності 

педколективу є робота з обдарованими дітьми з розвитку їх інтелектуальних здібностей. 

У рамках проведення експерименту з теми «Цілісній розвиток особистості учня в 

інформаційному просторі навчального закладу», вчителями школи були розроблені і 

схвалені Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх 

школах (гриф №2.1 / 12-Г-767 МОН України від 13.10. 2016 р.) 10 авторських програм. 

Відповідно до теми експерименту була сформульована методична проблема, над 

якою працював педагогічний колектив у 2017 - 2018 навчальному році «Сучасне методичне 

портфоліо вчителя як спосіб підвищення ефективності викладання». 

У 2017-2018 навчальному році була продовжена робота з підтримки в дітей інтересу 

до науки, участі у Всеукраїнських навчальних олімпіадах і Міжнародних конкурсах. 

            В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії нвук України в 7 наукових відділеннях і 12 секціях взяли 

участь 13 учнів школи. 8 з них стали володарями димломів II і III ступеня, 5 отримали 

дипломи учасників.            

Результативною була участь учнів НВК «ШГП» ХОР у Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах: 

- Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка - учениця 10А класу 

Юдіна Дар'я посіла I місце в обласному етапі, учениця 6А класу Сугак Олександра – II 

місце у Всеукраїнському етапі. 

 - Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика - учениця 5 А класу 

Волошина Софія посіла III місце в обласному етапі.  

 

              У 2017-2018 навчальному році учні 5-11 класів взяли активну участь у 

Всеукраїнських та Міжнародних предметних конкурсах та олімпіадах: 

12 учнів стали переможцями обласного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, 

посівши: 1 місце-1 чоловік, 2 місце-7 чоловік, 3 місце-8 чоловік. 3 учні посіли призові 

місця з двох предметів, одна учениця-з трьох. 

«Бебрас - 2018» (інформатика): взяли участь 42 учні. Призери - 26 учнів. 

«Кенгуру - 2018» (математика): взяли участь 192 учні. Призери - 125 учнів. 

Дипломом за I місце у Всеукраїнському конкурсі соціальних відео проектів у номінації 

«Вчися гідно і відповідально» нагороджена учениця 11Б класу Яковенко Христина. 

В обласному конкурсі «Державні символи – віддзеркалення української душі» стали 

призерами учні 5-10 класів Волошина Софія, Хриненко Тамара, Юдіна Дар’я, Дмитрук 

Софія. 

Четвертий рік поспіль учні Школи гуманітарної праці брали участь у освітньому 

проекті «Крок до науки», а також у фестивалі творчості «Молодіжна хвиля», який 

проводить механіко-математичний факультет Миколаївського національного університету  
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ім. В.Сухомлинського. 

            У листопаді 2017 і травні 2018 року вони відвідали 3 майстер-класи фізичного 

експерименту: «Науково-дослідницький центр», «Майстерня майстрів» та «Острів 

майстрів», ставши переможцями в номінації «Овація» і призерами в номінації «Краща 

команда».  

           У квітні 2018 року - на базі НВК «ШГП» ХОР пройшла Всеукраїнська науково-

практична конференція з методологічних проблем сучасної школи, у її роботі взяли участь:  

- Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу інноваційної діяльності та 

дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, кандидат педагогічний наук, науковий консультант проекту 

- Голобородько Євдокія Петрівна, голова Ради НВК «ШГТ» ХОР, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України 

- Петухова Любов Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

дошкільної та початкової освіти ХДУ 

- Гавриш Ірина Володимирівна, професор, доктор педагогічних наук, автор проекту 

«Інтелект України». 

      2017-2018 навчальний рік в НВК «ШГТ» ХОС з ініціативи директора Кияновського 

А.О. був оголошений роком українознавства. Протягом навчального року творчою групою 

педагогів і учнів під керівництвом вчителя української мови та літератури Плакиди Н.П. 

були організовані і проведені різноманітні заходи: конференції «Духовні скарби народу», 

«Слід великих українців у Таврії»; квести, локальний форум «Світ очима українців», 

брейн-ринг, театральний перфоманс і створений відео ролик «Микола Куліш и Олешки: 

Карби із долі майстра», круглий стіл «Невідомі факти про відоміх письменників», 

літературні вітальні, поетичні вечори, кіно вікторина «стрічки, зняті на Херсонщіні» 

             У 2017-2018 навчальному році був продовжений багаторічний спільний проект 

ШГП і Херсонських музеїв (краєзнавчий, художній) «Музейні уроки». Для учнів школи 

протягом року було проведено 67 екскурсій та музейних уроків. 

            Інформаційну політику Школи гуманітарної праці здійснює шкільний медіа-

холдинг, до складу якого входить: радіо «ШГПFM», телестудія «ШГПTV», сайт, освітній 

портал. 
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I.НАВЧАЛЬНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА  РОБОТА 

 

1.1.Завдання педколективу на 2018 - 2019 навчальний рік 

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив буде працювати над 

методичною проблемою «Методи розвитку інтелекту учнів в урочній і позакласній 

роботі». 

Для реалізації методичної проблеми перед колективом НВК «ШГП» ХОР були 

поставлені такі завдання: 

1) Стимулювати творче самовираження вчителя, сприяти розкриттю його 

професійного і творчого потенціалу, що забезпечить розвиток кожного учня відповідно до  

його здібностей, інтересів і можливостей. 

2) Підвищити якість освітнього процесу та рівень професійної компетенції 

педагогів. 

3) Розвивати і вдосконалювати систему роботи з підтримки обдарованих учнів: 

підвищити кількість учасників МАН, Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів. 

4) Завершити модернізацію сайту НВК «ШГП» ХОР і здійснювати його 

систематичне наповнення. 

5) Використовувати активні і творчі форми навчальної та виховної роботи для  

розкриття талантів і здібностей учнів. 

6) Продовжити роботу зі створення умов для успішної взаємодії школи та сім'ї з 

питань виховання учнів; 

       7) Продовжити роботу з теми «Музейна педагогіка» спільно з обласним краєзнавчим 

музеєм та художнім музеєм ім. О.Шовкуненка. 

     

1.2.Здійснення середньої освіти 

№ 

 
       Назва заходів  Терміни Відповідальний 

1 

Формування мережі класів НВК «ШГП» ХОР. 

Узгодити її з обласним управлінням освіти і 

науки  

До 28.08.2018р 
Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В.  

2 
Формування класів з інклюзивним навчанням 

для дітей з особливими освітніми потребами 
До 28.08.2018р. Мовенко Е.Г. 

3 
Розподіл педагогічного навантаження вчителів, 

вихователів, керівників гуртків 

Травень – Серпень        

       2018 р. 

Сєра В.Л. 

Мовенко Є.Г. 

Сапожникова І.В. 

Рилєєва І.М. 

4. 
Провести набір учнів в 1-11класиНВК «ШГП» 

ХОР 

Квітень – Серпень 

            2018р. 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

5. 

Забезпечити комплектацію навчально-виховного 

комплексу 

- дошкільні групи: 4 групи 

- початкова школа (1-4 класи) - 8 класів 

- основна школа (5-9 класи) - 10 класів 

-старша школа (10 - 11 класи) - 4 класи 

До 01.09.2018р 
Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

6. 
Забезпечити роботу психологічної та 

логопедичної служб для учнів. 

Протягом 2018 – 

2019 навчального 

року 

Головатюк В.О. 

Ярош. С.О. 

7. Провести атестацію педагогічних працівників 

(відповідно до перспективного плану і поданих 

заяв) 

Жовтень 2018 – 

квітень 2019 р.р. 

Кияновський А.О. 

Сєра В.Л. 

8. Забезпечити виконання плану курсової Протягом 2018 – Сєра В.Л. 
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перепідготовки 2019 навчального 

року 

9. Здійснювати систематичний контроль за 

працевлаштуванням і подальшим навчанням 

випускників 9, 11 класів 

Протягом 2018 – 

2019 навчального 

року 

Сапожникова І.В. 

10. 
Організувати збалансоване харчування учнів, 

контролювати роботу їдальні. 

Протягом 2018-

2019 навчального 

року 

Вдовиченко С.О. 

Сєра В.Л. 

Сапожниоква І.В. 

11 Організувати консультаційні прийоми лікаря-

гастроентеролога 

Протягом 2018-

2019 навчального 

року 

Грабчук К.Г. 

 

                      1.3.Організаційна робота 

№ 

 
           Назва заходів  Терміни 

Відповідальн

ий 

1 

Комплектація навчально-виховного комплексу 

педагогічними кадрами, призначення класних 

керівників та вихователів 

Червень – серпень 

2018р. 

Кияновський 

А.О. 

Сєра В.Л.,  

Сапожникова 

І.В. 

2 

Скласти списки: 

- учнів по класах, уточнити їх демографічні 

дані, 

- списки дітей, які перебувають під соціальним 

захистом держави. 

до 05.09.2018 р. 

 

Сєра В.Л.,  

Сапожникова 

І.В., 

Конишева Г.О. 

класні 

керівники 

3 

Підготувати наступну документацію: 

  - розклад уроків, режими для початкової 

школи, 5-11 класів, спального корпусу 

   

 - план роботи гуртків і факультативів; 

 

- розклад державної підсумкової атестації в 4, 9 

класах; 

   - навчальний план на 2019 - 2020 навчальний 

рік 

  - план навчально - виховної роботи на 

2019-2020 навчальний рік; 

 

до 28.08.2018р. 

 

 

до 01.09.2018 р. 

 

до 01.05.2019 р. 

 

Червень 2019р. 

 

Червень 2019р. 

 

Сєра В.Л.,  

Сапожникова 

І.В. 

Рилєєва І.М. 

 

Сєра В.Л.,  

 

Сапожникова 

І.В., 

4 

Перевірити наявність і стан особистих справ і 

здати класні журнали в архів. 

до 01.07.2019 р. Сєра В.Л.,  

Сапожникова 

І.В. 

класні 

керівники 

5 Організувати роботу Клубу вихідного дня до 10.09.2018 р Рилєєва І.М.                                                                                                                                       

6 

Продовжити в 2018-2019 навчальному році 

роботу авторських спецкурсів за затвердженими 

авторськими програмами 

Протягом 2018-

2019 навчального 

року 

Сєра В.Л.,  

Сапожникова 

І.В. 

 

7 

Організувати роботу шкільного медіахолдингу Протягом 2018 – 

2019 навчального 

року 

 

8 Продовжити роботу шкільного наукового Протягом 2018- Мовенко Е.Г. 
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товариства «Ерудит» 2019 навчального 

року 

1.4.Графік проведення організаційних заходів 

Заходи Терміни Відповідальний 

Педагогічні ради Не менше ніж 4 рази 

на рік 

Кияновський А.О.  

Юрчак О.В. 

Збори колективу НВК «ШГП» ХОР 2 рази на рік Григор’єва Н.М. 

Засідання ради НВК «ШГП» ХОР За планом Кирпа А.О. 

Адміністративні наради Кожен понеділок  Кияновський А.О. 

Наради класних керівників 1-4,5-11 

класів 

Кожен понеділок  Сєра В.Л.,  

Сапожникова І.В. 

Наради вихователів Кожен понеділок Рилєєва І.М. 

Конишева Г.О. 

Батьківські збори 1 раз на чверть Сєра В.Л.,  

Сапожникова І.В. 

Засідання науково - методичної ради 1 раз на місяць, 

четверг 

Кияновський А.О.,  

Вишневецька Є.М. 

Засідання батьківського комітету 1 раз на місяць, 

четверг 

Кияновський А.О.,  

Сапожникова І.В. 

Засідання методичних об'єднань 5 раз на рік Керівники МО 

Класні години 1 раз на тиждень Класні керівники 

Політінформації 1 раз на тиждень, 

вівторок 

Класні керівники 

 

                                        1.5.Тематика проведення организаційних заходів 

Дата 

проведення 

                                   Питання Відповідальний 

                                                       Педагогічні ради 

Серпень 1.Підсумки роботи педколективу в 2017-2018 

навчальному році та пріоритетні напрямки розвитку 

НВК «ШГП» ХОР на 2018-2019 навчальний рік. 

Кияновський А.О. 

Затвердження плану роботи НВК «ШГП» ХОР на 

2018-2019 навчальний рік 

Сапожникова І.В. 

Затвердження робочого навчального плану 

дошкільних груп на 2018-2019 навчальний рік. 

Сєра В.Л. 

Листопад Сучасний урок: традиційне навчання та інноваційні 

технології 

 

 

Березень Можливості різних методик розвитку інтелекту в 

умовах НВК «ШГП» ХОР 

 

Квітень Про зміну змісту і форми навчальної практики в 5-8, 

10 класах 

Сапожникова І.В. 

 

Про затвердження навчальних предметів підсумкової 

атестації в 5-8,10 класах. 

Про організацію державної підсумкової атестації в 

формі зовнішнього незалежного оцінювання в 11 

класах 

Травень Про допуск до державної підсумкової атестації учнів 

4,9,11 класів  

Cєра В.Л.                                              

Сапожникова І.В. 

Червень 

 

Про переведення учнів 1 - 4 класів початкової школи в 

наступні класи 

Сєра В.Л.                      
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Про випуск учнів 11 класів з навчально-виховного 

комплексу. 

Сапожникова І.В. 

Про переведення учнів 5-8,10 класів в наступні класи Сапожникова І.В. 

Про отримання учнями 9 класів базової загальної 

середньої освіти та переведення їх в 10 клас 

Сапожникова І.В. 

                                                 Малі педагогічні ради 

Жовтень Наступність у навчанні і вихованні учнів 4-х класів 

початкової школи і 5 класів 

Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л. 

Листопад Стан навчально -  виховної роботи в 9А класі  

(за підсумками класно-узагальнюючого контролю). 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 

                                            Педагогічні  консіліуми  

Жовтень Психолого-педагогічний консиліум з питання 

наступності 4 класів початкової школи і 5 класів 

Сєра В.Л., 

Сапожникова І.В. 

Листопад Психолого-педагогічний консиліум з питання 

адаптації учнів 1-х класів 

Сєра В.Л. 

                                                             Конференції 

Вересень  «Слід видатних херсонських митців-ювілярів у науці, 

історії та мистецтві» 

Плакида Н.П. 

Жовтень  «Один день з життя ольвіополітів» Салазкіна К.В. 

Січень  «Високе Відродження в італійському живописі» Фелющенко І.В. 

Квітень XXVII науково - практична конференція педагогічного 

колективу НВК «ШГП» ХОР 

«Світ дитинства в творчості Т.Г.Шевченка» 

 «Нано технології в нашому житті» 

Кияновський А.О.  

 

 

Плакида Н.П. 

Донець І.В. 

Травень  «Художники України» Божко Л.С. 

                                                    Педагогічні читання 

Жовтень  «Теорія навчання в інформаційному просторі»  

Березень  «Теорія поетапного формування розумових дій і 

понять по книзі П.Я.Гальперина» (Чотири лекції з 

психології) 

Вишневецька 

Є.М. 

                    Круглі столи, науково - практичні і теоретичні семінари 

Серпень Семінар «Методика виховної роботи в НВК «ШГП» 

ХОР» 

Кияновський А.О. 

 

Круглий стіл «Рішення проблем наступності 

дошкільної і початкової освіти в умовах упровадження 

сучасних освітніх технологій» 

Бізер Н.А. 

Вересень  Семінари: 

 «Спеціальні завдання, що розширюють кругозір і 

компетентності учнів» 

«Формування логіко-математичної компетентності 

дошкільнят» 

Круглий стіл «Психологічні прийоми спілкування 

вихователя з батьками» 

 

Бойко Т.М. 

 

Бабіч В.В. 

 

Андріяненко В.О. 

 

Жовтень Круглі столи: 

«Психологічні аспекти теорії навчання» (Виготський 

Л.С., Гальперін П.Я., Ельконін Д.Б., Давидов В.В.) 

 

«Застосування інноваційних методів як спосіб 

реалізації компетентнісного підходу в навчанні 

математики»  

 

 

 

 

Шевченко Т.А. 
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«Впровадження сучасних освітніх технологій у 

навчально - виховний процес як умова інноваційного 

розвитку навчального закладу»  

Семінар-практикум 

«Організація навчальної та позаурочної діяльності 

молодшого школяра в контексті концепції Нової 

Української школи»  

Гуренок Г.М. 

 

 

 

Кічіянц Л.І. 

Листопад 
Круглий стіл спільно з ХОДБ 

«Читання як праця і творчість» (Нові підходи в 

формуванні культури читання) 

Семінар 

«Навчання розв'язуванню логічних задач у урочній та 

позаурочній діяльності»  

Лихожон Т.В.  

 

 

 

Шевченко Т.О. 

 

Грудень 
Круглі столи: 

«Дитяча наукова творчість»  

 

«Організація індивідуальної та колективної форм 

роботи на уроках української мови та літератури як 

засіб формування ключових компетентностей»  

 

«Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської 

мови засобами мультимедіа» 

Семінар-практикум 

«Інноваційні технології в виховній роботі» 

Мовенко Е.Г. 

 

 

Баденко В.Н. 

 

 

                              

Бойко Т.М. 

 

 

Божко Л.С. 

 

Січень Круглі столи:  

«Використання ТРИЗ в практиці навчання учнів НВК 

«ШГП»ХОР  

 «Взаємодія вчителів, учнів та їх батьків в навчально-

виховному процесі в рішенні навчальних задач»  

 

Буренкова Т.І. 

 

Шавалда Л.І. 

 

Лютий 

 

 

Круглий стіл «Невідомі факти про відомих 

письменників»  

Семінар «Веб-квест як ефективна форма позаурочної 

діяльності»  

Плакида Н.П. 

 

Коркмаз К.М. 

Березень 

 

 

Круглий стіл 

«Науково-дослідна діяльність учнів, як одна з форм 

розвитку творчих здібностей обдарованих дітей»  

Гуренок Г.М. 

Наради при директорові 

Місяць Питання Відповідальні 

Серпень Комплектація дошкільних груп і 5-11 класів НВК 

«ШГП» ХОР 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Збереження бібліотечного фонду. 

Забезпечення підручниками учнів. 

 

Лихожон Т.В. 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Організація харчування учнів 

Вдовиченко С.О. 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Підготовка НВК «ШГП» ХОР до початку 2018-2019 

навчального року  

Сапожникова І.В.  

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 
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Організація роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учнів  

Сапожникова І.В. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Жовтень 

Готовність НВК «ШГП» ХОР до осінньо - зимового та 

опалювального сезону. 

Сапожникова І.В..  

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Грудень Підсумки фронтальної перевірки 

стану викладання та розвитку загальнонавчальних 

умінь і навичок на уроках української мови 

Мовенко Е.Г. 

 

Робота шкільного наукового товариства МАН, участь у 

Всеукраїнських олімпіадах (підсумки I і II етапів і 

підготовка до обласних етапів) 

Мовенко Е.Г. 

Сапожникова І.В. 

Лютий Підсумки участі в III етапі Всеукраїнських олімпіад з 

навчальних предметів,  в II етапі конкурсу - захисту 

науково - дослідницьких робіт МАН та Міжнародних 

конкурсах ім.П.Яцика і Т.Шевченка 

Мовенко Е.Г., 

Сапожникова І.В. 

Баденко В.М. 

 

Квітень 
Підсумки роботи Школи молодого педагога  

Сєра В.Л. 

Мовенко Є.Г. 

Травень Планування на 2019 – 2020 навчальний рік Робоча група 

Попередня навчальне навантаження педагогів на 2019 

– 2020  навчальний рік  

Сєрая В.Л., 

Сапожникова І.В. 

Керівники МО 

Виконання програм навчального плану  Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Дотримання єдиного орфографічного режиму Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

 

1.6.Внутрішкільний контроль 

 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідальні    Форма 

узагальнен- 

ня 

                                                                            Серпень 

1 Тематичний Комплектація 

дошкільних груп і 5-11 

класів НВК «ШГП» ХОР 

Перевірка 

особистих справ, 

класних журналів. 

мережі класів  

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В., класні 

керівники 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

2. Тематичний Підготовка кабінетів, 

спортивного залу, 

навчальних приміщень 

до початку нового 

навчального року 

Комісія з прийому 

готовності 

кабінетів  

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В.,  

завідуючі 

кабінетами 

Наказ 

3 Тематичний Організація 

інклюзивного навчання 

Довідки, заяви 

батьків 

Мовенко Е.Г. Наказ 

4 Тематичний Про підсумки 

оздоровлення учнів 

Звіти керівників 

літньої оздоровчої 

зміни  

Сапожникова 

І.В. 

Наказ 

5 Тематичний Збереження 

бібліотечного фонду. 

Аналіз результатів 

здачі підручників і 

Лихожон Т.В. 

Сєра В.Л. 

Довідка, 

Нарада при 
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Забезпечення 

підручниками учнів. 

 

комплектація 

підручниками на 

новий 

навчальний рік  

Сапожникова 

І.В. 

директорові 

6 Тематичний Організація харчування 

учнів 

Двотижневе, 

перспективне 

меню. 

Вдовиченко 

С.О. 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові 

7 Тематичний Підготовка НВК «ШГП» 

ХОР до початку 2018-

2019 навчального року 

 

Акти про 

готовність корпусів 

НВК «ШГП» ХОР 

до нового 

навчального року  

Сапожникова 

І.В.,  

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Нарада при 

директорові 

8 Тематичний Організація роботи з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учнів 

 

 

Інструктажі з 

учасниками 

навчально-

виховного процесу, 

журнали 

інструктажів  

Сапожникова 

І.В.,  

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Нарада при 

директорові 

 Вересень 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідальні    Форма 

узагальнен- 

ня 

1 Тематичний Професійна підготовка 

новопризначених 

учителів і вихователів 

Новопризначені 

вчителі та 

вихователі 

Календарне й 

поурочне 

планування 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Мовенко Е.Г. 

Нарада при 

директорові 

2 Тематичний Комплектація 

спеціальних медичних 

груп для занять 

фізкультурою 

Медичні довідки 

учнів 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Вдовиченко 

С.О. 

Наказ 

3 Фронталь-

ний 

Дотримання єдиного 

орфографічного режиму. 

Класні керівники, 

вчителі - 

предметники 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада з 

керівниками 

МО 

4 Тематичний Моніторинг 

адаптаційного періоду 

учнів1 класу 

Класні керівники і 

вихователі 1-х 

класів 

Сєра В.Л. 

 

Нарада при 

директорові 

5 Фронталь-

ний. 

Персональ-

ний 

Зміст планів виховної 

роботи (якість плану, 

облік індивідуальних 

здібностей учнів) 

Класні керівники й 

вихователі 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

Нарада при 

директорові 

6 Тематичний Атестація педагогічних 

працівників 

Заяви на атестацію, 

графік атестації 

Сєра В.Л. Нарада при 

директорові, 

наказ 

Жовтень 

    

№ 
     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідальні    Форма 

узагальнен- 
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ня 

1 Тематичний Готовність НВК «ШГП» 

ХОР до осінньо – 

зимового 

опалювального сезону. 

 Проходження 

курсів,  

інструкції, журнали 

інструктажів. 

Сапожникова 

І.В.  

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

2 Класно-

узагальню-

ючий 

Моніторинг 

адаптаційного періоду в 

5 класах 

Класні керівники 5-

х класів і 

учителі - 

предметники 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Мала 

педрада, 

наказ 

3 Тематичний Стан викладання та 

розвиток загально-

навчальних умінь і 

навичок учнів на уроках 

англійської мови (за 

підсумками 

фронтальної перевірки) 

Відвідування 

уроків, контрольні 

зрізи 

Мовенко Е.Г. Нарада при 

директорові, 

наказ 

4 Тематичний Організація роботи 

Школи молодого 

педагога 

Наставники 

Відвідування 

уроків молодих 

педагогів 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

 

Нарада при 

заступниках 

директора, 

довідка 

5 Тематичний Організація роботи з 

творчо обдарованими 

дітьми з підготовки їх до 

участі в олімпіадах та 

конкурсі - захисті МАН 

Учителі - 

предметники 

Перевірка 

індивідуальних 

занять 

Мовенко Е.Г. 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові, 

довідка 

7 Тематичний Рейтингова система 

учнів 5-11 класів 

Класні керівники, 

Рейтинги по 

класах, довідки про 

рух і успішність 

учнів 

Сапожникова 

І.В. 

 

Нарада при 

заступниках 

директора, 

довідка 

Листопад 

    

№ 
     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідальні Форма 

узагальнен- 

ня 

1 Тематичний Стан профорієнтаційної 

роботи в НВК «ШГП» 

ХОР 

Учні 9,11 класів. 

Тести, анкети 

Головатюк 

В.А., класні 

керівники 9,11  

Довідка 

2 Класно-

узагальню-

ючий 

Стан навчально -

виховної роботи в 9А 

класі 

Відвідування 

уроків, моніторинг 

рівня знань і вмінь 

учнів 

Сапожникова 

І.В. 

Мовенко Е.Г. 

Мала 

педрада, 

наказ 

3 Фронталь-

ний 

Стан викладання та 

розвиток загальнонав-

чальних умінь і навичок 

на уроках української  

мови 

Відвідування 

уроків, контрольні 

зрізи 

 

МовенкоЕ.Г. Нарада при 

директорові, 

наказ 

Грудень 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідальні Форма 

узагальнен- 

ня 

1 Тематичний Організація харчування Двотижневе, Сєра В.Л. Нарада при 
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учнів перспективне 

меню. 

Сапожникова 

І.В. 

Вдовиченко 

С.О. 

директорові 

2 Тематичний Профілактика дитячого 

травматизму 

Класні керівники, 

вихователі. 

журнали 

інструктажів 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

3 Тематичний Робота шкільного 

наукового товариства 

МАН, участь у 

Всеукраїнських 

олімпіадах (підсумки I і II 

етапів і підготовка до 

обласних етапах) 

Учителі - 

предметники, 

керівники проектів 

МАН. 

Мовенко Е.Г. 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові 

4 Тематичний Техніка читання в 

початковій школі та 5-7 

класах 

Учителі початкової 

школи, російської 

та української мов. 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

5 Тематичний Виконання програм 

навчального плану 

Учителі - 

предметники 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

6 Тематичний Дотримання єдиного 

орфографічного режиму 

Учителі - 

предметники 

 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

7 Тематичний Стан викладання та 

розвиток загально-

навчальних умінь і 

навичок учнів на уроках 

фізичної культури (за 

підсумками фронтальної 

перевірки) 

Відвідування 

уроків 

Мовенко Е.Г. Нарада при 

директорові, 

наказ 

8 Персональ-

ний 

Вивчення системи 

роботи вчителів і 

вихователів, які 

атестуються 

Відкриті уроки, 

позакласні заходи, 

творчі 

Звіти вчителів і 

вихователів, які 

атестуються 

Сєрая В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Керівники 

МО 

Засідання 

науково – 

методичної 

ради 

Січень 

    

№ 
     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідальні Форма 

узагальнен- 

ня 

1 Тематичний Організація планування 

на II семестр 2018 - 2019 

навч.року 

Складання 

календарного 

планування 

навчальної та 

виховної роботи 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В, Конишева 

Г.О., керівники 

МО 

Нарада при 

заступниках 

директора 

2 Тематичний 

Персональ-

ний 

Про результати 

гурткової роботи 

Керівники гуртків 

та спортивних 

секція. 

Журнали 

керівників гуртків і 

спортивних секцій 

Рилєєва І.М., 

Шаповалова 

Л.В. 

Довідка, 

наказ 
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Лютий 

    

№ 
     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідальні Форма 

узагальнен- 

ня 

1 Тематичний 

Персональ-

ний 

Підсумки участі в III 

етапі Всеукраїнських 

олімпіад з навчальних 

предметів; 

II етапі конкурсу - 

захисту науково – 

дослідницьких робіт 

МАН та 

Міжнародних 

конкурсах ім. П.Яцика і 

Т.Шевченка 

Учителі - 

предметники. 

Результати 

олімпіад, конкурсів 

Мовенко Е.Г. 

 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

Березень 

    

№ 
     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідаль-ні Форма 

узагальнен- 

ня 

1 Тематичний 

 

Робота вчителів-

предметників щодо 

підготовки учнів 4, 9, 11 

класів до Державної 

підсумкової атестації 

Учителі - 

предметники. 

Перевірка зошитів, 

класних журналів 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові. 

2 Фронталь-

ний 

Стан викладання та 

розвиток умінь і навичок 

на уроках російської 

мови 

Відвідування 

уроків, зрізи знань 

Мовенко Є.Г. Нарада при 

директорові, 

наказ 

Квітень 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідальні Форма 

узагальнен- 

ня 

1 Тематичний 

 

Про стан 

виконання Закону 

«Про мови» 

Підсумки участі в 

конкурсах з 

української мови 

ім. 

Т.Шевченка, 

П.Яцика;  

стан викладання 

української мови і 

літератури 

Мовенко Е.Г., 

Баденко В.М. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

2 Тематичний 

 

Підсумки роботи Школи 

молодого педагога                            

Молоді педагоги і 

наставники, 

творчі звіти. 

Сєра В.Л.,  

Конишева Г.О. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

Травень 

    

№ 
     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідальні Форма 

узагальнен- 

ня 

1 Тематичний Планування на 2019 - План навчально - Робоча група з Нарада при 
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 2020 навчальний рік методичної роботи 

Навчальний план 

плани МО 

планування директорові, 

наказ 

2 Персональ-

ний 

Оформлення та видача 

документів про освіту 

учням 11 класів 

Класні керівники 

11 класів 

Сапожникова 

І.В. 

Наказ, Книга 

обліку 

видачі 

документів 

про освіту 

3 Тематичний 

 

Переведення учнів 

початкової школи в 

наступні класи 

Вчителі початкової 

школи. 

Сєра В.Л. Педрада, 

наказ 

4 Персональ-

ний 

Попереднє навчальне 

навантаження педагогів 

на 2019-2020 навчальний 

рік 

Навчальний план, 

перспективне 

планування 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові 

5 Тематичний 

 

Виконання програм 

навчального плану 

Учителі - 

предметники 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

заступниках 

директора, 

наказ 

6 Тематичний 

 

Дотримання єдиного 

орфографічного режиму 

Учителі - 

предметники 

перевірка зошитів, 

щоденників 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

заступниках 

директора, 

наказ 

7 Фронталь-

ний. 

Персональ-

ний. 

Виконання програм 

гуртків, робота з 

журналами, творчі звіти 

Керівники гуртків 

та спортивних 

секцій. 

Журнали, програми 

Шаповалова 

Л.В.,   

Рилєєва І.М. 

Довідка, 

наказ 

8 Тематичний 

Узагальнюю

чий 

Виконання плану 

Спільного проекту 

«Музейна педагогіка» 

НВК «ШГП» ХОР,  

Краєзнавчого музею і 

Художнього музею 

ім..О.Шовкуненка 

Звіт про 

роботу 

Полушкіна 

Н.П. 

Довідка 

Червень 

    

№ 

     Вид 

контроля 

Зміст контроля Форми контроля Відповідальні Форма 

узагальнен-

ня 

1 Тематичний Планування на 2019-

2020 навчальний рік 

План навчально -

методичної роботи 

Навчальний план, 

плани 

МО 

Робоча група з 

планування 

Нарада при 

директорові 

2 Персональн

ий 

Тематичний 

Профілактика дитячого 

травматизму 

Класні керівники, 

вихователі. 

журнали 

інструктажів 

Інструктажі перед  

літніми канікулами. 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

3 Тематичний Підведення підсумків 

Державної підсумкової 

атестації в 9 класі 

Класні керівники 

Видача свідоцтв 

про базову загальну 

Сапожникова 

І.В. 

Педрада, 

наказ, книга 

обліку 
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1.7.Тематичні тижні 

Дата Назва тижня Відповідальний 

03.09.2018-07.09.2018 Безпеки життєдіяльності Данилов О.Ю. 

Конишева Г.О. 

10.09.2018-15.09.2018 Історії і краєзнавства, присвячений 240-річчю 

заснування Херсона 

Салазкіна К.В. 

Маркова Л.І. 

01.10.2018-07.10.2018 Фізкультури і спорту Невинська Н.В. 

15.10.2018-20.10.2018 Інформатики  Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

04.11.2018-08.11.2018 Російської мови та літератури, присвячений 200-

річчю з дня народження І.Тургенєва 

Медведєва Є.П. 

19.11.2018-24.11.2018 Німецької культури (німецька мова, художня 

культура, музика) 

Полушкіна Н.П. 

Коркмаз К.М. 

03.12.2018-08.12.2018 Правознавства  Волосевич І.І. 

14.01.2019-19.01.2019 Образотворчого мистецтва  Божко Л.С. 

04.02.2019-08.02.2019 Хімії, присвячений 185-річчю з дня народження 

М.І.Мендєлєєва  

Гуренок Г.М. 

11.02.2019-16.02.2019 Біології, присвячений 210-річчю з дня народження 

Ч.Дарвіна 

Мороз Т.С. 

04.03.2019-10.03.2019 Фізики, присвячений 455-річчю з дня народження 

Галілео Галілея 

Донець І.В. 

08.04.2019-13.04.2019 Української мови та літератури, присвячений 70-

річчю з дня народження Володимира Івасюка 

Баденко В.М. 

Плакида Н.П. 

15.04.2019-20.04.2019 Англійської мови, присвячений 455-річчю з дня 

народження В.Шекспіра 

Бойко Т.М. 

22.04.2019-27.04.2019 Географії  Тригуб С.Є. 

06.05.2019-10.05.2019 Пам’яті, присвячений Дню Перемоги  Конишева Г.О. 

 

1.8.Робота з педагогічними кадрами з метою створення умов для їх 

постійної самоосвіти і самовдосконалення 

№ Дата Назва заходів Відповідальні 

1 Протягом 

навчального року 
Підготовка й проведення атестації вчителів. 

Сєра В.Л.,  

Сапожникова І.В. 

2 

Вересень 

Вивчити Положення та інші нормативні 

документи про атестацію педагогічних 

працівників 

Сєра В.Л.,  

Сапожникова І.В., 

вчителя і 

вихователя, які 

атестуються 

3 

Вересень 
Провести співбесіду з учителями та 

вихователями, які атестуються 

Сєра В.Л.,  

Мовенко Е.Г.,  

Сапожникова І.В. 

4 Жовтень - Лютий Відвідати до 5-ти уроків і позакласних заходів Адміністрація, 

середню освіту видачі 

документів 

про освіту 

4 Тематичний Підведення підсумків 

навчальної практики в 5-

8,10 класах у вигляді 

атестації з навчальних 

предметів 

Класні керівники, 

учителі - 

предметники 

Сапожникова 

І.В. 

Педрада, 

наказ 
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у  учителів і вихователів, які атестуються керівники МО 

5 Протягом 

навчального року 

Організувати курсову перепідготовку учителів і 

вихователів; 
Сєра В.Л. 

6 
Лютий 

Заслухати творчі звіти учителів, що 

атестуються  

Адміністрація, 

керівники МО 

7 
Березень-Квітень 

Оформити атестаційні листи, підготувати наказ 

про підсумки атестації 
Сєра В.Л. 

8 

Кожного тижня 

 

Проводити методичні оперативки з метою 

ознайомлення педколективу з новинками 

методичної літератури, нормативними 

документами. 

Сєра В.Л.,  

Рилєєва І.М., 

Сапожникова І.В. 

Конишева Г.О. 

 

1.9.Громадське і сімейне виховання 

№ Дата Найменування заходу Відповідальний 

1 2 рази на рік 

 

Скласти план педагогічного всеобучу. Сапожникова І.В 

2 2 рази на рік 

 

Продовжити проведення тематичних сімейних 

вечорів 

Класні керівники, 

вихователі 

3 Згідно з планом 

роботи школи 

Організувати відвідування музеїв, театрів, 

зустрічей з цікавими людьми 

Класні керівники, 

вихователі 

4 На вимогу батьків Проводити індивідуальні консультації для 

батьків 

Класні керівники, 

вихователі 

5 засідання 

1 раз на місяць  

(4-й четвер місяця) 

Продовжити роботу батьківського комітету, 

згідно з планом проводити його засідання 

Кияновський А.О 

Сапожникова І.В. 

 

6 До 15.09.2018 Організувати роботу Клубу вихідного дня. Рилєєва І.М. 

Донець І.В. 

 

1.10.Формування здоров'язберігаючої освітньої системи 

№ Найменування заходу Дата Відповідальний 

1 Складання розкладу уроків відповідно до 

санітарних вимог. 

Узгодження режиму і розкладу з головним 

санітарним лікарем 

Серпень Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л 

2 Проведення інструктажів із техніки безпеки 

з учителями, технічним персоналом, учнями. 

Серпень - вересень Керівники 

підрозділів служби 

охорони 

праці,  

класні керівники 

3 Гігієнічне нормування навчального 

навантаження і обсягу домашніх завдань з 

урахуванням шкільного розкладу, режиму  

Постійно Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л 

4 Затвердження режиму харчування, 

складання графіка харчування 

Організація дієтхарчування учнів 

Серпень Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л 

Вдовиченко С.О. 

5 Обладнання спортзалів і спортивних 

майданчиків 

Серпень Учителі фізичної 

культури  

6 Розподіл учнів по підгрупах для занять 

фізкультурою 

Вересень 

 

Медичні сестри 

7 Створення банку даних стану здоров'я учнів  Вересень Вдовиченко С.О. 

Сєра В.Л. 
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Сапожникова І.В. 

8. Проведення профілактичних бесід з учнями, 

що викликають тривогу. Корекційні 

заходи з виявленими учнями. 

Вересень Головатюк В.О. 

9 Організація роботи спортивних секцій Вересень Рилєєва І.М. 

10 Озеленення класів Протягом року Класні керівники 

11 Дотримання вимог до повітряно-теплового 

режиму: 

- провітрювання навчальних приміщень під 

час перерв; рекреацій - під час уроків; 

- наскрізне провітрювання навчальних 

приміщень і рекреацій до початку занять і 

після занять  відповідно до погодних умов 

Протягом року Класні керівники, 

завідуючі 

кабінетами 

12 Дотримання умов теплового режиму, 

освітлення класних приміщень. 

Протягом року Заступники 

директора з ГЧ, 

класні керівники, 

завідуючі 

кабінетами 

13 Проведення рейдів щодо дотримання учнями 

вимог до зовнішнього вигляду 

Протягом року Сапожникова І.В. 

Конишева Г.О. 

14 Проведення фізкультхвилинок після 4-х 

уроків 

Протягом року Учителі фізичної 

культури 

15 Організація і проведення профілактичних 

щеплень учням, проведення 

протиепідемічних заходів у разі реєстрації 

інфекційних захворювань 

Протягом року Медичні сестри 

16 Проведення профілактичних медичних 

оглядів учнів 

Протягом року Медичні сестри 

17 Проведення Спартакіади з ігрових видів 

спорту 

Вересень - Квітень Учителі фізичної 

культури 

18 Учити  дітей правильному ставленню до 

власного здоров'я, проводити бесіди, виховні 

години з урахуванням вікових особливостей 

дітей. 

Протягом року Класні керівники, 

вихователі 

 

1.11.Розподіл громадських доручень 

1. Юрчак О.В. – секретар педради 

2. Сапожникова І.В. – секретар батьківського комітету, відповідальна за роботу їдальні 

3. Сєра В.Л. – секретар атестаційної комісії, відповідальна за роботу їдальні. 

4.Мовенко Е.Г. -  керівник шкільного наукового товариства «Ерудит» Малої академії 

наук 

5. Кирпа Г.О. – секретар Ради НВК «ШГП» ХОР 

6. Конишева Г.О. – керівник педвсеобуча 

5. Фелющенко І.В. – керівник школи вищої педагогічної майстерності. 

6.Москальова І.В. – відповідальна за видавничу діяльність НВК «ШГП» ХОР 

7. Вишневецька Є.М. – секретар науково - методичної ради 

8.Лихожон Т.В. – відповідальна за роботу шкільного інформаційного центру 

9. Григор’єва Н.М. –голова профспілкового комітету 

10. Баденко В.М. –уповноважений представник профспілкового комітету з питань 

охорони праці. 
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11.Рилєєва І.М., Донець І.В. – керівники Клубу вихідного дня 

12. Адріяненко В.О. – відповідальна за набір учнів у 5 - 11 клас. 

 

II. Науково - методична робота 

 

2.1.План роботи науково - методичної ради 

 

У 2018 -2019 навчальному році науково-методична рада навчально-виховного 

комплексу «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради буде працювати над 

методичною проблемою «Методи розвитку інтелекту учнів в урочній і позакласній 

роботі». 

Голова науково - методичної ради: 

Кияновський Артем Олександрович - директор НВК «ШГП» ХОР, Заслужений 

працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент, учитель вищої категорії, 

учитель -методист. 

 

Секретар науково - методичної ради: 

Вишневецька Євгенія Миколаївна - учитель англійської мови, учитель вищої категорії, 

«Старший вчитель» 

Склад науково - методичної Ради: 

1.Мовенко Елеонора Григорівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, Заслужений учитель України, учитель вищої категорії, учитель - методист. 

2.Сєра Влада Леонідівна- заступник директора з навчальної роботи, учитель 

вищої категорії,  учитель - методист. 

3. Сапожникова Ірина Володимирівна - заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель російської мови та інтегрованого курсу «Література», учитель 

вищої категорії 

 4. Конишева Г.О. – старший вихователь, заступник директора з виховної роботи 

5.Фелющенко Інна Василівна - кандидат педагогічних наук, учитель російської 

мови, художньої культури, учитель вищої категорії, учитель - методист 

6.Медведєва Євгенія Павлівна - керівник МО вчителів російської мови і 

літератури, історії, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії,  

учитель - методист. 

7.Баденко Віра Миколаївна - керівник МО вчителів української мови та 

літератури, учитель вищої категорії, учитель - методист. 

8.Шевченко Таїсія Олексіївна - керівник МО вчителів математики та 

інформатики, учитель математики, учитель вищої категорії. 

9.. Бойко Тетяна Миколаївна - керівник МО вчителів іноземних мов,учитель 

англійської мови, учитель вищої категорії, учитель - методист 

10.Сербіна Олена Анатоліївна - керівник МО вчителів естетичного циклу, 

учитель курсу «Театр», учитель вищої категорії. 

11. Божко Лариса Сергіївна - керівник МО вихователів старшої школи, 

вихователь вищої категорії. 

12. Москальова Ілона Володимирівна – керівник МО класних керівників, 

учитель вищої категорії, учитель-методист; 

13. Кічіянц Людмила Іванівна - керівник МО вчителів початкових класів, учитель 

вищої категорії, учитель - методист. 

14. Бізер Наталля Анатоліївна - керівник МО вихователів початкових класів, 

вихователь вищої категорії, вихователь- методист 

15. Бабіч Вікторія Вікторівна- керівник МО вихователів дошкільних груп, 

вихователь I категорії 
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16. Стрикаленко Ала Юріївна - керівник МО вчителів фізичного виховання, 

учитель вищої категорії 

17. Буренкова Тамара Іванівна – керівник МО вчителів фізики, учитель вищої 

категорії 

 

Наукові консультанти науково - методичної Ради НВК «ШГП» ХОР: 

1. Сухомлинська Ольга Василівна - академік - секретар відділення теорії та 

історії і педагогіки НАПН України. 

2. Голобородько Євдокія Петрівна - член - кореспондент НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор Херсонського національного технічного університету.  

3. Бутенко Володимир Григорович - член - кореспондент НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор Херсонського національного технічного університету.  

 

Засідання науково - методичної ради 

 

Вересень 

1. Обговорення та затвердження плану роботи НМС і плану видань НВК «ШГП» ХОР. 

       Вист. Кияновський А. О. 

2. Мережева взаємодія - кооперація і конкуренція. 

       Вист. Бистрянцев М. В. 

3. Процес навчання, керований комп'ютером. 

       Вист. Шаповал Н. В. 

 

Жовтень 

1. Парк відкритих студій: технологія школи майбутнього. 

Вист. Донець І. В. 

2. Як грамотно використовувати веб - сервіси? 

Вист. Скабеліна Т. М. 

3. З досвіду роботи МО вчителів початкових класів. 

Вист. Кічіянц Л. І. 

Листопад 

1. Проблеми невербального коду педагогічної комунікації. 

Вист. Вишневецька Є. М. 

2. Технологія планування сучасного уроку. 

Вист. Койрах О. В. 

3. Актуальні питання та їх вирішення в роботі МО вчителів української мови та 

літератури. 

         Вист.: Баденко В.М.  

Грудень 

1. Кіберпедагогіка - освітній виклик XXI століття. Педагогічна технологія 

кіберпедагогіки.  

Січень 

1. Можливості використання методики ТРІЗ в НВК «ШГП ХОР. 

Вист. Гринько О. А. 

2. Проект «Smart school»: завдання для педагогів. 

Вист. Трибушна С. А. 

3. Методи педагогічного впливу на дитячий колектив, що використовуються в роботі МО 

класних керівників та вихователів старшої школи. 
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                    Вист. Божко Л. С. 

 

Лютий 

1. Можливості українознавства для виховання патріота. 

Вист. Плакида Н. П. 

2. Використання інформаційно - комунікаційних технологій в навчально - виховній роботі 

МО вчителів іноземних мов. 

Вист. Бойко Т. Н. 

Березень 

1. Бібліотечний фонд НВК «ШГП» ХОР: новинки науково - методичної літератури; 

список авторів, ухвалених для вивчення. 

Вист. Лихожон Т. В. 

2. Обговорення та затвердження тем виступів педагогічного колективу НВК «ШГП» ХОР 

на XXVII науково - практичній конференції. 

Вист. Учасники XXVII 

науково - практичної 

конференції 

Квітень 

1. З досвіду роботи МО вихователів дошкільних груп. 

Вист. Бабич В. В. 

Травень 

1. Аналіз роботи  НВК «ШГП» ХОР за 2018 - 2019 навчальний рік. 

Вист. Полушкіна Н. П. 

2. Презентація та обговорення перспективного плану роботи НМР НВК «ШГП» ХОР на 

2019-2020 навчальний рік. 

Вист. Кияновський А. О. 

 

 

2.2.Плани методичних об'єднань 

 

План 

            роботи методичного об'єднання вихователів дошкільних груп 

 

Керівник МО: Бабич В.В. - вихователь вищої категорії 

 

Проблема МО: 

«Розвиток інтелектуальних здібностей дошкільнят методом ТРІЗ і РТВ шляхом взаємодії з 

батьками.» 

Завдання МО: 

1.Вивчати і впроваджувати в роботу нові підходи до організації виховного процесу:   

використання ТРІЗ технології в роботі вихователя; 

- новий підхід в навчанні дітей читання по Г.Доману. 

3.Удосконалювати рівень педагогічної майстерності педагогів по підвищенню якості 

навчання і виховання дошкільнят з використанням  інноваційних технологій. 

4.Підвищувати професійний рівень педагогів шляхом самоосвіти, проходження курсів 

підвищення кваліфікаціі при Херсонскій Академіі безперервної освіти, методичну 

літературу, взаємовідвідування занять, участь у шкільній конференціі, активне 

виокристання мережі Інтернет. 
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Паспорт методичного об'єднання вихователів дошкільних груп 

 

Якісний склад вихователів - дошкільників 

№ П.І.Б. Дата 

народження 

 

Категорія, звання Атестація Курси 

1. Бондар Н.М. 1979 Вища 2019 2016 

2. Лободзинська Н.П. 1954 Вища 

вихователь - методист 

2016 2017 

3. Бучинська А.В. 1969 І   

4. Кравець Т.В. 1969 Вища,  

вихователь - методист 

2011 2016 

5. Тулаєва І.В.  І 2015 2020 

6. Охременко І.М. 1969 І 2009 2014 

7. Бабич В.В. 1964 Вища 2019 2017 

8. Ярош С.О. 1955 Вища   

9. Шикшина С.В. 1969 спеціаліст 2019 2017 

 

Методичні оперативки 

  Серпень         Ознайомлення з нормативними документами і методичними         

рекомендаціями.  

Вересень        Конкретизація роботи вихователя з картками Домана з метою навчити дітей 

читанню. 

Жовтень        Підготовка  семінару  «Формування логіко - математичної компетентності 

дошкільників». 

Листопад       Дидактичні ігри по ТРІЗ. 

Грудень          Надання  допомоги вихователям в підготовці і проведенні сімейних свят. 

Січень            Наповнення шкільного порталу навчальною інформацією. 

Лютий           Майстерність  презентацій. 

Березень           Обзор методичної літератури з питань використання інформаційних  

технологій у роботі з дошкільнятами. 

Квітень            Підготовка і участь в щорічній науково – практичній конференції. 

Травень Методичні рекомендаціі з написання планів виховної роботи, вибір теми із 

самоосвіти на 2019- 2020 навчальний рік.   

                                                                                

Організація самоосвітньої роботи 

№ 

 

П.І.Б. вихователя Тема  Вид 

узагальнення 

Дата 

1 Бондар Н.М. Сенсорний розвиток молодших 

дошкільнят у процесі вивчення 

фактів про навколишній світ 

виступ Жовтень 

2 Лободзинська Н.П. Розвиток комунікативного 

мовлення дошкільнят шляхом 

використання інноваційних 

технологій (ТРІЗ). 

 

доповідь Січень 

3 Бучинська А.В. Використання технології ТРІЗ на 

заняттях  з ознайомлення з 

виступ Січень 
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навколишнім світом 

4 Кравець Т.В. Розвиток мови дітей за допомогою 

прийомів ТРІЗ 

виступ Січень 

5 Тулаєва І.В. Особливості розвитку уявлення в 

старших дошкільнят 

доклад Жовтень 

6 Охременко І.М. Розвиток творчого уявлення в 

дошкільнят 

виступ Березень 

7 Ярош С.О.  

(логопед) 

Використання елементів ТРІЗ у 

корекційній роботі логопеда 

виступ Березень 

8 Бабич В.В. Проблеми театру в організації 

творчого завдання для дошкільнят 

з використанням бази ТРІЗ 

виступ Жовтень 

9 Шикшина С.В. Формування цілісних уявлень про 

світ у дітей  дошкільного віку 

засобами ТРІЗ. 

виступ Березень 

 

Засідання МО 

№ Дата Питання Відповідальний 

1. Серпень Аналіз роботи МО вихователів дошкільних груп 

за 2017-2018 навчальний рік. 

Бабич В.В. 

Затвердження плану роботи МО на 2018-2019 

навчальний рік. 

Бабич В.В. 

Знайомство з нормативними документами та 

функціональними обов'язками вихователів 

Інформація 

Сєра В.Л. 

2. Жовтень Інтерактивний семінар «Формування логіко-

математичної компетентності дошкільнят» 

Бабич В.В. 

 Листопад  Сенсорний розвиток молодших дошкільнят в 

процесі вивчення фактів про навколишній світ 

Бондар Н.М. 

Формування цілісниху явлень про світ у дітей 

дошкільного віку засобами ТРІЗ. 

Шикшина С.В. 

3. Січень Ділова гра «Використання елементів ТРІЗ в 

корекційній роботі логопеда» 

Ярош С.О. 

Використання технологій ТРІЗ на заняттях з 

ознайомлення з навколишнім світом 

Бучинська А.В. 

 Лютий  Розвиток комунікативного мовлення 

дошкільників шляхом використання інноваційних 

технологій (ТРІЗ). 

Лободзинская 

Н.П. 

 Розвиток творчого уявлення в дошкільнят Охременко І.М. 

4. Березень Особливості розвитку уявлення у старших 

дошкільнят 

Тулаєва И.В. 

Використання прийомів ТРІЗ в розвитку мови в 

дітей 

Кравець Т.В. 

5. Травень  Підсумки роботи МО за 2018-2019 навч. рік  Бабич В.В. 

Про задачі і планування роботи МО на 2019-2020 

навч. рік 

Бабич В.В. 

 Підсумки самоосвіти вихователів дошкільних 

груп 

Вихователі  

 

Заходи, спрямовані на  підвищення педагогічної майстерності 

№ Захід Дата Відповідальний 

1. Індивідуальні консультації з вихователями з Серпень Бабич В.В. 
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питань планування виховного процесу відповідно 

до програми «Я у Світі» 

2. Відвідування занять, уроків в 1-х класах 

початкової школи. 

постійно вихователі 

3. Співпраця логопеда, вихователів та батьків. постійно вихователі 

4. Використання ТРІЗ технологій  у роботі з 

батьками. 

Вересень Кравець Т.В. 

5. Методичні рекомендації щодо організації та 

проведення виховних заходів. 

Жовтень Бабич В.В. 

6. Консультація шкільного психолога з питань  

організації роботи з батьками. 

Листопад Головатюк В.О. 

5. Вивчення та впровадження передового 

педагогічного досвіду. Алгоритм складання 

портфоліо вихователя дошкільної групи 

Лютий вихователі 

6. Готовність дитини до школи. Березень Тулаєва И.В. 

Охременко І.М. 

7. Підготовка до участі в щорічній науково - 

практичній конференції. 

Квітень вихователі 

8. Обмін досвідом педагогів - дошкільників по 

використанню  ТРІЗ. 

Травень вихователі 

 

Графік взаємовідвідувань 

№ П.І.Б. вихователя День  

1. Бондар Н.М. середа 

2. Лободзинська Н.П. четвер 

3. Бучинська А.В. вівторок 

4. Кравець Т.В. вівторок 

5. Охременко І.М. понеділок 

6. Тулаєва І.В. четвер 

7. Шикшина С.В. середа 

8. Бабич В.В. понеділок 

 

ПЛАН 

Роботи методичного об’єднання вихователів початкової школи 

  

Керівник МО: Бізер Н.А.– вихователь вищої категорії, вихователь- методист. 

Склад МО: 

1. Шавалда Л.I. – вихователь вищої категорії, вихователь- методист 

2. Голіченко О.С. –фахівець 

3. Ємельянова С.М. – вихователь вищої категорії, вихователь- методист 

4. Зоріна О.В. – вихователь II категорії 

5. Сисоєва С.В – вихователь вищої категорії, вихователь- методист 

6. Тищенко А. I. – фахівець 

7. Ятчак З.М. – вихователь II категорії 

Завдання МО: 

1. Робота вихователів над втіленням у життя основної проблеми методичного 

об’єднання. 

2. Поглиблювати та використовувати в виховному процесі сучасні інтерактивні 

методи виховання дітей. 

3. Організувати обмін позитивним педагогічним досвідом у досягненні виховних 

результатів. 
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4. Систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури. 

5. Розробити методичні рекомендації вихователям молодших класів щодо ефективної 

організації роботи з дітьми. 

6. Підвищувати науково-методичну підготовку, удосконалювати методичну 

майстерність, творчі здібност івихователів. 

 

Проблема МО: «Методи і форми позакласної роботи, що стимулюють формування 

інтелектуальних і творчих здібностей учнів» 

Засідання 1.  Серпень 

1. Аналіз роботи МО вихователів початкової школи за 2017-2018 навчальний рік 

Доп. Ємельянова 

С.М. 

2. Обговорення плану роботи школи, календарних планів вихователів. 

Вист. Рилєєва І.М. 

3. Затвердження плану роботи МО на 2018- 2019 навчальний рік. 

Вист. Шавалда Л.І. 

4. Знайомство з нормативними документами та функціональними обов'язками 

вихователів. 

Вист. Бізер Н.А 

5.Огляд новинок методичної літератури  

Засідання 2. Жовтень 

1. Методи і форми позакласної роботи, що стимулюють формування інтелектуальних 

і творчих здібностей учнів 

Доп. Бізер Н.А 

2. Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості учня, його мислення 

і загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності. 

           Вист. Сисоєва С.В. 

3. Спільна робота вихователя та классного керівника – основа успішного виховного 

впливу на особистість учня. 

          Реферат Ємельянова С.М. 

Засідання 3.Січень 

1.Розвиток пізнавальних та творчих здібностей у позакласній роботі. 

Допов.    Зоріна О.В. 

2.Формування потреби в правовій культурі, виховання поваги до законів і норм співжиття 

в суспільстві. 

Виступ. Тищенко А. 

I3.Формування свідомої і соціально адаптованої особистості шляхом розвитку позитивних 

морально – етичних цінностей. 

Виступ. Ятчак З.М. 

Засідання 4. Березень 
1. Формування дитячого колективу та його вплив на особистість молодшого школяра 

Допов. Голіченко О.С.                                                                                                                                                       

2. Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами 

національно-патріотичного виховання. 

Виступ Шавалда Л.I. 

3. Інклюзія – соціальна модель устрою суспільства. 

                                                                                                          Реферат Трибушна С.А. 

Засідання 5. Травень 

1. Підсумки роботи МО за 2018-2019 навчальний рік. 
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Вист. Шавалда Л.І. 

2. Планування роботи МО на 2019 - 2020 навчальний рік. 

Вист. Бізер Н.А 

3. Підсумки самоосвітньої роботи вихователів початкової школи. 

          Вихователі  

4. Рекомендації щодо проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів під час 

літніх канікул. 

                                                                                                       Виступ. Ятчак З.М. 

 

Робота між засіданнями  

Серпень - вересень 

1 .Відвідування занять у дитячому саду, уроків у 4-5 класах з метою вивчення питань 

наступності. 

2. Організація роботи з молодими вихователями. 

3.Круглий стіл «Рішення проблем наступності дошкільної і початкової освіти в 

умовах впровадження сучасних освітніх технологій». 

Жовтень - грудень 

1 .Індивідуальні консультації для молодих вихователів. 

2. Взаємовідвідування вихователями самопідготовок і їх аналіз. Відкрита самопідготовка в 

4- Б класі 

3.Консультації викладачів англійської мови для вихователів з питання виконання 

домашніх завдань  

Січень - березень 

1. Презентація досвіду вихователів у роботі з обдарованими дітьми. 

2. Взаємовідвідування виховних заходів. Обмін досвідом. 

3. Психологічний супровід виховного процесу. Співпраця вихователів і психолога. 

4. Семінар - практикум «Взаємодія вчителів, учнів та їхніх батьків у навчально-

виховномупроцесі як підґрунтя щасливого дитинства» 

 

План проведення семінару: 

 

1. Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості по формуванню 

всебічнорозвиненої особистості.  

                                                                                                 Доповідь  Бізер Н.А 

 

2. Роль родинного виховання як основа  формування соціальної активності школярів. 

        Виступ Сисоєва С.В. 

3. Здоровий родинний мікроклімат і його вплив на формування особистості дитини. 

Реферат Ємельянова С. М. 

 

              Практична частина: 

 

1. Сімейні вечори. 

Відповід.  Вихователі 

2. Театральний фестиваль 

Доповід.:  Вихователі 

 

Квітень - травень 

1. Підготовка до участі в XXVII науково-практичній конференції. 

2. Педагогічні основи організації прогулянок у режимі школи повного дня. Відкрита 

тематична прогулянка в З-A класі 



28 
 

3. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, знайомство з 

новинками методичної літератури. 

Організація самоосвітньої  роботи 

 
1. Бізер Н.А. Методи і форми позакласної роботи, що стимулюють формування 

інтелектуальних і творчих здібностей учнів 
2. Голіченко О.С.     Формування дитячого колективу та його вплив на особистість 

молодшого школяра. 
3. Ємельянова С.М.  Спільна робота вихователя та класного керівника – основа 

успішного виховного впливу на особистість учня. 

4.Зоріна О.В.   Розвиток пізнавальних та творчих здібностей у позакласній роботі. 
5.Сисоєва С.В.Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості учня, 
його мислення і загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої 
діяльності. 
6.  Тищенко А.I.Формування потреби в правовій культурі, виховання поваги до 
законів і норм співжиття у  суспільстві.   
7.Шавалда Л.I.Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів 

засобами національно-патріотичного виховання. 
8.Ятчак З.М.    Формування свідомої і соціально адаптованої особистості шляхом 

розвитку позитивних морально - етичних цінностей. 
 

ПЛАН 

роботи методичного об'єднання вчителів початкової школи 

 

Керівник МО: Кічіянц Л.І. - учитель вищої категорії, учитель - методист. 

 

Склад МО: 

1. Бондаренко І.Х. - учитель вищої категорії, учитель - методист. 

2. Кислякова А.В. - учитель вищої категорії, учитель - методист. 

3. Мороз О. О. - учитель вищої категорії, учитель - методист. 

4. Кічіянц Л.І. - учитель вищої категорії, учитель - методист. 

5. Паладій Л.А. - учитель вищої категорії, учитель - методист. 

6. Трибушна С.А. - учитель вищої категорії,  «Старший учитель». 

7. Кирпа А.О. - учитель I категорії. 

8. Федяєва О.В. - учитель вищої категорії, учитель - методист. 

0. Разумова А. Л. - учитель вищої категорії, «Старший учитель». 

10. Кічіянц К. А. - учитель II категорії. 

 

Проблема МО: 

«Поєднання традиційного навчання, інноваційних технологій та новизни Нової Української 

Школи в навчально-виховному процесі». 

 

Мета МО: розвивати творчий потенціал особистості педагога, створити належні умови для 

постійного професіонального росту вчителів, іх загальної і духовної культури, 

удосконалювати  методичну майстерність вчителя. 

Засідання МО: 

Серпень: 

1. Планування і організація методичної роботи вчителів початкових класів на 2018 - 2019 

навчальний рік. 

Кічіянц Л.І. 

2. Вивчення основних документів МОН України на новий навчальний рік з метою 

коригування календарно-тематичного планування. 

Сєра В.Л. 
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3. Вироблення єдиних вимог до навчання: 

а) дотримання і виконання ЕОР; 

б) норми оцінювання; 

в) дозування класної і домашньої роботи. 

Кічіянц Л.І. 

4. Затвердження календарних планів. 

Сєра В.Л. 

5. Інструкція щодо заповнення Класного журналу. 

Сєра В.Л. 

6. Обговорення тем педагогічного всеобучу для батьків. 

Паладій Л.А. 

7. Обговорення та затвердження графіка проведення відкритих уроків, олімпіад, конкурсів.  

Кічіянц Л.І. 

8. Інновації в змісті програм, підручників. 

Сєра В.Л. 

9. Методологічні основи реалізації компетентнісного підходу в освіті Нуш. 

Кічіянц Л.І. 

10. Огляд новинок методичної літератури. 

Заболотна А.Т. 

 

 

Жовтень 

1. Проект «Інтелект України» в практичному вимірі. 

Кислякова А.В. 

2. Проект «Гармонія інтелекту і здоров'я». 

Бондаренко І.К. 

3. Особливості розвитку дітей з ОВЗ. 

Трибушна С.А. 

4. Організація роботи мобільних творчих груп - важлива умова ефективних змін у системі 

початкової освіти. 

Разумова А.Л. 

5. Музейна педагогіка: сприйняття творів мистецтва молодшим школярем. 

Паладій Л.А. 

6. Виховання толерантності - майбутнє нації. 

Мороз О.А. 

7. Співпраця з батьками: формування емоційного інтелекту учнів початкової школи в межах 

проекту «Інтелект України». 

Кирпа А.О. 

8. Наступність дитячого садка - школи, початкової школи - середньої ланки. 

Сєра В.Л. 

9.Огляд новинок методичної літератури. 

Заболотна А.Т. 

Січень 

1. «Інтелект України»: теоретико-методологічні основи реалізації компетентнісного 

підходу. 

Кислякова А.В. 

2. Розвиток критичного мислення - створення умов для вільного розвитку кожної 

особистості. 

Разумова А.Л. 

3. Становлення позиції свідомого читача в учнів початкової школи: психофізіологічний 

аспект. 

Мороз О.А. 
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4. Принцип виховання: «... як можна більше вимоги до вихованця, але разом з тим і якомога 

більше поваги до нього» (по А.С. Макаренко). 

Паладій Л.А. 

5. Музейна педагогіка: формування громадянської компетентності учнів шляхом 

використання краєзнавчого матеріалу. 

Кирпа А. О. 

6. «Книга в житті родини» - сценарії педагогічного всеобучу для батьків. 

Обмін досвідом 

7. Огляд новинок методичної літератури. 

Заболотна А.Т. 

 

Березень 

1. Соціалізація особистості в сучасному просторі: методологічні та методичні підходи. 

Трибушна С.А. 

2. Психофізіологія почуттів емоційної сфери учнів початкової школи. 

Кічіянц Л.І. 

3. Інтерактивні технології - шлях до створення ситуації успіху в навчальній діяльності 

молодших школярів. 

Мороз О.О. 

4. Патріотичне виховання - виховання шляхетної особистості. 

Федяєва О.В. 

5. Музейна педагогіка: мистецтво навчання або навчання з мистецтвом. 

Кирпа А.О. 

6. «Шпаргалки» для батьків: розробка пам'яток освітнього процесу для батьків.  

Обмін досвідом 

7. Огляд новинок методичної літератури. 

Заболотна А.Т. 

 

Травень 

1. Аналіз рівня знань і умінь за результатами контрольних робіт і ДПА. 

Сєра В.Л. 

2. Аналіз роботи з обдарованими дітьми. 

Федяєва О.В. 

3. Інклюзивне навчання в початковій школі. 

Трибушна С.А. 

4. Підведення підсумків роботи МО. 

Кічіянц Л.І. 

5. Обговорення плану роботи МО на наступний навчальний рік. Вибір тем для самоосвіти. 

члени МО 

 

Робота між засіданнями 

Вересень жовтень 

1. Інтеграція в навчанні молодших школярів на уроках математики. 

Бондаренко І.К. 

2. Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації учнів початкової школи 

шляхом впровадження проекту «Росток» на уроках математики. 

Трибушна С.А. 

3. ТРІЗ як засіб роботи з обдарованими учнями. 

Кирпа А.О. 

4. Бінарні уроки: введення здоров'язберігаючих технологій на уроках математики. 

Кислякова А.В. 
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5. Підхід до оцінювання: щоб оцінка перестала бути каральною. 

Федяєва О.В. 

Листопад грудень 

1. Семінар-практикум «Організація науково-методичної роботи в початковій школі в 

контексті концепції Нової української школи». 

Разумова А.Л. 

2. Розвиток літературних компетентностей на уроках - проектах з використанням методу 

кольорових капелюхів (Едвард де Боно). 

Бондаренко І.К. 

3. «5 щоденних», «3 щоденних» - методи Нової української школи. 

Кічіянц Л.І. 

4. Робота над вільним висловлюванням (ЕСЕ) на уроках російської та української мов. 

Федяєва О.В. 

5. Способи формування орфографічної грамотності молодших школярів. 

Кислякова А.В. 

6. Читацька діяльність молодших школярів - сучасна тенденція розвитку. 

Паладій Л.А. 

 

Лютий березень 

1. Круглий стіл «Красива мова - це особа розуму, упевненість у суспільстві». 

Кислякова А.В. 

2. Інклюзія - соціальна модель устрою суспільства. 

Мороз О.О. 

3. Досвід роботи із соціальної адаптації та розвитку дітей - аутистів в загальноосвітній 

школі. 

Паладій Л.А. 

4. Творча особистість, шляхи її розвитку. 

Бондаренко І.К. 

5. Чи вміємо ми працювати з обдарованими дітьми? 

Разумова А.Л. 

6. Типові труднощі в навчанні молодшого школяра, шляхи їх подолання. 

Кічіянц Л.І. 

7. «Правила мозку. Що варто знати про мозок вам і вашим дітям? »Дж. Медіна 

Трибушна С.А. 

Квітень травень 

1. Аналіз рівня знань і умінь за результатами контрольних робіт ДПА. 

Сєра В. Л. 

2. Участь в науково - практичної конференції. 

члени МО 

3. Перевірка ЕОР, техніки читання. 

Кічіянц Л.І. 

4. Перевірка виконання державних програм. 

Сєра В.Л. 

5. Планування науково-методичної роботи на 2018 - 2019 навчальний рік. 

члени МО 
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План 

роботи методичного об'єднання вчителів іноземних мов 

 

Керівник МО: Бойко Т.М.. - учитель англійської мови вищої категорії, учитель -

методист 

 

Склад МО: 

1-4 класи 

1. Крюкова Л.М. -учитель вищої категорії, учитель-методист. 

2. Кірсанова Ю.Ю. - учитель  вищої категорії, учитель- методист 

3. Позднякова Т.А. - учитель вищої категорії, «Старший учитель». 

4. Юрчак О.В. - учитель вищої категорії 

 

5– 11 класи 

1.Скабеліна Т.М. - учитель  вищої категорії, учитель - методист  

2.Москальова І.В. - учитель вищої категорії, учитель-методист; 

3.Вишневецька Є. М. - учитель вищої категорії, «Старший учитель» 

4. Дубенко Н.В. - учитель вищої категорії. 

5.Койрах О.В. -  учитель 2-ї категорії  

6.Мірошниченко О.О. - учитель англійської мови, фахівець 

7. Дрейзер А.П. – учитель англійської мови 1-ї категорії 

8. Полушкіна Н.П.-учитель німецької мови, учитель 1-ї категорії 

9. Кулькіна К.М. - учитель німецької мови, учитель 2-ї категорії 

 

 Завдання МО: 

- здійснювати викладання іноземних мов у відповідності з оновленими Програмами в 

рамках Нової української школи; 

- удосконалити використання компетентнісного підходу до навчання в контексті 

положення «Нової української школи» відповідно до Державного стандарту базової і 

повної загальноосвітньої середньої школи; 

- формувати в учнів здатність використовувати знання і вміння в різних життєвих 

ситуаціях; 

- працювати над створенням учнівських портфоліо; 

- вивчити індивідуальні особливості та здібності новоприбулих учнів, визначити рівень їх 

навченості англійської мови і спланувати роботу на принципах індивідуалізації та 

диференціації навчання; 

- здійснювати наступність у навчанні англійської мови: дитячий садок - початкова школа - 

базова - старша школа; 

- використовувати мультимедійні засоби і новітні технології навчання з метою 

підвищення ефективності процесу навчання; 

- вивчати і впроваджувати в практику роботи ППО по активізації творчої діяльності учнів; 

- удосконалювати педагогічну майстерність, упроваджуючи в практику роботи сучасні 

досягнення педагогічної науки, спрямовані на розвиток творчого потенціалу учнів; 

використовувати в практиці викладання нові форми і методи навчання; 

- працювати над способами підвищення інтенсивності уроку і поліпшення якості знань 

учнів; 

- прищеплювати інтерес до вивчення другої іноземної мови - німецької. 

 

Засідання МО: 

Серпень 
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1. Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу в 2018-

2019 навчальному році. 

                                                                              Вист. Бойко Т.М. 

2. Завдання МО на 2018-2019 навчальний рік та затвердження плану роботи. 

                                                                           Вист. Вишневецька Є.М. 

3. Обговорення та затвердження календарних планів згідно з Програмою та нових НМК. 

                                                                           Вист. Бойко Т.М. 

4. Огляд новинок методичної літератури. 

                                                                           Вист. Дрейзер А.П. 

Жовтень 

1. Створення і використання проблемних ситуацій для формування іншомовної 

комунікативної компетенції учнів. 

                                                                  Вист. Москальова І.В. 

2. медіатекстами як джерело дидактичного матеріалу. 

                                                                        Вист. Мірошниченко О.О. 

3. Інтерактивні технології в системі іншомовної освіти. 

                                                                  Вист. Полушкіна Н.П. 

4. Підготовка до проведення Тижня англійської мови. 

                                                                       Вист. Бойко Т.М.,   

         Кірсанова Ю.Ю. 

 

Січень 

1. Використання ІКТ у навчанні учнів 1-4 класів 

                                                                           Вист. Юрчак О.В. 

2. Використання комп'ютерної презентації для вивчення лексики. 

                                                                       Вист. Койрах О.В. 

3. Вебінар - це сучасний і доступний спосіб ознайомлення з інноваціями в галузі 

викладання іноземних мов. 

                                                                       Вист. Позднякова Т.А. 

4. Використання кейс-методу для розширення практики усного мовлення на уроці. 

                                                                                                           Бойко Т.М.  

5. Обговорення результатів олімпіади з іноземних мов. 

                                                                            Вист. Дубенко Н.В. 

Березень 

1. Розвиток творчих здібностей учнів на уроці англійської мови 

                                                                     Вист. Крюкова Л.М. 

2. Основні аспекти формування комунікативних компетентностей учнів на уроках 

англійської мови. 

                                                                     Вист. Дрейзер А.П. 

3. Розвиток критичного мислення на уроках іноземної мови. 

                                                                   Вист. Вишневецька Є.М.. 

4. Підготовка матеріалів підсумкової атестації та ДПА, форми проведення та контролю. 

                                                                          Вист. Бойко Т.М. 

                                                                        

Травень 

1. Аналіз рівня знань, умінь і навичок за результатами контрольних робіт і тестів учнів 5-

11 класів. 

                                                                              Вист. Вишневецькою Є.М. 

2. Підсумки роботи МО за 2018-2019 навчальний рік (результативність роботи вчителів 

англійської та німецької мов) 

                                                                               Вист. члени МО 
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3. Звіт про роботу МО між засіданнями (взаємовідвідування уроків, взаємоперевірка 

зошитів, вивчення і впровадження ППО, позакласна і індивідуальна робота з предмету) 

                                                                                Вист. Бойко Т..Н. 

Робота між засіданнями 

Вересень жовтень 

1. Підготовка і проведення контрольних робіт по наступності навчання: початкова школа - 

базова школа. 

                                                                         Відп. Москальова І.В., Скабелін Т.М. 

2. Організація індивідуальних занять та консультацій учнів. 

                                                             Відп. члени МО 

3. Складання плану роботи з учнями - здобувачами МАН. Визначення тим робіт і 

призначення вчителів - наставників. 

                                                             Відп. Бойко Т.М. 

4. Взаємовідвідування уроків, взаємоперевірка зошитів. 

                                                             Відп. члени МО 

5. Підготовка і проведення 1 етапу олімпіади з іноземних мов. 

                                                             Відп. Бойко Т.М, Полушкіна Н.П. 

 

Практичний семінар «Поетапна підготовка учнів до складання іспитів ЗНО і на 

міжнародний сертифікат» 

                                                             Відп. Скабелін Т.М. 

 

                                      

Листопад грудень 

1. Засідання Круглого столу на тему «Підвищення мотивації учнів до вивчення 

англійської мови засобами мультимедіа» 

                                                               Відп. Дубенко Н.В. 

 

2. Проведення конкурсу-захисту рефератів. 

                                                               Відп. члени МО 

3. Підготовка та проведення предметних Тижнів з англійської мови в початковій школі та 

гімназії. 

                                                              Відп. Бойко Т.М., Позднякова Т.А. 

4. Підготовка і проведення контрольних робіт, тестів за 1-й семестр. 

                                                              Відп. члени МО 

5. Проведення індивідуальних консультацій з написання тестів в рамках захисту 

конкурсних робіт МАН. 

                                                              Відп. члени МО 

6. Проведення індивідуальних занять з підготовки переможців 1 туру олімпіади з 

іноземних мов до участі в 2-му турі. 

                                                              Відп. члени МО 

7. Підготовка і проведення Тижня англійської мови 

                                                              Відп. члени МО 

 

Січень березень 

1. Робота  з систематизації матеріалів для підсумкової атестації учнів 5-8, 10-х класів. 

Відп. Вишневецька Є.М., Дрейзер А.П., 

Москальова І.В. 

 

2. Підготовка екзаменаційного матеріалу для 4-х класів початкової школи. 

                                                           Відп. Скабеліна Т.М. 

3. Підготовка учнів 11-х класів до здачі ЗНО. 
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Відп. Бойко Т.М., Мірошніченко О.А., 

Дубенко Н.В. 

Квітень травень 

1. Підготовка матеріалів для проведення підсумкових контрольних робіт за 2018-2019 

навчальний рік. 

                                                                         Відп. члени МО 

2. Затвердження матеріалу іспитів з англійської та німецької мов для учнів 5-8, 10-х 

класів. 

                                                                          Відп. члени МО 

3. Підготовка матеріалу і проведення вхідного тестування для вступників . 

                                                                            Відп. члени МО 

 

П Л А Н 

             роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури 

 

Керівник МО    Баденко В.М. – учитель української мови та літератури,  

                           учитель вищої категорії, учитель – методист 

 

Склад МО:         

Плакида Н.П.  –учитель української мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель 

– методист 

Іванова О.О.  –учитель української мови та літератури, учитель вищої категорії 

Змєєва О.М.  – учитель української мови та літератури, спеціаліст 

Андріяненко В.О. – учитель української мови та літератури, спеціаліст  

 

Методична проблема КЗ «НВК «ШГП» ХОР на 2018-2019 навчальний рік «Методи 

розвитку інтелекту учнів в урочній та позакласній роботі» 

 

Проблема МО «Удосконалення уроку завдяки впровадженню інноваційних 

технологій» 

 

Завдання МО: 

 

1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні 

семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи. 

2. Удосконалювати якість викладання української мови та літератури шляхом 

упровадження ІКТ. 

3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні 

навички учнів. 

4. Поглиблювати знання з української мови та літератури, як учнів так і вчителям 

працювати над питанням самоосвіти. 

5. Працювати над поповненням навчально-методичного, матеріально-технічного, 

інформаційно-довідкового забезпечення кабінетів української мови та літератури. 

6. Розробка навчальних, науково-методичних дидактичних матеріалів, створення 

банку даних олімпіад них завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми. 

Засідання МО 

Серпень  

              Тема: Організаційне забезпечення викладання української мови та літератури. 

1. Аналіз роботи МО за 2017-2018 навчальний рік. 

                                                                   Голова МО  Баденко В.М. 
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2. Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

щодо викладання української мови та літератури в 2018-2019 навчальному році. 

Опрацювання норматив них документів та інструктивно-методичних матеріалів. 

                                                                        Голова МО  Баденко В.М. 

     3.  Про результати ДПА з української мови учнів 9-х класів, ДПА  з 

          з української  і ЗНО з української мови та літератури учнів 11-х класів    

          у 2017-2018 навчальному році і вироблення рекомендацій щодо  

          усунення недоліків. 

                                                                         Голова МО  Баденко В.М. 

                                                                          Члени МО 

4.  Затвердження плану роботи МО на 2018-2019 навчальний рік. 

                                                                    Голова МО Баденко В.М. 

                                                                     Члени МО 

5.  Погодження календарно-тематичних планів навчання української мови та 

літератури згідно з програмними вимогами на 1 семестр. 

                                                                    Голова МО Баденко В.М. 

                                                                     Члени МО 

6. Навчальний семінар. 

Вивчення рекомендацій щодо ведення класного журналу, учнівських зошитів. 

Опрацювання наказу по школі «Про дотримання єдиного орфографічного режиму в 

школі». 

7. Робота вчителів МО щодо організації роботи з обдарованими дітьми: 

     підготовка до участі у Всеукраїнській олімпіаді (шкільний, міський,     

     обласний  етапи), Міжнародному конкурсі знавців української мови  

     імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі  

     учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка, конкурсі-захисті  

     науково-дослідницьких робіт і рефератів МАН, творчих конкурсах,  

     Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»,Всеукраїнському  

     конкурсі з українознавства «Патріот».  

                                                                         Голова МО Баденко В.М. 

8. Календар пам’ятних дат на 2018-2019 навчальний рік. Розробка заходів щодо 

відзначення ювілейних дат. 

                                                                           Члени МО 

9. Огляд новинок наукової, художньої та методичної літератури. 

                                                                            Члени МО 

Жовтень 

Тема: Підвищення якості уроку через упровадження інноваційних  технологій. 

1. Доповідь «Формування компетентностей на уроках української мови та літератури 

через упровадження інноваційних технологій» 

                                                                                              Плакида Н.П. 

2. Методична майстерня. Презентації блогів учителів МО. Організація дистанційного 

навчання. 

                                                                                         Члени МО 

3. Обговорення та затвердження плану заходів до Дня української писемності та Дня 

українського козацтва. 

                                                                                          Члени МО 

4. Проведення І етапу олімпіади з української мови та літератури,  

     обговорення та затвердження завдань. 

                                                                                          Члени МО 

Січень 

Тема: Нові методики та підходи в організації позакласної роботи. 
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1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за І семестр 2018-2019 

навчального року. 

                                                                                  Голова МО  Баденко В.М. 

2. Результати моніторингу якості знань учнів за І семестр 2018-2019  

     навчального року у української мови. Аналіз контрольних робіт.  

    Аналіз навчальних досягнень учнів з української мови. 

                                                                                             Баденко В.М. 

3. Погодження календарно-тематичних планів навчання української мови  

     та літератури згідно з програмними вимогами на ІІ семестр 2018-2019  

     навчального року. 

4. Виступ «Форми і методи позакласної роботи з української мови та літератури в 

роботі з обдарованими дітьми» 

                                                                                             Іванова О.О. 

5. Обмін досвідом. Організація позакласної роботи з української мови та літератури.    

                                                                                           Члени МО 

6. Методична майстерня «Я працюю так…» (презентації позакласних заходів) 

                                                                                            Члени МО 

7. Підведення підсумків участі учнів у І-ШШ етапах Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури  та Міжнародного конкурсу з української мови ім.. 

П.Яцика та мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Т.Шевченка, конкурсу захисту МАН. 

                                                                                                  Члени МО 

8. Підсумки роботи МО за І семестр 2018-2019 навчального року. 

                                                                                                Баденко В.М. 

9. Ознайомлення з новинками методичної літератури. 

                                                                                                 Члени МО 

10. Затвердження плану проведення  Тижня української мови та літератури. 

Березень 

Тема:  Творчий учитель як фактор розвитку творчого потенціалу учнів 

1. Педагогічний тренінг «Творча майстерність учителя» 

                                                                                               Психолог     

2. Семінар-практикум «Творчий учительський вік? Я – творча  

      особистість» 

                                                                                           Члени МО 

3. Обговорення і погодження екзаменаційних матеріалів для учнів 8, 10 класів; 9 

класу ДПА з української мови ( збірник наказів) 

                                                                                           Баденко В.М. 

4. Підготовка учнів ( класів до участі в ДПА з української мови, 11 класів – ДПА з 

української мови, ЗНО з української мови та літератури. 

5. Взаємоперевірка учнівських зошитів. 

                                                                    Члени МО 

Травень 

Тема: Аналіз результативності роботи вчителів МО 

1. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність 

                                                                     Члени МО 

2. Актуальний інструктаж. Про підготовку до ДПА  з української мови  

     учнів 9-х класів та ДПА і ЗНО учнів 11-х класів 

                                                                         Баденко В.М. 

3. Про порядок закінчення 2018-2019 навчального року. 

                                                                          Баденко В.М. 

4. Про розподіл навчального  навантаження між учителями на наступний навчальний 

рік. 
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                                                                          Баденко В.М. 

5. Результати проведення Тижня української мови та літератури. 

6. Результати проведення заходів, присвячених українознавству. 

                                                                            Плакида Н.П. 

 

Робота між засіданнями 

Вересень-жовтень 

1. Підготовка і проведення шкільних олімпіад, конкурсів. 

                                                                              Члени МО 

2. Взаємовідвідування уроків. 

                                                                               Члени МО 

3. Організація індивідуальних занять з учнями. 

                                                                                Члени МО 

4. Підготовка до педради. Адаптація учнів 5-х класів.  

     Визначення рівня навченості учнів 5-х класів. 

                                                                                Члени МО 

5. Підготовка учнів до захисту науково-дослідницьких  робіт МАН. 

                                                                                 Члени МО 

6. Круглий стіл «Органічний зв'язок індивідуальної та колективної форм роботи на 

уроках української мови та літератури». 

 

Листопад -  грудень 

1. Перевірка ЄОР в 5-11 класах. 

                                               Баденко В.М. 

2. Підготовка учнів до ЗНО, ДПА. 

3.  Про участь у конкурсах «Соняшник», «Патріот» у 2018-2019 навчальному році. 

Ділова гра. «Аукціон педагогічних ідей» «Сто порад учителеві» 

(В.О.Сухомлинський) 

 

Квітень – травень 
1. Проведення річних контрольних робіт 

                                                   Члени МО 

2. Виконання програм за рік 

                                                   Члени МО 

3. Участь у науково-практичній конференції 

                                                    Члени МО 

4. Перевірка техніки читання в 5-6 класах. 

5.  Семінар «Психодіагностика в системі диференціації навчання»  

 

Організація роботи з обдарованими дітьми 

1. Організувати підготовку до І-ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з української мови 

та літератури. 

2.  Активізувати роботу з учнями щодо залучення їх до участі в секціях МАН: 

- журналістики; 

- української літератури; 

- української мови; 

- літературної творчості. 

3. Організувати екскурсії до Херсонського літературного музею ім.. Б.Лавреньова, 

Херсонського художнього музею імені О.Шовкуненка. 

4. Співпраця з викладачами Херсонського державного університету (допомога в 

написанні учнями науково-дослідницьких робіт МАН). 

5. Організувати зустрічі із письменниками Херсонщини. 



39 
 

 

ПЛАН 

роботи методичного об'єднання вчителів російської мови і літератури, 

                                                     історії, правознавства 

 

Керівник МО: Медведєва Є.П. - учитель російської мови та літератури, учитель вищої 

категорії, учитель -методист. 

 

Склад МО: 

1.Фелющенко І.В. - учитель російської мови та літератури,кандидат педагогічних наук, 

учитель вищої категорії, учитель -методист,  

2.Григор’єва Н.М. - учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, 

учитель -методист. 

3.Сапожникова І.В. - учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії. 

4.Маркова Л.І. -  учитель історії та правознавства, учитель вищої категорії, учитель - 

методист. 

5. Волосевич І.І. – учитель історії, громадянської освіти, учитель вищої категорії. 

6.Салазкіна К.В.- учитель  історії, фахівець. 

 

Проблема МО вчителів російської мови і літератури, історії та правознавства 

«Використання інформаційно-комунікативних технологій як один з факторів 

формування креативної особистості» 

Завдання МО: 

- продовжити використовувати в роботі сучасні технології та передовий педагогічний 

досвід з метою підвищення ефективності процесу навчання; 

- працювати над підвищенням інтенсивності уроку з метою організації 

диференційованого навчання учнів; 

- продовжити формувати читацьку компетентність школярів; 

- розвивати творчий потенціал учнів на уроках і в позакласній роботі; 

- посилити здійснення наступності в системі безперервного навчання. 

 

Засідання МО 

Серпень 

1. Аналіз роботи МО за 2017-2018 навчальний рік, стан якості знань учнів з української 

мови та літератури, історії, правознавства. Результати ЗНО з історії України. 

Медведєва Є.П. 

2. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об'єднання на 2018-2019 

навчальний рік. 

Медведєва Є.П. 

члени МО 

3. Інформація про підготовку до нового навчального року (вивчення нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України про викладання російської мови та 

літератури, історії, правознавства). 

Медведєва Є.П. 

4. Результати роботи з обдарованими дітьми (підсумки Всеукраїнських олімпіад, 

конкурсів МАН), організація роботи з обдарованими учнями на 2018-2019 навчальний рік. 

Медведєва Є.П. 

5. Затвердження планів і графіків проведення Тижня російської мови і літератури, історії, 

правознавства. 

Медведєва Є.П. 

члени МО 

6. Обговорення та затвердження календарних планів. 
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члени МО 

7. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури. 

Зав.бібліотекой 

Лихожон Т.В. 

Жовтень 

1. Характеристика сучасних методів навчання російській мові з урахуванням 

компетентностної спрямованості освіти. 

Медведєва Є.П. 

2. Використання інноваційних технологій на уроках літератури (способи побудови 

цікавого уроку літератури). 

Григор'єва Н.Н. 

3. Проектні технології на уроках літератури в умовах інноваційного середовища. 

Сапожникова І.В. 

4. Формування історичної компетентності учнів на практичних заняттях з історії України.  

Маркова Л.І. 

Січень 

1. Принципи моделюючої діяльності школярів на уроках літератури. (Вчимо 

«розшифровувати» художні смисли творів). 

Медведєва Є.П. 

2. Заохочувати до читання, вчити розуміти художній твір як велике мистецтво 

(використання контекстуального аналізу на уроках літератури). 

Григор'єва Н.Н. 

3. Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу учнів на уроках літератури. 

Фелющенко І.В. 

4. «Треба виробляти душу», оскільки «небезпечний інтелект без совісті» (Про технологію 

створення методичного портрета почуттів як засобу реабілітації, емоційного життя 

підлітка). 

Сапожникова І.В. 

5. Аналіз результатів контрольних робіт за 1 семестр.  

Медведєва Є.П. 

Березень 

1. Типи інтегрованих уроків російської мови і літератури (Прагнути до створення 

нерозривного цілого на основі розумного взаємодоповнення різних знань). 

Фелющенко І.В. 

2. Технологія критичного мислення як спосіб активізації пізнавального потенціалу учнів. 

Сапожникова І.В. 

3. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства. 

Маркова Л.І. 

4. Формування громадянської і соціальної компетентностей на уроках історії.  

Волосевич І.І. 

5. Затвердження текстів контрольних робіт за рік. 

Медведєва Є.П. 

6. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури. 

Лихожон Т.В. 

Травень 

1. Аналітична діяльність МО за рік: 

- аналіз виконання програм; 

- аналіз рівня навчальних досягнень учнів; 

- аналіз роботи з обдарованими людьми (результати олімпіад, конкурсів, науково-

дослідних робіт МАН); 

- участь членів МО в створенні картотеки електронних уроків і в створенні методичних 

портфоліо; 
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- ефективність використання інноваційних технологій на уроках і в позакласній роботі. 

Медведєва Є.П. 

2. Планування роботи МО на 2019-2020 навчальний рік. 

Медведєва Є.П. 

Робота між засіданнями 

Вересень жовтень 

1. Підготовка педагогічної ради про спадкоємність між 5 класами і початковою школою: 

- відвідування уроків російської мови і літератури в 5 класах; 

-проведення контрольних робіт з російської мови в 5-ох класах; 

- перевірка техніки читання учнів 5-ох класів; 

- участь в проведенні психологічного консиліуму з питання наступності між початковою 

школою та 5-ими класами. 

Медведєва Є.П. 

2. Організація нульових уроків та індивідуальних занять з учнями з метою ліквідації 

прогалин в їх знаннях. 

члени МО 

3. Проведення 1 етапу Всеукраїнських олімпіад з російської мови та літератури, історії, 

правознавства. 

члени МО 

4. Організація взаємовідвідування уроків. 

члени МО 

5. Підготовка учнів до захисту рефератів, науково-дослідних робіт з російської мови, 

літератури, історії, правознавства. 

члени МО 

 

6. Підготовка і проведення Тижня історії. 

вчителі історії 

Листопад-грудень 

1. Підготовка учнів до II - III етапах Всеукраїнських олімпіад з російської мови та 

літератури, історії, правознавства. 

члени МО 

2. Проведення контрольних робіт за I семестр. 

Медведєва Є.П. 

3. Перевірка техніки читання учнів 5-7 класів. 

члени МО 

4. Перевірка єдиного орфографічного режиму в 5-11 класах. 

члени МО 

5. Круглий стіл «Читання як праця і творчість» (нові підходи до формування культури 

читання). 

6. Підготовка і проведення Тижня правознавства. 

Учитель правознавства Маркова Л.І. 

Січень-березень 

1. Підготовка і проведення Тижня російської мови і літератури. 

Члени МО, вчителі російської мови і літератури 

2. Перевірка єдиного орфографічного режиму в 5-11 класах. 

члени МО 

3. Підготовка учнів 11 класів до здачі ЗНО з історії. 

Члени МО, вчителі історії 

Квітень-травень 

1. Проведення контрольних робіт за рік. 

Медведєва Е.П., члени МО 

2. Контроль за якістю повторення навчального матеріалу за рік. 
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Медведєва Є.П. 

3. Виконання програм за рік. 

Медведєва Е.П., члени МО 

4. Обговорення та затвердження матеріалів підсумкових атестацій. 

члени МО 

5. Перевірка техніки читання в 5-7 класах. 

члени МО 

6. Аналіз роботи МО за 2018-2019 навчальний рік. 

Медведєва Є.П. 

7. Участь у квітневій науково-практичної конференції. 

члени МО 

 

План 

роботи методичного об'єднання вчителів математики та інформатики 

 

Керівник МО: Шевченко Т.О. - учитель математики, вчитель вищої категорії, вчитель - 

методист 

 

Склад МО: 

1.Гринько О.А. - учитель математики, учитель вищої категорії 

2. Бистрянцев М.В. - учитель інформатики, учитель I категорії 

3. Шаповал Н.В. - учитель інформатики, учитель II категорії 

 

Тема методичного об'єднання вчителів математики та інформатики: «Розвиток 

професійної компетентності педагога, як фактор підвищення якості освіти 

 

Мета: реалізація сучасних технологій навчання на уроці через залучення вчителів у 

інноваційні процеси навчання 

Завдання МО: 

Підвищити кваліфікацію педагогів з проблеми переходу на нові навчальні стандарти. 

Проектувати зміст освіти, спрямований на формування в школярів системи ключових 

компетенцій. 

Провести відбір методів, засобів, прийомів, технологій, що відповідають новим 

програмам. 

Впровадити в практику роботи всіх вчителів МО сучасні освітні технології, спрямовані на 

формування компетентностей учнів: 

• технологію розвитку критичного мислення, 

• інформаційно-комунікаційну технологію, 

• ігрові технології, технологію проблемного навчання, 

• метод проектів, 

• метод самостійної роботи. 

Використовувати Інтернет-ресурси в навчально-виховному процесі з метою розвитку 

особистості учнів, їх творчих та інтелектуальних здібностей, а також поліпшення якості 

навченості. 

Продовжити роботу з обдарованими дітьми шляхом індивідуальних завдань, 

удосконалювати позаурочну діяльність. 

Підвищити рівень підготовки учнів до ЗНО та ДПА з предметів природничо-

математичного циклу через впровадження сучасних освітніх технологій (проектної, 

дослідницької, ІКТ). 

Продовжити роботу по вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів, їх 

професійного рівня за допомогою: роботи по темі самоосвіти; творчих звітів; відкритих 
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уроків, проведення тижнів фізико-математичного циклу; навчанням на курсах підвищення 

кваліфікації. 

 

План проведення засідань МО 

Засідання №1  

Тема: «Нормативне та навчально-методичне забезпечення навчання математиці і 

інформатиці в 2018-2019 навчальному році» 

- Підсумки роботи методичного об'єднання за 2017-18 навчальний рік. 

- Завдання і зміст роботи МО вчителів математики в новому навчальному році. - 

Затвердження плану роботи МО на 2018 - 2019 н.р. 

- Аналіз якості знань учнів з математики  на підставі результатів підсумкової атестації в 9-

х, ЗНО в 11 класах у 2017-2018 н.р. 

- Вивчення нормативного супроводу і пакету документів, що регламентують умови 

реалізації освітньої програми з математики та інформатики. 

- Затвердження робочих програм з математики та інформатики. 

- Практикум за рішенням складних задач на відсотки. 

 

Засідання №2 Тема: «Побудова нової моделі методичної роботи вчителя як необхідна 

умова підвищення якості знань учнів.» 

- Аналіз роботи за 1 чверть (успішність, виконання програм). 

- Сучасні освітні технології 

- Аналіз взаємовідвідувань уроків. 

- Підведення підсумків шкільної олімпіади. 

- Підготовка і участь у міських олімпіадах з математики, інформатики. 

- Підготовка і проведення предметного тижня. 

- Практикум з розв'язання задач з теорії ймовірностей. 

 

Засідання №3 Тема: «Ефективність роботи вчителів математики та інформатики 

щодо забезпечення якісної освіти» 

- Аналіз роботи за 2 чверть (успішність, виконання програм). 

- Аналіз стану викладання математики в випускних класах. 

- З досвіду підготовки учнів до ЗНО та ДПА. 

- Огляд матеріалів по до ЗНО та ДПА., Розміщених в інтернет - ресурсах 

- Онлайн-школа для учнів 5-11 класів 

- Аналіз підсумків муніципальних олімпіад з математики, інформатики. 

- Практикум по рішенню рівнянь і нерівностей. 

 

Засідання №4 Тема: «Шляхи підвищення ефективності роботи вчителя з підготовки 

випускників школи до державної підсумкової атестації» 

- Аналіз роботи за 3 чверть (успішність, виконання програм). 

- Вивчення інструкцій  до ЗНО та ДПА. 

- Моніторинг результативності викладання математики в 9 та 11 класах у форматі  ЗНО та 

ДПА. 

- Робота вчителів МО з корекції недоліків, виявлених за підсумками діагностики 

внутрішнього моніторингу. 

- Організація і проведення консультацій, додаткових занять для підготовки учнів до 

підсумкової атестації. 

- Практикум з розв'язання задач з параметром. 

 

Засідання №5 Тема: «Аналіз роботи МО за 2018-2019 навчальний рік» 

- Підведення підсумків роботи МО в 2018-2019 навчальному році. Аналіз роботи МО. 

- Аналіз виконання державного стандарту освіти з математики. 
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- Обговорення перспективного плану роботи МО на новий 2019-2020 навчальний рік. 

 

Робота між засіданнями 

Вересень жовтень: 

Обмін методичними матеріалами, створення робочих програм з календарно тематичним 

плануванням. 

Контроль за успішністю учнів 5 класу. 

Проведення предметних олімпіад, підготовка до міських олімпіад з математики, 

інформатики. 

Робота з попередження неуспішності школярів. Круглий стіл «Учити вчитися» 

 

 

Листопад грудень: 

Проведення шкільної олімпіади з математики. 

Участь у олімпіаді з математики, інформатики (робота з обдарованими дітьми). 

Участь вчителів у роботі з перевірки олімпіадних завдань. 

Контроль з боку МО за виконанням програмного матеріалу і практичної частини з 

математики, інформатики. 

Участь учнів випускних класів в діагностичних роботах з математики. 

Проведення адміністративних контрольних робіт за перше півріччя в 5-11 класах. 

Взаємовідвідування уроків учителями. 

Підготовка до проведення Тижня математики. 

 

Січень лютий: 

Контроль за організацією системного повторення в випускних класах. 

Обмін досвідом по використанню комп'ютерів, матеріалів сучасних технологій. 

Перевірка підготовки учнів до випускних іспитів. 

Індивідуальна робота з сильними і слабкими учнями по підготовці до випускних іспитів. 

Участь випускників у міжнародному конкурсі «Кенгуру-випускникам». 

Участь учнів 4 класу в моніторингу математичної підготовки учнів початкової школи. 

Відвідування уроків математики в 4 класі за планом наступності між початковою і 

основною школою. 

Проведення консультацій для випускників, що здають математику. 

Контроль у старших класах за накопичення оцінок з математики, інформатики, їх 

об'єктивністю. 

Проведення Тижня математики. 

 

Березень квітень: 

Вивчення нормативних документів з підсумкової атестації, ЗНО доведення матеріалів до 

кожного випускника. 

Надання практичної допомоги щодо заповнення бланків, контроль із залученням батьків, 

класного керівника за підготовкою випускників до іспитів. 

Підготовка і участь у міжнародному конкурсі «Кенгуру-математика для всіх». 

 

Травень червень: 

Контроль за підготовкою випускників до іспитів, зустрічі з батьками, організація і 

проведення консультацій, проведення класних годин, батьківських зборів навчального 

характеру з метою більш успішного складання іспитів. 

Проведення підсумкових контрольних робіт з математики за 2018-2019 навчальний рік у 

5-11 класах. 

Звіт учителів математичного циклу за темами самоосвіти. 
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Підведення підсумків діяльності МО вчителів математичного циклу за 2018-2019 

навчальний рік. 

Планування роботи на наступний навчальний рік 

 

ПЛАН 

роботи методичного об'єднання вчителів природничого циклу 
  

Керівник МО: Гуренок Г.Н. - учитель хімії, спеціаліст вищої категорії 

Склад МО: 

1. Тригуб С.Є. - учитель географії, вчитель вищої категорії, вчитель - методист. 

2 Буренкова Т.І. - учитель фізики, вчитель вищої категорії, "Старший вчитель.". 

3.Донец І.В. - учитель фізики, фахівець 

4. Скребовська С.В. - учитель біології 

5. Сібаров С.Д. – учитель основ здоров’я  

  

Методична проблема НВК «ШГТ» ХОС на 2018 - 2019 навчальний рік: 

«Методи розвитку інтелекту учнів у навчальній та позаурочній діяльності» 

Завдання МО: 

- Забезпечити рівень природно-наукової освіти відповідно до Державного стандарту 

загальноосвітньої школи; 

- Виконання нормативних документів, рішень і рекомендацій МОН України; 

- Підвищення якості уроків шляхом впровадження ефективних форм і методів роботи; 

- Самореалізація особистості в різних видах інтеграційної діяльності; 

- Побудова процесу виховання, навчання і розвитку учнів на основі даних психологічних 

досліджень; 

- Впровадження супроводу і педагогічної підтримки обдарованих і талановитих учнів; 

- Залучення педагогів до освоєння перспективних моделей передового педагогічного 

досвіду, формування нового педагогічного мислення; 

- Розвиток інтересу до предметів природничого циклу як галузіі знань, набуття учнями 

ключових і предметних компетенцій; 

- Розвиток загальної культури учнів. 

Серпень  

Тема: Аспекти методичної роботи з підвищення формування морально-духовних 

цінностей особистості як основи людиноцентризму. 

Мета: Ознакоміть учітелей з нормативними документами, що регламентують 

організований початок 2018 – 2019 навчального року; змінами в програмах, новими 

підручниками з метою поліпшення організаціїї освітнього процесу. 

1.Аналіз роботи МО вчителів природничого циклу за 2017 -2018 навчальний рік та 

затвердження плану роботи МО на 2018 - 2019 навчальний рік. 

        Доп. Гуренок Г.М. 

2. Вивчення основних документів МОН України на новий навчальний рік з метою 

коригування календарно-тематичного планування з предметів природничого циклу. 

        Вист. Гуренок Г.Н. 

3. Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури. 

       Вист. Лихожон Т.В. 

4. Програмно - методичне забезпечення навчального процесу з біології, географії, хімії. 

       Вист. учителі -предметники 

Жовтень 

1.Міжпредметний підхід до вивчення предметів природничого циклу. 

       Вист. Мороз Т.С. 

2.Розвиток логічного мислення учнів за допомогою посилення індивідуальної роботи на 

уроках біології, хімії. 
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       Вист. Гуренок Г.М. 

3. Огляд новинок методичної та педагогічної літератури. 

       Вист. Лихожон Т.В. 

Січень 

1.Використання інтерактивних методів навчання на різних етапах уроку з метою 

підвищення мотивації та пізнавальної активності учнів 

       Доп. Гуренок Г.М. 

2.Впровадження  інноваційних технологій на уроках географії 

       Вист. Тригуб С.Є. 

3.Аналіз результатів контрольних робіт заI-й семестр 

       Вист. Гуренок Г.М. 

4. Про хід підготовки учнів до III  етапу Всеукраїнських предметних олімпіад і IIетапу 

конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт МАН 

      Вист. вчителі - предметники 

5. Огляд новинок методичної літератури. 

      Вист. Лихожон Т.В. 

Березень 

1.Взаємовідвідування уроків. Мета: використання комп'ютерної технології при 

закріпленні й узагальненні навчального матеріалу з предметів природничого циклу 

2.Організація самостійних і контрольних робіт, повторення за курс основної та середньої 

школи. 

4.Затвердження текстів контрольних робіт за 2018 - 2019 навчальний рік 

5. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з предметів природничого циклу. 

6. Огляд новинок методичної літератури. 

Травень 

1.Аналітіческая діяльність МО за рік: 

- Аналіз роботи з обдарованими дітьми. 

-Аналіз навчальних досягнень учнів за рік. 

-Аналіз результативності олімпіад з предметів. 

-Аналіз виконання державних програм. 

-Аналіз виконання єдиного орфографічного режиму, ведення учнівських зошитів та 

шкільної документації. 

2. Планування роботи МО на 2018 - 2020 навчальний рік. 

 

Работа  меж  заседаніямі. 

Вересень-жовтень. 

1. Підготовка і проведення діагностичних контрольних робіт. 

2.Організація індивідуальних занять з учнями. 

3.Взємовідвідування уроків. 

4.Подготовка і проведення тижнів природничих наук. 

5.Теоретичний семінар «Впровадження сучасних освітніх технологій в освітній процес як 

умова інноваційного розвитку навчального закладу» 

Листопад-грудень. 

1.Практикум щодо застосування мультимедійних засобів навчання. 

3.Підготовка учнів до II і III етапів Всеукраїнських олімпіад з базових предметів і до I-II 

етапів конкурсу-захисту науково=дослідницьких робіт МАН. 

4.Підготовка і проведення підсумкових контрольних робіт за I-й семестр. 

Січень-березень. 

1.Проверка виконання державних програм. 

2.Проверка виконання єдиного орфографічного режиму, ведення учнівських зошитів та 

шкільної документації. 
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3. Круглий стіл «Науково - дослідницька діяльність учнів, як одна з форм розвитку 

творчих здібностей обдарованих дітей» 

Квітень-травень. 

1.Участь в науково - практичній конференції. 

2.Обговорення та затвердження контрольних робіт за рік. 

3. Контроль за якістю повторення навчального матеріалу на уроках до ДПА і зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

4.Аналітична діяльність в усіх напрямках роботи МО, перспективне планування на 2019-

2020 навчальний рік. 

 

 

 

 

 

План 

роботи методичного об'єднання вчителів фізичної культури. 

 

Керівник МО: - Стрикаленко А.Ю. учитель вищої категорії  

 

Склад МО: 

1. Невинська Н.В.– учитель вищої категорії, «Старший вчитель» 

2. Кушнаренко Є. Б. - учитель вищої категорії. 

3. Голіченко О. С. - учитель II категорії 

 

Тема МО: «Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в школі» 

 

Мета МО: 

- чітке визначення напрямків розвитку самоосвіти, формування професійного іміджу 

вчителя фізичної культури: 

- систематизація досвіду, ведення портфоліо як інструменту моніторингу професійних 

досягнень; 

- об'єктивна оцінка професійних умінь; 

- сприяти підвищенню ефективності та якості процесу фізичного виховання в школі; 

- створювати умови для успішного навчання учнів з метою розкриття їх особистісних 

якостей; 

- виявлення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. 

 

Завдання МО: 

- створити цілісну уяву про вплив занять фізичною культурою на розвиток особистості, 

формування основних систем організму, попередження професійних захворювань і 

профілактику шкідливих звичок; 

- підвищити фізичну підготовленість засобами сучасних фізкультурно-оздоровчих систем, 

оволодіти технікою основних рухових дій; 

- набути навички організації та методики проведення самостійних занять фізичною 

культурою. 

 

Засідання МО: 

Серпень 

1.Аналіз роботи МО за 2017-2018 навчальний рік. Основні напрямки та план роботи 

вчителів фізичної культури на 2018-2019 навчальний рік. 

                  Невинська Н. В. 
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2. Вивчення нормативних документів. Розгляд календарних планів, затвердження планів-

графіків, календаря спортивно-масової роботи. 

                 члени МО 

3.Охорона здоров'я і життя дітей, забезпечення техніки безпеки, медико-педагогічний 

конроль. 

              члени МО 

4.Використання здоров'язберігаючих технологій на уроках фізичної культури в умовах 

сучасної школи. 

                       Стрикаленко А.Ю. 

Жовтень 

1. Розвиток творчої ініціативи вчителя. 

                 Кушнаренко Є.Б. 

2. Використання ритмічної гімнастики в фізичній підготовці дітей молодшого шкільного 

віку. 

             Стрикаленко А.Ю. 

3. Упровадження сучасних фізичних вправ на уроках фізичної культури 

члени МО 

 

Січень 

1.   Естетичне виховання школярів під час занять фізичною культурою     

           Невинська Н. В. 

2. Використання елементів інноваційних технологій на уроках фізичної культури 

          Кушнаренко Є.Б. 

3. Упровадження сучасних систем фізичних вправ (степ-аеробіки) на уроках фізичної 

культури» 

члени МО 

 

Березень 

1. Патріотичне виховання учнів початкових класів на традиціях народної фізичної 

культури 

                Голіченко О.С. 

2. Самоосвітня компетентність учня – основа для моделювання педагогічної 

 діяльності вчителя. 

члени МО 

 

Травень 

1.Аналіз рівня фізичної підготовки, розвитку, навичок і вмінь учнів НВК «ШГП» ХОР. 

члени МО. 

2.Підсумки роботи МО за 2018-2019 навчальний рік 

Невинська Н.В. 

3.Основні завдання і перспективи роботи МО на 2019-2020 навчальний рік. Вибір тем для 

самоосвіти. 

члени МО. 

Робота між засіданнями 

Вересень - жовтень 

1.Проведення Дня здоров'я. Проведення тижня фізкультури і спорту. 

члени МО 

2.Огляд загальних вимог з техніки безпеки на уроках фізкультури, інструкцій з охорони 

праці, посадових інструкцій, складання актів перевірки  інвентарю та обладнання. 

члени МО 

3.Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів ШГП. 

члени МО 
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4.Огляд олімпійської літератури, високих спортивних досягнень українських спортсменів. 

члени МО 

Листопад - грудень 

Семінар - практикум « Сучасні уроки фізкультури». 

Огляд новинок методичної літератури. 

члени МО 

Взаємовідвідування уроків, і їх обговорення 

члени МО 

Придбання нового спортивного інвентарю та обладнання для молодшої школи та гімназії.  

Невинська Н.В. Стрикаленко А. Ю. Кушнаренко Є.Б. 

 

Лютий - березень 

1.Інтелектуальні змагання для середньої та старшої школи з теорії фізкультури і спорту 

(вікторини, тести, інтелект- змагання). 

                  Невинська Н.В., Кушнаренкго Є.Б. 

2.Круглий стіл  «Індивідуально-диференційований підхід як важливий компонент 

фізичного виховання учнів та організація заходів з військово-патріотичного виховання» 

3.Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури. 

Члени МО 

 

Квітень - травень 

1.Участь у XXVII науково-практичній конференції  НВК «ШГП» ХОР. 

члени МО 

2.Моніторинг рівня фізичної підготовленості учнів НВК «ШГП» ХОР. 

члени МО 

3.Педагогічний консиліум з питання наступності: дитячий садок - початкова школа; 

початкова школа – середня школа. 

члени МО 

4.Виконання календаря спортивно-масової роботи. 

члени МО 

 

 

План  

роботи методичного об'єднання вчителів художньо - естетичного циклу 

 

Керівник МО: Сербіна О.А. - учитель вищої категорії, учитель - методист 

 

Проблема МО: «Удосконалення розвитку особистості школяра в урочний і позаурочний 

час у умовах ШГП». 

 

Паспорт методичного об'єднання вчителів художньо - естетичного циклу 

Якісний склад учителів 

№ П.І.Б. Дата 

народження 

Категорія Атеста- 

ція 

 

   

Курси 

Стаж  Навантажен

ня 

1 Сербіна 

Олена 

Анатоліївна 

08. 03.1968. Вища, 

вчитель - 

методист 

2014/2019 2013 24 Традиції 

давньогрець-

кого театру 

5 – 11кл. 

2 Фелющенко 

Інна 

Василівна 

17. 07. 1963 Кандидат 

пед. наук, 

доцент; 

2013/2018 2013 30 Історія 

мистецтв  

(5-8кл),  
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вища, 

вчитель - 

методист 

Художня 

культура 

(9 – 11кл.) 

3 Бурдикіна  

Олена 

Володими-

рівна 

08. 02. 1973 Вища 2017/2022 2016 18 Музичне 

мистецтво 

5 – 8 кл 

4 Кравець 

Оксана 

Володими-

рівна 

06. 09.1970 Вища 2017/2022 2016 29 Музика 

1 – 4 кл., 

Основи 

оперного 

мистецтва 

5 – 7 кл. 

5 Юрченко 

Ольга 

Анатоліївна 

21. 01. 1969 Спеціаліст - - 30 Музичний 

керівник 

6 Закирнична 

Олена 

Анатоліївна 

13. 03. 1987 Спеціаліст - - 6 

 

Хореографія 

1 – 4 кл. 

7 Ятчак  

Зоя 

Миколаївна 

25. 02. 1961 II - - 15 Театр  

2 – 4 кл. 

8 Божко 

Лариса 

Сергіївна 

25. 05. 1977 Вища, 

вихователь 

– методист 

2019/2024 2013 15 Образотворче 

мистецтво 

5 – 7 кл. 

9 Замараєва 

Ірина 

Володими-

рівна 

10. 02. 1961 Бакалавр 

богословія 

        -        - 9 Біблійна 

історія та 

християнська 

етика (5-8 кл), 

Основи 

філософії       

9 – 11 кл. 

 

Проблема МО: 

«Удосконалення розвитку особистості школяра в урочний і позаурочний час у умовах 

НВК «ШГП» ХОР. 

 Методичні оперативки. 

Серпень. 

План підготовки та проведення свята «Здрастуй, школо!» 

Вересень. 

План роботи гуртків і студій у рамках роботи КВД. 

Жовтень 

Інформація за підсумками роботи методичної ради НВК. 

Листопад. 

План підготовки та проведення сімейних вечорів 

Грудень. 

План підготовки та проведення тижнів предметів художньо - естетичного циклу. 

Січень 

Підготовка і проведення святкового концерту до Дня народження ШГП 

Лютий. 

План проведення театральних фестивалів по корпусах. 
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Березень. 

Робота з дітьми в позаурочний час у рамках гуртків і студій КВД. 

Квітень. 

Підготовка до науково - практичної конференції. 

Підготовка і проведення «Кубка танцю» в молодшій школі  

Травень. 

План підготовки та проведення свята Останнього дзвоника. 

 

Удосконалення педагогічної майстерності вчителів, вивчення і впровадження 

перспективного педагогічного досвіду. 

Теми, для самоосвіти: 

Сербіна О. А. «Розвиток творчості на уроках і в позаурочній діяльності». 

Божко Л. С. - «Співтворчість учня і вчителя на уроках образотворчого мистецтва в НВК 

«ШГП» ХОР (з досвіду роботи) 

Бурдикіна О. В. «Методи розвитку музичних здібностей учнів на заняттях у вокальній 

студії» 

Закирнична А. О. «Розвиток особистості дитини в умовах особистісно - діяльнісного 

підходу як результату якісної освіти». 

Замараєва І. В. «Зростання моральної особистості учня як результат синергії школи і 

сім'ї». 

Кравець О. В. «Використання сучасних освітніх технологій як фактор удосконалення 

навчального процесу на уроках музики» 

Юрченко О. А. «Підбір музичного репертуару відповідно до вікових особливостей учнів».  

 

Організація позакласної роботи з предмета. 

Вересень 

Організувати  гуртки за направленнями з  метою розвитку інтересу учнів до навчання 

предметів художньо - естетичного циклу, виявлення обдарованих дітей і їх подальший 

розвиток: 

Гурток Керівник Класи 

Вокальний ансамбль молодших школярів Бурдикіна О. В.  1 – 4  класи 

Вокальний ансамбль старшої школи Бурдикіна О. В. 5 – 11 класи 

Театральна студія  (I, II гр.)  Сербіна О. А.                     5 – 11 класи 

 Рукоділля Божко Л. С. 1 - 8 класи 

Ансамбль сучасного танцю Закірнична О. А. 1 – 4 класи 

Підготувати презентацію Клубу вихідного дня 

Вересень жовтень. 

 Проведення консультацій при підготовці учнів до захисту рефератів з предметів 

художньо-естетичного циклу. 

Бурдикіна О. В., Сербіна Є. А., Фелющенко І. В., Божко Л. С., Замараева І. В. 

 Жовтень. 

Підготувати і провести виставки робіт дитячої творчості до Дня вчителя. 

Божко Л. С. 

 Листопад. 

Підготувати та провести тиждень музики. 

Бурдикіна О. В.,  Кравець О. В. 

Грудень. 

Підготувати та провести тиждень етики і філософії. 

Замараєва І. В. 

Підготувати концертні номери до сімейних вечорів. 
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Ятчак З. Н., Кравець О. В., 

Бурдикіна О. В., Юрченко О. А., 

Закирнична А. О. 

Січень. 

Підготувати та провести тиждень предметів образотворчого мистецтва. 

                                                                              Божко Л.С. 

Підготувати виставки робіт дитячої творчості до Дня народження школи. 

Божко Л. С. 

Лютий березень. 

Підготувати та провести тиждень художньої культури. 

Фелющенко І. В. 

Підготувати та провести театральний фестиваль. 

Сербіна О. А., Ятчак З. Н., 

Юрченко О. А. 

Квітень травень 

Підготувати і провести «Кубок танцю». 

Закирнична А. О., Юрченко О. А. 

Підготувати презентацію роботи гуртків КВД. 

Сербіна О. А., Фелющенко І. В., 

Бурдикіна О. В, Божко Л. С., 

Закирнична А. О. 

Травень. 

Підготувати концертні номери до сімейних вечорах. 

Ятчак З. М., Кравець О. В., 

Бурдикіна О. В., Юрченко О. А., 

Закирнична А. О. 

Підготувати та провести свято Останього дзвоника. 

Сербіна О. А., Юрченко О. А., 

Кравець О. В., Бурдикіна О. В., 

Закирнична А. О. 

 

Тематика засідань методичного об'єднання 

Серпень. 

1. Аналіз роботи МО вчителів художньо - естетичного циклу за 2017-2018 навчальний рік. 

Сербіна О. А. 

 2. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2018-2019 навчальний рік. 

Затвердження календарних планів вчителів МО. Обговорення та затвердження графіка 

проведення предметних тижнів. 

                                                                                          Сербіна О. А. 

2. Знайомство і вивчення нормативних документів, програм. 

                                                                                           Сербіна О. А. 

3. Організаційні питання підготовки концертних номерів до свята «Перший дзвінок». 

                                                                                          Сербіна О. А. 

Жовтень. 

1 Знайомство з новинками методичної літератури. Пузиревіч Е. А. 

2. Знайомство з планом проведення сімейних вечорів у молодшій школі. Обговорення 

художнього матеріалу. 

Ятчак З. Н., Юрченко О. А. 

Закирнична А. О. 

Грудень. 

1. Аналіз захисту рефератів з предметів художньо - естетичного напрямку 
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Фелющенко І. В., Сербіна О. А. 

Бурдикіна Е. В., Божко Л. С., 

Замараєва І. В. 

2 Обговорення сценарного і музичного репертуару театрального фестивалю по корпусах. 

Сербіна О. А., Ятчак З. Н., 

Юрченко О. А. 

3.Обговорення плану проведення свята до Дня народження ШГП 

Сербіна Є. А., Бурдикіна Е. В., 

Закирнична А. О. 

Лютий. 

1. Звіт про проведення тижня милосердя. 

                                                                                   Замараєва І. В. 

2. Огляд новинок методичної літератури для вчителів художньо - естетичного циклу. 

Пузиревіч О. О. 

Квітень. 

1. Звіт про проведення театрального фестивалю. 

Сербіна О. А. Ятчак З. Н., 

2.Звіт про проведення тижня музики.  

Бурдикіна О. В., Кравець О. 

3.Звіт про проведення тижня предмета образотворчого мистецтва. 

Божко Л. С. 

Травень. 

1. Звіт про проведення «Кубка танцю». 

                                                                                    Закирнична А. О. 

3. 2. Звіт про проведення тижня художньої культури. 

Фелющенко І. В. 

3.Обговорення плану підготовки художніх номерів до свята Останнього дзвоника.  

Сербіна О. А. 

4 Аналіз роботи МО за період 2018 - 2019 навч. р. 

4. Обговорення плану роботи МО на 2019 - 2020 навч. рік  

Сербіна О. А. 

 

Робота між засіданнями методичного об'єднання. 

 Серпень вересень. 

1. Підготовка і проведення свята «Здрастуй, школо!». 

2. Підготовка учнів гімназії до захисту рефератів з предметів художньо - естетичного 

спрямування. 

3. Підготовка номерів до відкриття клубу вихідного дня. 

4. Презентація клубу вихідного дня. 

5. Робота в гуртках клубу вихідного дня. 

Жовтень листопад. 

1. Організація виставок робіт дитячої творчості по корпусах. 

2. Підготовка святкових концертів до Дня вчителя по корпусах. 

3. Підготовка до театрального фестивалю по корпусах. 

4. Підготовка до Дня народження ШГП. 

6. Підготовка концертних номерів до сімейних вечорах. 

Грудень січень. 

2. Підготовка і проведення святкового концерту до Дня народження ШГП в ХМДТ. 

3. Проведення тижняя милосердя. 

4. Проведення виставок робіт дитячої творчості по корпуса. 

5. Робота в гуртках клубу вихідного дня. 

Лютий березень. 
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1. Підготовка учасників міського конкурсу «Херсонщина пам'ятає». 

2. Проведення тижня образотворчого мистецтва по корпусах 

3. Робота в гуртках клубу вихідного дня. 

4. Проведення театрального фестивалю по корпусах. 

5. Підготовка та проведення тижня музики по корпусах. 

Квітень травень. 

1. Участь у науково - практичній конференції. 

2. Підготовка та проведення тижня художньої культури. 

3. Проведення «Кубка танцю» 

4. Підготовка концертних номерів до сімейних вечорів. 

5. Підготовка концерту до Дня Перемоги. 

6. Підготовка номерів святкового концерту, присвяченого Останньому дзвінку. 

7. Проведення презентацій гуртків і студій в рамках КВД. 

 

 

ПЛАН 

роботи методичного об'єднання класних керівників 5-11 класів 

 

Керівник МО: Москальова І.В. – учитель вищої категорії, учитель-методист; 

 

Склад МО: 

5А клас - Полушкіна Н.П. 

5Б клас – Плакида Н.П. 

6А клас – Божко Л.С. 

6Б клас - Гринько О.А. 

7А клас - Андріяненко В.О. 

7Б клас - Койрах О.В. 

8А клас – Мирошніченко О.О. 

8Б клас - Кириленко А.В. 

9А клас - Дадонова І.П. 

9Б клас – Москальова І.В. 

10А клас - Коркмаз К.М. 

10Б клас - Салазкіна К.М. 

11А клас – Кушнаренко Є.Б. 

11Б клас - Григор'єва Н.М. 

 

Завдання МО: 

- ефективне використання в освітньому процесі сучасних освітніх технологій, у тому числі 

інформаційно-комунікаційних; 

- активне включення класних керівників у науково - методичну, інноваційну діяльність; 

- вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду виховної роботи; 

- створення інформаційно - педагогічного банку власних досягнень, популяризація 

власного досвіду; 

- заохочення прагнення класних керівників та вихователів до підвищення професійної 

майстерності шляхом самоосвіти; 

- сприяти активному впровадженню інтерактивних форм роботи з учнями та їх батьками 

щодо зміцнення і сімейних традицій. 

Засідання МО: 

Серпень 

1.Звіт роботи методичного об'єднання за 2017-2018 навчальний рік, завдання на 2018-2019 

навчальний рік. 

                                                                                                 Божко Л.С. 
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2. Огляд новинок методичної літератури, матеріалів центральних журналів з педагогіки і 

психології. 

Лихожон Т.В. 

3. Організація методичної роботи на навчальний рік. 

Божко Л.С. 

4. Аналіз програм виховної роботи класних керівників та вихователів. 

    Вимоги до оформлення плану виховної роботи. 

           Конишева Г.О. 

5. Затвердження графіка проведення класними керівниками та вихователями відкритих 

класних заходів. 

Кл. керівники  

вихователі. 

Жовтень 

1. Роль сім'ї та вчителя у вихованні дитини в сучасних умовах. 

Мірошніченко О.О. 

2. Цінності додаткової освіти дітей на сучасному етапі. 

Плакида Н.П. 

3. Бесіди після уроків. 

Кириленко А.В. 

4. Як повернути дітей у світ книги. 

           Григор'єва Н.Н. 

Січень 

1. Про підвищення ефективності учнівського самоврядування при використанні 

мережевих спільнот. 

           Москальова І.В. 

2. Помилки сімейного виховання і їх вплив на формування у дитини системи цінностей. 

           Дадонова І.П. 

3. Огляд матеріалів журналів «Класний керівник», «Педагогіка», «Виховання школярів», 

«Психологія» 

           Божко Л.С. 

4. Формування навичок ЗСЖ у учнів і їх батьків. 

                                                                                                 Кушнаренко Є.Б. 

Березень 

1. Допомога батьків учнів у виборі майбутньої професії. 

                                                                                                  Гринько О.А. 

2. Гра як засіб виховання, навчання і розвитку особистості. 

                                                                                                  Полушкіна Н.П. 

3.Нетрадиційні форми роботи класного керівника і вихователя. 

Койрах О.В. 

 

4. Проблеми, пошуки, знахідки в виховної діяльності педагогічного колективу на 

сучасному етапі (обмін досвідом). 

Кл. керівники  

вихователі. 

Травень 

1. Підсумки роботи методичного об'єднання за 2018 - 2019 навчальний рік. 

           Божко Л.С. 

2. Обговорення плану роботи МО на 2019 -2020 навчальний рік. 

Конишева Г.О. 

Робота між засіданнями 

Вересень жовтень 

1. Круглий стіл «Психологічні прийоми спілкування вихователя з батьками». 
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Головатюк В.О., 

Андріяненко В.О. 

 

2.Взаємовідвідування  виховних заходів з подальшим аналізом (за графіком) 

Кл.керівники 

3. Взаємоперевірка документації класного керівника (за графіком) 

Кл.керівники 

Листопад грудень 

1.Семінар-практикум «Інноваційні технології у виховній роботі». 

                                                                                   Божко Л.С.,   

          Шаповал Н.В. 

2. Презентації кращих портфоліо вихователів. 

3. Відвідування класними керівниками інтернату. 

 

Січень лютий 

Семінар-практикум «Веб-квест як ефективна форма позаурочної діяльності». 

Москальова І.В., 

Коркмаз К.М., 

Салазкіна К.В. 

Квітень травень 

1. Підготовка до XXVII науково - практичної конференції. 

2.Подготовка і проведення сімейних вечорів. 

3.Складання плану роботи МО на 2019 -2020 навчальний рік. 

4. Звіт класних керівників про роботу по темі самоосвіти. 

 

План роботи Центра українознавства 

Керівник:: Плакида Н.П. – учитель української мови та літератури, учитель вищої 

категорії, учитель - методист 

 

Склад  

Баденко В.М. – учитель української мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель 

- методист 

Змєєва О.М. - учитель української мови та літератури, спеціаліст 

Андріяненко В.О. – учитель української мови та літератури, учитель II категорії,  

Божко Л.С. – учитель образотворчого мистецтва. 

Тригуб С.Є. – учитель географії, учитель вищої категорії, учитель - методист 

Лихожон Т.В. – завідувач шкільною бібліотекою 

Вересень 

№ Назва Відповідальні Учасники 

1.  Конференція «Слід видатних 

херсонських митців-ювілярів у науці, 

історії та мистецтві» (С.Л. Гармаш, Ф.І. 

Кідер, Н.Д. Фогель, І.І. Гайдай, 

Д.В. Маркович) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

 

Учні  9-11 класів 

2.  Пішохідна екскурсія «Херсонська 

фортеця» 

Тригуб С.Є. 

 

Учні 5-6 класів 

3.  Краезнавчий квест залами Херсонського 

обласного краєзнавчого музею 

«Повеліваю місто найменувати Херсон» 

Тригуб С.Є. 

 

Учні 5-6 класів 
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Жовтень 

№ Назва Відповідальні Учасники 

1.  Екскурсія до Херсонської обласної  

бібліотеки для дітей  імені Дніпрової 

Чайки 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Класні керівники та 

вихователі 

Учні 5-9 класів 

2.  Спортивно-інтелектуальне свято 

«Козацький гарт» 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Учні 5-7 класів 

 

Листопад 

№ Назва Відповідальні Учасники 

1.  Брейн-ринг «Наша мова калинова» з 

батьками 

Змєєва О.М. Учні 5-6 класів 

2.  День толерантності «Європейська 

спадщина України» 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

5-11 класи 

3.  Декоративний розпис на папері 

(Херсонський художній музей імені 

О.О. Шовкуненка) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

5 класи 

4.  Конкурс творчих робіт «Україна в 

Європі, Європа в Україні: очима 

молоді» 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Андріяненко В.О. 

5-11 класи 

 

Грудень  

№ Назва Відповідальні Учасники  

1.  Форт-буаярд «Світ української мови»  Змєєва О.М. 5 та 7 класи 

2.  Творча майстерня «Зроби новорічний 

подарунок власними руками» 

(виготовлення українських оберегів) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Батьки та діти 5-Б 

класу та 6-А класів 

 

Січень 

№ Назва Відповідальні Учасники 

1.  Різдвяні традиції Таврії (Херсонська 

обласна бібліотека О. Гончара) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Класні керівники та 

вихователі 

5-7 класи 

2.  Екскурсія «Історична тема в 

українському живописі» (Херсонський 

художній музей імені О.О. 

Шовкуненка) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Класні керівники та 

вихователі 

7-8 класи 

3.  Театральна постановка «Наталка 

Полтавка» (до 180-річчя написання 

твору Іваном Котляревським) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

5-11 класи 

 

Лютий 

№ Назва Відповідальні Учасники 

1.  Квест «Мистецтво і слово сплелися» Змєєва О.М. Учні 7-А класу 

2.  Круглий стіл «Невідомі факти про 

відомих письменників» 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Учні 9-х класів 

 

Березень 

№ Назва Відповідальні Учасники 
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1.  Усний журнал «Декоративно-прикладне 

мистецтво – писанкарство»  

Божко Л.С. 

Вашина В. 

 

Учні 6-8 класів 

2.  Конференція «Світ дитинства у 

творчості Т.Г. Шевченка» 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Учні 7-9 класів 

3.  Православна ікона: історія та традиції 

(Херсонський художній музей імені 

О.О. Шовкуненка) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Класні керівники та 

вихователі 

9-10 класи 

 

Квітень 

№ Назва Відповідальні Учасники 

1.  Конференція «Художники України»  Божко Л.С. Учні 5-10 

класів 

2.  Літературна вітальня «Володимир 

Івасюк – митець, який надто любив 

Україну» 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Учні 5-11 

класів 

 

Травень 

№ Назва Відповідальні Учасники 

1.  Віртуальна екскурсія «Сторінками 

порталу Арт-Кавун» 

 

Плакида Н.П. 5-11 класи 

2.  Екскурсія у науково-літературний 

відділ (музей-квартиру Бориса 

Лавреньова) Херсонського 

краєзнавчого музею 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Класні керівники 

та вихователі 

5-11 класи 

 

ПЛАН 

роботи «Школи вищої педагогічної майстерності» 

 

Керівник: Фелющенко І.В. - кандидат педагогічних наук, доцент, учитель вищої 

категорії, учитель методист, учитель курсу «Художня культура» 

 

Склад: 

1.Мовенко Е.Г. - заступник директора з навчальної роботи, Заслужений вчитель 

України, учитель вищої категорії, учитель-методист 

2.Сєра В.Л. - заступник директора з навчальної роботи, учитель вищої категорії, 

учитель-методист 

3. Сапожникова І.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель 

вищої категорії 

4.Мороз О.А. - учитель початкових класів, учитель вищої категорії, учитель-

методист 

5.Медведєва Є.П. - учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, 

учитель-методист 

6 Баденко В.М. - учитель української мови та літератури, учитель вищої категорії, 

вчитель - методист. 

 

Мета: 

- вивчення та ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями навчання та 

виховання;  



59 
 

-впровадження в навчально-виховний процес ефективних методик і методичних 

прийомів;  

- вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду сучасних 

педагогічних технологій навчання і виховання. 

 

Завдання: 

1.Удосконалення якості навчально-виховного процесу шляхом підвищення 

професійної майстерності педагогів. 

2. Створення та апробація нових сучасних технологій навчання, нових посібників, 

підручників, методичної та дидактичної літератури. 

3. Підвищення професійної майстерності педагогів, надання допомоги в розробці 

індивідуального стилю педагогічної діяльності. 

4. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, узагальнення і 

поширення передового педагогічного досвіду НВК «ШГП» ХОР 

 

 

Основні напрямки діяльності: 

1.Організація і проведення педагогічних експериментів з пошуку і впровадження 

сучасних технологій навчання, 

2. Узагальнення досвіду роботи, 

3.Обговорення методики проведення навчальних занять, 

4. Проведення, аналіз і самоаналіз відкритих занять і позакласних заходів 

 

Засідання: 

№ Дата  Тематика засідань Відповідальний 

1 Серпень 

 
Практикум: навчальний план-програма 

- календарно-тематичне планування. 

Вивчення методичних рекомендацій і 

нормативно-правових документів. 

Мовенко Е.Г. 

Сапожникова І.В. 

2 Листопад Практикум: розробка програмного та 

інформаційно-методичного 

матеріалу. 

Мовенко Е.Г. 

Бистрянцев М.В. 

3 Січень Роль авторських курсів у роботі з 

духовно-морального виховання 

школярів 

Фелющенко І.В. 

 

4 Березень Навчальне заняття 

«Взаємодія педагога з батьками учнів. 

Форми і методи роботи» 

Баденко В.М. 

 

5 Травень Підведення підсумків роботи Школи 

вищої педагогічної майстерності. 

Планування на 2019-2020 навчальний 

рік 

Фелющенко І.В. 

 

Практична частинау роботи «Школи вищої педагогічної майстерності» 

1. Організація і проведення консультаційної роботи для викладачів з питань організації 

навчально-виховного процесу 

2.Проведення майстер-класів досвідченими вчителями з подальшою презентацією 

передового педагогічного досвіду роботи: 

- учителів початкових класів; 

- учителів предметів художньо - естетичного циклу; 

- учителів словесності та іноземних мов 
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3. Участь у організації роботи «Школи молодого фахівця», проведення майстер-класів для 

молодих педагогів  

4.Участь у  конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, педрадах, у роботі 

методичної ради  

5. Розробка авторських спецкурсів, посібників, рекомендацій для педагогічних 

працівників 

 ПЛАН 

роботи «Школи молодого фахівця» 

 

Керівник: Конишева Г.О. - заступник директора з виховної роботи НВК «ШГП» ХОР 

 

Склад: 

1. Форманчук Н.В. - вихователь 

2. Поліщук А.В. – вихователь, учитель математики 

3. Гончар А.С. – вихователь, учитель фізики 

4. Золотарьов М.С. – вихователь 

5. Мілютіна В.А. - вихователь 

6. Сібаров С.Д. – вихователь, учитель курсу «Основи здоров’я» 

7. Корнійчук В.В. - вихователь 

8.Чумак Т.В – вихователь 

9. Кожокару О.О. – вихователь 

10 Божко А.Н. – вихователь 

11. Передерій О.Ю. – вихователь 

12. Тищенко А.І. – вихователь 

13. Усата М.І. – учитель інформатики. 

 

Мета: створення організаційно-методичних умов для успішної адаптації молодих фахівців 

в НВК «ШГП» ХОР 

 

Завдання:надання молодим фахівцям кваліфікованої, ефективної і своєчасної допомоги в: 

- організації навчально-виховного процесу та підвищенні професійного рівня відповідно 

до державного стандарту; 

- розробці навчально - програмної документації (навчальних планів, програм і т.п.); 

-  підборі матеріалів з питань вдосконалення форм і методів навчання і виховання; 

- у впровадженні новітніх педагогічних та інформаційних технологій; 

№ Зміст роботи Дата Відповідальний 

1.Робота адміністрації з питання організації роботи з молодими фахівцями 

1.1 Ознайомлення молодих фахівців з правилами 

внутрішнього трудового розпорядку 

До 

01.09.2018 

Сапожникова І.В. 

Конишева Г.О. 

1.2 Ознайомлення молодих фахівців з планом 

роботи школи молодого фахівця 

До 

04.09.2018 

КонишеваГ.О. 

1.3 Закріплення за молодими фахівцями 

наставників,  наказ про наставництво 

До 

01.09.2018. 

Сапожникова І.В. 

1.4 Надання методичної допомоги в складанні 

календарно-тематичних планів і планів виховної 

роботи на навчальний рік 

До 

04.09.2018. 

Божко Л.С. 

Сапожникова І.В., 

наставники 

1.5 Ознайомлення молодих фахівців з основними 

правилами і обов'язками вчителя і вихователя 

відповідно до нормативно-правових документів 

Серпень– 

вересень 

2018 

Конишева Г.О. 

наставники 
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1.6 Контроль за складанням календарного 

планування уроків та консультацій. 

Протягом 

року 

Мовенко Е.Г. 

Сапожниова І.В. 

наставники 

1.7 Участь молодих фахівців  роботі методичних 

об'єднань 

Протягом 

року 

Мовенко Е.Г. 

Сапожникова І.В., 

наставники 

2.План работи с молодими фаівцями 

2.1 Інструктивно-методична нарада з наставниками 

з питання організації наставництва над 

молодими фахівцями 

Вересень 

2018 

Божко Л.С. 

2.2 Зустрічі за круглим столом молодих фахівців з 

адміністрацією 

Протягом 

року 

Адміністрація 

2.3 Затвердження графіків взаємовідвідування 

уроків та заходів молодими фахівцями у 

наставників 

Вересень 

2018. 

Конишева Г.О. 

наставники 

2.4 Проведення тижня молодого фахівця, 

анкетування 

    Квітень 

2019 

Конишева Г.О. 

Головатюк В.О. 

2.5 Тематика засідань школи молодого фахівця 

1.Анкетування «Якою допомоги Ви 

потребуєте?» 

Перші кроки молодого педагога 

2.Методичні прийоми проведення рефлексії 

Формування учнівського колективу класу 

Ознайомлення молодих фахівців з професійною 

періодикою. 

3.Організація позаурочної роботи з учнями 

Сучасний урок, як спільна творчість викладача і 

учня 

Використання сучасних технологій навчання на 

уроках і при проведенні виховних заходів 

Інтерактивні технології навчання - шлях до 

формування творчої особистості 

 

 Серпень 

 

 

Жовтень 

 

 

 

     Січень 

 

 

   Березень 

Адміністрація, 

наставники 

                                                 3.Методична  робота 

3.1 Відвідування уроків та заходів молодих фахівців 

длянадання їм практичної допомоги, контроль за 

виконанням навчальних програм 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

наставники 

3.2 Проведення групових консультацій для молодих 

фахівців з питань: 

- вимоги до планування; 

- основні етапи підготовки вчителя / вихователя 

до уроку / виховного заходу; 

- форми і методи роботи з учнями на уроці, при 

проведенні виховних заходів 

- індивідуальна робота з учнями;; 

- використання ІКТ технологій на уроках і при 

проведенні виховних заходів 

Серпень 

Жовтень 

2018 

Січень 

Березень 

2019 

Адміністрація, 

наставники 

3.3 Затвердження плану роботи на 2019-2020 Травень Мовенко Е.Г. 
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навчальний рік. 

Досвід, проблеми, знахідки (звіт про виконання 

індивідуальних планів роботи молодих фахівців) 

2020р. Конишева Г.О. 

наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

роботи психологічної служби 
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№ 

 

Заходи Терміни 

виконання 

З ким проводиться  

робота 

                                           I.   Психодіагностична робота 

 1.1. Знайомство з учнями 1-класів, 

спостереження, виявлення проблем в 

адаптації. 

Вересень 

 

 

Учні 1-х класів 

 

 1.2. Вивчення готовності першокласників до 

навчання 

Діагностико-прогностичний скринінг (за 

методикою  Е.Єкжанової). 

Вересень Учні 1-х класів               

 1.3. Вивчення адаптації п’ятикласників до 

навчання в основній школі 

Соціометричне дослідження класу   

( Дж.Морено). 

Анкета «Школа» 

Діагностина анкета виявлення інтересів і 

здібностей школярів з метою формування 

за інтересами. 

Методика діагностики рівня шкільної 

тривожності (Філіпс). 

Опитувальник  «Мій клас» ( Бовзер в 

модифікації  Ю.Гільбуха). 

Вересень -  

 Жовтень 

Учні 5-х класів 

1.4. Вивчення  рівня  шкільної мотивації 

 (Н. Лусканова). 

Листопад Учні 1-х класів 

1.5. Дослідження особливостей підліткової 

кризи 

Соціометричне дослідження класу 

Дж.Морено 

Особистісний опитувальник( за методикою  

Г.Айзенка) 

Опитувальник «ССДСО» (за методикою 

О.Афанасьєв). 

Листопад     Учні  7-х класів 

1.6. 

 

 

 

1.7. 

Вивчення схильності учнів до суїцидальної 

поведінки  ( за  методикою  К.Роджерса и 

Р.Даймонда) 

 

Пошук обдарованих  учнів: 

- анкета інтересів і здібностей; 

- тест Дж. Рензулли; 

- тест Торренса. 

Листопад-

грудень 

 

   

Листопад-

Грудень 

 

  

 

Учні  7-11класів 

     

 

 

Учасники  МАН 

 

 

1.8. 

Організація професійного самовизначення 

учнів.  

Диференційовано-діагностичний 

опитувальник  інтересів «ДДО» за 

Є.А.Клімовим. 

Грудень – 

Січень 

 

 

 

 

Учні 8- 9 класів 
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Методика ОДАНІ-2  

(за  Б.Федорішіну, С.Карпіловської). 

Методика карта інтересів. 

Методика Д.Голланда 

  

 1. 9 Діагностика професійного типу особистості 

і співставлення з типом професійного 

середовища 

( за методикою Д.Голландом) 

Методика «Матриця  вибору професії» 

Березень-

Квітень 

Учні 10-11класів 

  

1.10 

Вивчення готовності молодших школярів 

до навчання в середній школі 

Методика вивчення навчальної мотивації 

учнів початкових класів ( за методикою  

Н.Г.Лусканової). 

Анкета для вчителів 

Анкета для батьків 

Діагностика розумових здібностей 

( ШТРР). 

 

Березень-

Квітень 

Учні  4-х класів 

 

 

1.11 

Моніторинг готовності  учнів 9-х класів до 

переходу в старшу школу (тест 

Р.Амтхауера) 

 Квітень 

 

Учні  9-х класів 

1.12 

 

 

 

Індивідуальна діагностична робота з 

учнями з особливими освітніми потребами. 

Вереснь-

Квітень 

(згідно плану 

НВК) 

Учні з особливими 

освітніми потребами 

 

 

1.13 Індивідуальна діагностика учасників НВК 

за потребою. 

Протягом 

року 

Вчителі, 

батьки, 

учні. 

                                          

                                   II. Консультативна  та  просвітницька  робота 

 

 

2.1 

 

Консультування  з результатами 

діагностичного  мінімума 

    

Протягом 

року 

        

Учні, 

батьки, 

вчителі. 

2.2 Індивідуальні та групові консультації 

підлітків з проблем: 

- конфлікти в колективі; 

- особистісні проблеми; 

- вибір майбутньої професії. 

Протягом 

року 

 

 

Учні, 

вчителі. 

2.3 Консультації учнів з особливими 

потребами та їх батьків  

За   

запитом 

Батьки, 

учні. 

 

III. Корекційно-відновлювальна та розвиваюча  робота 
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3.1  Корекційно-розвиваюча програма 

«Розвиток  пізнавальної сфери молодших  

школярів» (за  програмою Скрипаль П.І.). 

Вересень-

Жовтень 

 

  

Учні 1-х кл. 

 

 

3.2  Адаптація  5 –класів до середньої школи за   

програмою  Е.Г. Коблик  

«Перший  раз в п’ятый клас!»  

Жовтень-

Листопад 

 

 

Учні  5-х кл. 

 

3.3 Тренінг розвитку  профорієнтаційних знань 

Практикум «Світ  професій» 

Січень –  

Лютий 

 

Учні 8 -9 кл. 

3.5 Тренінг  подолання  життєвих  невдач  з 

метою  профілактики  суїциду 

Профілактика суїцидальної  поведінки в 

учнів (за результатами психодіагностики) 

 

Листопад - 

Грудень 

 

Учні 7 – 11 кл. 

3.6 Робота с обдарованими дітьми: 

Тренінг для роботи  с обдарованими дітьми; 

розвиток  пам’яти та уваги; вправи  для 

розвитку  мислення; вправи – головоломки 

( за  результатами діагностик) 

 Січень –  

 Лютий 

    Учні 

3.7 Групові тренингові   заняття з учнями  11-х 

класів по підготовці до  екзаменам «Шлях 

до успіху» 

Березень- 

Квітень 

Учні  11 класів 

3.8 Корекційно- розвивальна програма з 

учнями з особливими освітніми потребами. 

Протягом 

року 

Учні з особливими 

освітніми потребами 

 

IV.  Психологічна   освіта 

4.1 Участь в роботі методичних об’єднань 

вчителів та вихователів  

( за планом МО): 

Тренінг взаємодії батьків і детей «Вчимося  

розуміти один одного». 

Тренінг в міні-групі «Як побудувати 

довірливі відношення з дитиною». 

Тренінг «Гіперактивність і способи 

спілкування з гіперактивними дітьми» 

Семінар-практикум «Аналіз і стратегії 

вирішення конфліктів» 

Тренінг «Профілактика і корекція 

психічного вигорання» 

Протягом 

року  

 

Листопад 

 

Березень 

 

 

Квітень 

 

Грудень 

 

Лютий 

Педагогічний 

колектив 

 

Педагогічний колектив 

 

Педагогічний колектив 

 

 

Педагогічний 

колектив 

 

 

 

4.2 

 

Школа учнівського  активу 

 Тренінг «Лідер. Генератор ідей» 

 Тренінг « Ключі до успіху» 

 Тренінг «Лідер і довіра» 

 Тренінговоє заняття 

 « Взаємодіємо в групі » 

 

Вересень 

Листопад 

Січень 

 

Березень 

Учнівське 

самоврядування 

  

 

  

 

4.3 Виступи на батьківських  зборах: 

«Вивчення готовності першокласників до 

навчання в школі»; 

Згідно плану 

НВК 

 

Батьки учнів 1-х кл. 
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План  

роботи щодо впровадження інклюзивного навчання в навчально-виховний процес 

 

Завдання 

 «Адаптація п'ятикласників до навчання в 

середній школі». 

«Результати діагностики адаптації учнів до 

навчального  процесу» 

«Результати класно-узагальнюючого 

контролю» 

Інформація для батьків на сторінках 

психологічної служби шкільного  учбово-

освітнього порталу НВК «ШГТ» ХОР. 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

Батьки учнів 5-х кл. 

 

 

 

 

 

Батьки учнів 

 4.4 Проведення педконсіліумів:  

«Шкільної  адаптації учнів 5-х класів».  

« Психологічна готовність до взаємодії з 

дитиною з особливими освітніми 

потребами» 

Згідно плану 

НВК 

Класні керівники, 

Вчителі. 

 

5 

Година психолога програма  

«Рівний  рівному». 

Інформаційно – науковий тренінг :  

«Я вибираю здоров'я» 

« ВІЛ/СНІД» 

« Толерантність – шлях до успіху» 

Протягом 

року 

 

 

Учні 8- 11кл.     

        

Учні 9-10 кл. 

         

Учні  5-7 кл. 

 

 
                           V. Організаційно – методична робота 

 

 

1 

 

Підготовка психодіагностичного  

інструментарія. 

Протягом 

року 

 

Головатюк В.О. 

 

 

2 

 
Участь в нарадах, педрадах, консиліумах. 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

 

3 
Обробка, аналіз, узагальнення результатів 

діяльності, інтерпретація  отриманих даних. 

Протягом 

року 

 

Головатюк В.О. 

4 
Підготовка довідок, інформацій, психолого – 

педагогічних висновків і іншої документації.  

Протягом 

року 
Головатюк В.О. 

5 
Розробка рекомендацій вчителям за 

результатами діагностичних досліджень. 

Вересень 

       
Головатюк В.О. 

6 
Підготовка наочного матеріалу  для проведення 

корекційних занять. 

Протягом 

року 
Головатюк В.О. 

7 
Складання індивідуальних психологічних карт 

на учнях. 

Протягом 

року 
Головатюк В.О. 
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навчально-виховного комплексу«Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної 

ради з впровадження інклюзивної форми навчання 

- створення єдиного психологічно - комфортного середовища для дітей, що мають різні  

можливості. 

-діагностування ефективності процесів корекції, адаптації та соціалізації дітей з 

особливостями розвитку в процесі шкільного навчання. 

- організація системи ефективного психолого-педагогічного супроводу процесу 

інклюзивного навчання шляхом взаємодії діагностично-консультативних, корекційно-

розвивальних, лікувально-профілактичних, соціально-адаптивних напрямків діяльності. 

- компенсація недоліків дошкільного розвитку. 

- подолання негативних особливостей емоційно-особистісної сфери шляхом включення 

дітей в успішну діяльність. 

- поступове підвищення мотивації дитини з опорою на його особисту зацікавленість і 

усвідомлене ставлення до успішної діяльності. 

- охорона і зміцнення фізичного і нервово-психічного здоров'я дітей. 

- соціальна адаптація школярів з особливими освітніми потребами. 

-формування в шкільному середовищі нової філософії ставлення до дітей з особливостями  

розвитку. 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавці Форма 

узагальнення 

I. Організаційно-управлінські заходи 

1.1. Продовжити вивчення 

нормативно-правової бази з 

питання інклюзивного 

навчання 

Протягом 

року 

Директор, 

заступники 

директора, 

вчителі 

Добірка 

законодавчих 

актів, відомчих 

наказів 

1.2. Отримати дозвіл на відкриття 

інклюзивних класів в 

управлінні освіти, науки та 

молоді Херсонської обласної 

державної адміністрації. 

Вирішити питання щодо 

фінансового забезпечення. 

Вересень 

2018. 

Директор, 

помічник 

директора з 

фінансово-

економічних 

питань 

Лист-подання, та 

інші документи 

1.3. Організувати обстеження дітей 

з особливими потребами на 

базі обласної психолого-

медико-педагогічної 

консультації.  

Отримати висновок фахівців. 

До 25.08 

2018 

 

Класні 

керівники, 

батьки учнів, 

фахівці ПМПК 

Протоколи-

висновки 

1.4. Підбір фахівців для 

проведення корекційно-

розвиваючих занять 

До 05.09 

2018. 

Директор, 

заступники 

директора 

Наказ 

1.5. Видати наказ про організацію 

корекційно-розвиваючих 

занять з учнями з особливими 

освітніми потребами. 

До 

05.09.2018 

Мовенко Е.Г. Наказ 

1.6. Ознайомити педагогів з 

посадовими обов'язками 

асистента вчителя. 

Підготувати наказ. 

Якщо 

необхідно 

Мовенко Е.Г. Наказ 

 

1.7. Поповнити логопедичний Протягом Ярош С.О. План 
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кабінет необхідним 

роздатковим,  матеріалом для 

індивідуальних корекційно-

розвиваючих занять 

навчального 

року 

дооснащення 

кабінета 

1.8. Здійснювати моніторинг ходу 

впровадження інклюзивного 

навчання з метою корекції 

індивідуальних планів. 

Грудень 

2018 

 

Квітень 

2019 

Мовенко Е.Г. Матеріали до 

засідання 

круглого столу. 

Наказ 

 

II.Навчально-методичне забезпечення інклюзивного навчання учнів 

2.1. Інформувати про цілі і 

завдання інклюзивного 

навчання на науково 

методичній раді, засіданнях 

методичних об'єднань 

вчителів, вихователів, класних 

керівників НВК «ШГП» ХОР. 

Серпень     

2018,  

Згідно плану 

роботи 

Мовенко Е.Г., 

класні 

керівники, 

вчителі 

Матеріали 

виступів, 

протоколи 

2.2. Провести інструктивно-

методичні наради-семінари з 

учителями-предметниками, 

психологом, логопедом, що 

забезпечують корекційно-

розвиваючі заняття. 

- в 3А, 4Б; 

- в 7А, 8Б, 11Б класах. 

Вересень 

2018 

Мовенко Е.Г., 

Головатюк, 

Ярош С.О., 

Рилєєва І.М., 

класні 

керівники, 

вчителі 

Інструктажі, 

схеми, 

таблтці 

2.3. Підготувати індивідуальні 

плани роботи 

До 

15.09.2018 

Учителя-

предметники 

Індивідуальні 

плани 

2.4. Оформити журнали обліку 

індивідуальної роботи з 

учнями з особливими 

освітніми потребами 

До 

15.09.2018 

Мовенко Е.Г., 

вчителі 

Журнали 

обліку роботи 

2.5. Скласти розклад 

індивідуально-корекційних 

занять 

До  

15.09. 2018 

Мовенко Е.Г. Розклад 

2.6. Забезпечити підписку на 

періодичні видання 

«Дефектологія», «Логопедія», 

«Практика управління 

закладом освіти», «Психолог», 

«Дитина з особливими 

потребами» та ін. 

За планом 

роботи 

школи 

Лихожон Т.В. Підписка 

2.7. Створення ресурсного центру 

в бібліотеці ШГП для 

підвищення ефективності 

роботи педагогічних 

працівників (програми, 

додаткова література, книги з 

корекційної педагогіки та ін.) 

Протягом 

року 

МовенкоЕ.Г., 

Лихожон Т.В., 

вчителі 

Ресурсний 

центр 

2.8. Забезпечити консультування 

викладачів з питання 

організації індивідуальних 

занять з учнями з особливими 

1 раз на 

місяць 

Мовенко Е.Г. Устні 

рекомендації, 

пам’ятки 
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освітніми потребами 

2.9. Провести засідання круглого 

столу «Про хід впровадження 

інклюзивного навчання. 

Ефективність і результатив-

ність корекційно-розвиваючих 

занять» 

Квітень 

2019 

Мовенко Е.Г., 

Головатюк В.О., 

Ярош С.О., 

Рилєєва І.М., 

вчителі 

Протокол 

засідання 

2.10. З метою вдосконалення 

підходів до інклюзивного 

навчання дітей підтримувати 

наукові зв'язки з відповідними 

кафедрами ХДУ, КП 

«Херсонська академія 

неперервної освіти», іншими 

вищими навчальними 

закладами, фахівцями з 

інклюзивного навчання в 

навчальних закладах міста, 

області, України. 

Протягом 

року 

Мовенко Е.Г., 

Головатюк В.О., 

Ярош С.А., 

Рилєєва І.М., 

Вчителі 

Материали з 

досвіду 

роботи, 

рекомендації 

2.11. Забезпечити участь в курсовій  

підготовці педагогічних 

працівників з питань 

інклюзивного навчання 

За планом 

КЗ «ХАНО» 

ХОР 

Мовенко Е.Г. Методичні 

рекомендації, 

сертифікати 

2.12. 

 

 

 

Організація і проведення 

психолого-педагогічних 

тренінгів по вирішенню 

конфліктних ситуацій, 

спілкування з батьками. 

Листопад 

2018 

 

Березень 

2019 

Головатюк В.О. Рекомендації 

III. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами 

3.1. Визначення цілей і завдань 

психолого-педагогічного 

супроводу 

Вересень Головатюк В.О. Концепція, 

план роботи 

психологічної 

служби 

3.2. Розробка психолого- 

педагогічного тестування, 

програм роботи з учнями 

Вересень-

Жовтень 

Головатюк В.О Тести, 

програми 

3.3. Проведення діагностики для 

дослідження і уточнення 

позицій по визначенню зони 

психолого-педагогічного 

спостереження: 

учениці  3А класу Пашко М. 

учениці 3Акласу Войтович М. 

учня 4Б класу Вершини М. 

учня  7А  класу Поліщука О. 

учня 8Б класу Морозова М. 

учениці 11Б кл.Паламарчук Л. 

а) діагностуваннямотиваційної 

сфериучнів; 

б) дослідження стану процесів 

спілкування, розвитку 

Протягом 

навчально-

го року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головатюк В.О. Аналітичні 

робочі 

матеріали. 

Тестові 

завдання, 

висновки і 

узагальнення. 
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психологічних взаємин, 

емоційно-вольової зв'язку між 

дітьми; 

в) діагностика когнітивної 

сфери; 

г) діагностуваннясформова- 

ності навчальних навичок; 

д) діагностика пізнавальної 

сфери. 

3.4. Організація і проведення 

корекційно-розвиваючих занять 

з дітьми з особливими 

освітніми потребами 

За 

розкладом 

Головатюк В.О., 

Ярош С.О., 

вчителі 

Конспекти 

занять, 

журнал 

обліку 

3.5. Логопедичні обстеження дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Вересень, 

Грудень, 

Травень 

Ярош С.О Діагностичні 

висновки, 

мовні карти 

3.6. Лікувально-профілактичний 

супровід: 

- контроль режиму харчування; 

- контроль режиму відпочинку; 

- контроль зорового і слухового 

режиму; 

- контроль рухового режиму; 

- лікувально-профілактичні 

заходи в медичних установах 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

Медичні 

працівники 

Портфоліо 

учня 

 

 

 

 

 

Медична 

картка 

3.7. Створення портфоліо учнів з 

особливими освітніми 

потребами 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

Портфоліо 

учня 

IV.Робота з батьками 

4.1. Вивчення соціального 

середовища учнів з особливими 

освітніми потребами та їх сімей  

Жовтень-

Грудень 

2018 

Класні 

керівники 

 

Портфоліо 

учня 

4.2. Бесіди з батьками дітей за 

визначенням рівня 

можливостей 

(самообслуговування, 

внутрішньосемейне 

спілкування, самоконтроль 

поведінки та ін.) 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

 

Портфоліо 

учня 

4.3. Участь батьків у засіданнях з 

планування корекційно-

розвиваючих занять, облік їх 

побажань 

Вересень, 

Грудень 

Класні 

керівники, 

вчителі 

Індивідуальна 

програма 

розвитку 

дитини 

4.4. Системна консультативна 

психолого-педагогічна 

допомога батькам інклюзивних 

дітей 

- психолога 

-логопеда 

- медичного працівника 

- педагогів 

 

 

 

Щомісячно 

Головатюк В. О. 

Рилєєва І.М. 

Ярош С.А. 

медичні 

робітники, 

класні 

керівники, 

вчителі 

 

 

Графік 

консультацій 
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4.5. Зустрічі з батьками з метою 

формування позитивного 

ставлення до дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Згідно 

плану НВК 

Головатюк В.О., 

класні керівники 

Батьківські 

збори, 

засідання 

голів 

батьківських 

комітетів 

 

 

План роботи 

шкільного бібліотечно - інформаційного центру 

 

Бібліотека у своїй роботі керується такими документами: 

Конституція України, Декларація прав дитини; законами: «Про бібліотеку і 

бібліотечну справу», «Про освіту»; «Положення про бібліотеку», «Інструкція про порядок 

доставки, облік та комплектування навчальної літератури», наказами та інструкціями 

МОН України, планом роботи школи та бібліотеки та ін. 

1.Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки 

на 2018-2019 навчальний рік 

1.1. Забезпечення учасників освітнього процесу доступ до інформації шляхом 

використання бібліотечно - інформаційних ресурсів на різних носіях. 

1.2. Виховання медійної та інформаційної культури учнів, просування знань і умінь 

з інформаційного забезпечення навчальної та творчої діяльності 

1.3. Виявлення інформаційних потреб і задоволення запитів педагогічних кадрів 

школи в області нових інформаційних технологій і педагогічних інновацій. Надання 

допомоги в проектній діяльності учнів і вчителів. 

1.4. Надання допомоги в проектній діяльності учнів і вчителів. 

1.5. Удосконалення традиційних і освоєння нових бібліотечних технології. 

1.6.Проведення на базі ШБІЦ позакласної роботи з популяризації книги та знань. 

 

2. Основні показники роботи бібліотеки 

 План 

2017-2018  

Виконано  

2017-2018 

План  

2018-2019 

Книжковий фонд   37400 38675 38500 

Кількість читачів 625 776 780 

Кількість відвідувань 11200 9540 10500 

Видача книжок 18200 16700 16800 

 

3. Формування бібліотечного фонду, його використання і забезпеченість зберігання 

Довідково-бібліографічна роботаз педагогічним колективом 

3.1. Постійно здійснювати групове та індивідуальне 

інформування педагогів: знайомити вчителів з 

новими надходженнями літератури (огляди 

літератури і публікацій у педагогічній пресі на 

засіданнях методичних об'єднань) 

Кожного 

місяця 

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Проведення оглядів нових публікацій у 

педагогічній пресі (на засіданнях та нарадах) 

1 раз на 

квартал 

Лихожон Т.В. 

Ведення систематичної картотеки статей за 

публікаціями в педагогічній пресі; робота над 

електронною версією картотеки 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Скласти інформаційний список літератури з теми 

«Методика викладання: сучасні технології» 

Згідно плану 

НВК 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Надавати допомогу вчителям-предметникам в постійно Лихожон Т.В. 
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проведенні, предметних тижнів, шкільних олімпіад 

(підбір літератури, організація виставок) 

 

Надання індивідуальної інформації про публікації з 

тематики науково-методичних робіт вчителів та 

вихователів 

постійно Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Підбір літератури і сценаріїв для класних і 

шкільних заходів 

постійно Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

3.2 Круглий стіл за участю педагогів, вихователів, 

учнів «Читання: нові горизонти?» 

Листопад Лихожон Т.В. 

 

Інформаційно - бібліографічна робота з учнями 

3.3 Проводити огляди нових публікацій у науково - 

популярних, художніх журналах для учнів 7-11 

класів:«Особистості», «Наука і техніка», «Навколо 

світу» 

Кожного 

місяця 

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

3.4 Спільно з учнями - журналістами шкільного радіо, 

готувати матеріали для ведення на шкільному 

радіо рубрики «Бібліотечний навігатор» 

постійно Лихожон Т.В. 

3.5 Скласти тематичні індивідуальні плани читання (за 

результатами анкетування) 

Жовтень–  

Листопад 

Пузиревич О.О. 

3.6 Ведення рейтингу найпопулярніших книг «Топ - 

10» і розміщення інформації на сайті бібліотеки 

постійно Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

3.7 Проводити уроки за програмою курсу«Основи 

інформаційної культури»(для учнів 5-8 класів) 

за планом 

НВК 

Лихожон Т.В. 

3.8 Підготувати пам'ятку для учнів і педагогів 

«Ми оформляємо список літератури до наукової 

роботи» 

Жовтень Лихожон Т.В. 

3.9 

 

 

Провести уроки з основ інформаційної культури з 

використанням матеріалів веб-ресурсу «Школа 

юного академіка»: 

  - Техніка інтелектуальної праці. Методи роботи з 

інформацією. (8-9кл.); 

- Правила написання та оформлення дослідницької 

роботи (9-11кл.); 

- Довідково - бібліографічний апарат бібліотеки: 

алгоритм пошуку інформації(7 клас). 

 

Вересень 

 

 

Лихожон Т.В. 

 

                                      4. Робота з читачами, реклама бібліотеки 

№ 

п\п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальний 

 

4.1 

 

Провести  бесіди і екскурсії  в шкільній бібліотеці   

(1- 5кл.) 

Вересень Пузиревич О.О. 

Заболотня А.Т. 

4.2 Розробка схем роботи ШБІЦ та графіка занятості 

читального залу та медіазалу 

Вересень Пузиревич О.О. 

4.3 Провести перереєстрацію читачів.Вести облік 

читачів у читальній залі 

Вересень Пузиревич О.О 

4.4 Провести анкетування з метою вивчення 

читацьких інтересів (3-4 кл., 5-9 кл.) 

Жовтень 

 

Пузиревич О.О. 

Заболотня А.Т. 

4.5 Проаналізувати  читання учнів, висновки 

оформити в рейтинговій таблиці 

Січень,  

травень 

Пузиревич О.О 

4.6 Організувати участь гімназистів у конкурсах Жовтень Пузиревич О.О 
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«Найкращий читач року», «Зачаровані Таврією » квітень Лихожон Т.В 

4.7 Провести конкурс «Найкращий читач класу»(5-7 

класи) 

квітень Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

4.8 Організувати роботу бібліотечного активу: 

- робота з періодикою та тематичними папками; 

- ремонт книг; 

- рейди по перевірці підручників; 

- робота з боржниками по класах 

Постійно Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

4.9 Продовжити підготовку для шкільного 

телебачення рекламних роликів у 

рубрику«Бібліотечна рекламне агентство» 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В 

бібліотечний 

актив 

 

4.10 

Зібрати матеріал і видати збірник матеріалів II 

літературного конкурсу 

 

Березень-

квітень 

Лихожон Т.В 

бібліотечний 

актив 

 

 

5. Інформаційні та комунікативні технології в роботі бібліотеки, 

План роботи бібліотечного медіацентру 

№  Зміст роботи   Термін 

виконання 

Відповідальний 

 5.1 Проект «Шкільна електронна бібліотека« ШБІЦ - 

інфо»: установка і використання програмного 

забезпечення 

    Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О. О. 

5.2 Вивчення  фонду бібліотеки на електронних 

носіях; ведення картотеки документів на 

електронних носіях 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

5.3 Підготовка матеріалів для бібліотечної сторінки на 

шкільному телебаченні 

Вересень - 

жовтень 

Лихожон Т.В. 

 

  Робота медіацентра     

5.4 Використання фонду медіаресурсів бібліотеки в 

роботі вчителя. Робота з вчителями з освоєння 

методики проведення медіа-уроків, веб-квестів та 

інших занять 

Протягом 

року 

Учителі, 

Пузиревич О.О.  

5.5 Систематичне поповнення новими публікаціями 

сторінок бібліотечного сайту 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О.  

5.6 Організація навчання користувачів методикою 

знаходження, збереження і переробки інформації 

на різних носіях 

За запитом 

учителів 

Бистрянцев М.В., 

Шаповал Н.В., 

Лихожон Т.В. 

5.7 Організація самоосвітньої діяльності учнів з 

навчальною, довідковою літературою і технічними 

засобами отримання інформації 

За запитом 

вчителів 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О.  

5.8 Навчання учнів навичкам роботи з інформацією: 

аналіз, синтез, відбір інформації 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В., 

Лихожон Т.В. 

5.9 Інформування педагогів і школярів про 

надходження мультимедіа ресурсів 

Протягом 

року 

Пузиревич О.О.  

5.10 Організація вільного доступу вчителів та 

вихователів до комп'ютерів шкільної бібліотеки 

для роботи з мультимедіа ресурсами і 

електронними каталогами 

постійно Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О.  

5.11 Використання в роботі з читачами електронних 

книг, поповнення фонду бібліотечних документів 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

. 
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відсутнімихудожніми творами. 

5.12 Підготувати та опублікувати в рубриці«Медіа-

майстерня» сайту «Школа юного академіка» цикл 

навчальних презентацій про процес створення 

медіапродуктів. 

Жовтень - 

листопад 

Лихожон Т.В. 

 

5.13 Створюємо рекламу книги: тізер, 

постер,буктрейлер 

 Пузиревич О.О. 

5.14 Сторінками журналів і газет. Дайджест публікацій 

про школу в періодичних виданнях 2000 - 2017гг. 

  

5.15 Література + кіно 

(Цикл переглядів і обговорень книг): 

- фільми за творами Ільфа і Петрова (жовтень); 

- фільми за творами Д. Свіфта(листопад); 

- фільми-казки Е. Успенського (грудень); 

- фільми С. М. Ейзенштейна (січень); 

- фільми за книгами Ж. Верна (лютий); 

- фільми за книгами Т. М. Ріда. 

Протягом 

року 

5-11 кл. 

Вихователі, 

бібліотекарі 

 

6. Робота з популяризації бібліотечної книги та інших ресурсів бібліотеки 

Зміст аходів Терміни Відповідальний 

Поповнювати новими матеріалами постійно діючі 

книжкові виставки: 

- Мандруємо Україною; 

- Стародавня Греція - далека і близька; 

- Херсонщина - мій рідний край; 

- Визначні дати (інформаційний стелаж) 

- Чарівний світ мистецтва: музика, живопис, архітектура. 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О 

 

. 

Оформити книжкові виставки та тематичні полиці 

літератури: 

- Відкрий для себе рідне місто(Виставка-вікторина, 

присвячена Дню міста); 

- Музей бібліотечних рарітетів (виставка рідкісних книг з 

фонду бібліотеки); 

- У нас у гостях - письменник! (Виставка книг з 

автографами); 

- Японія -  країна сонця, що сходить (книжкова виставка, 

присвячена року Японії); 

- Подорож по науках (виставка-вікторина); 

- Книги - події (виставки однієї книги); 

- Дивовижні світи Жюль Верна (виставка-інсталяція книг 

до 190-річчя від дня народження французького 

письменника); 

- Олесь Гончар (виставка-портрет); 

 - «І пам'ятає світ врятований»(Озвучена книжкова 

виставка до Дня Перемоги 

 

 

Вересень 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Жовтень 

 

Листопад 

Грудень 

 

Лютий 

 

Березень 

Травень 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О.  

 

 

 

 

Масові заходи. 

Творчі акції 

Термін Відповідальний 

Пішохідні екскурсії школярів історичним центром міста  

(в рамках проекту «Херсон - моє місто») 

Вересень  

Він бачив майбутнє. час науки 

(До 160-річчя від дня народження К.Е. Ціолковського) 

вересень Пузиревич О.О. 

Відкритий урок читання: комплекс заходів до 30 Лихожон Т.В. 
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Всеукраїнського дня бібліотек: 

-Шкільна  бібліотека: новий формат. 

  Презентація телепередачі про шкільну бібліотеку 

- Майстерність поетичного слова. Зустріч з херсонським 

письменником 

вересня Пузиревич О.А. 

 

Заходи в рамках Всеукраїнського місячника шкільної 

бібліотеки: 

- Розшифруємо таємний манускрипт (Бібліотечний урок, 

який представляє різні жанри літератури) (6-7.) 

- Я можу прочитати 50 книг ... (Читацькі гонки. 7-9 кл.). 

- Бібліотекар на годину. Дублер - шоу. (7-8 кл.) 

- Бібліобол. Літературні змагання для наймолодших (5 кл.) 

-Парад нових книг. Книжкові експерти ШГП 

представляють читачам бібліотеки нові надходження 

(5-10 кл.) 

Жовтень Лихожон Т.В. 

 

Про видатних винахідників і великівинаходи. Час науки (до 

150-річчя від днянародження М. Складовської-Кюрі;  

до 225- річчя від дня народження Н.І. Лобачевського 

( 9-11кл.) 

Листопад Лихожон Т.В. 

вихователі 

«Херсонщина - мій рідний край». 

ІІ-й шкільний конкурс на кращий літературний твір про 

рідний край (до 100-річчя від дня народження письменника 

О. Гончара) 

9.11.2017 –

3.04.2018 р. 

Лихожон Т.В. 

Плакида Н.П. 

вихователі 

Смішні й добрі «Шкідливі поради» Григорія 

Остера.Театралізованная гра (до 70-річчя від дня 

народження письменника) 5-6 кл. 

Листопад Пузиревич О. О. 

 

У країні чудес. Літературна гра за книгою А. Ліндгрен 

«Аліса в країні чудес» (до 110-річчя від дня народження 

письменниці) 5-6 кл. 

Листопад Лихожон Т.В. 

 

Читаємо і сміємося разом. Вечір гумору за книгами 

І. Ільфа та Є. Петрова «Дванадцять стільців» і «Золоте 

теля». 10 кл. 

Грудень Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Святі вечори (історія різдвяних свят) Бесіда 5-7 кл. Січень Пузиревич О.О. 

Життя, покладення на вівтар. Літературна композиція  

(до 90-річчя від дня народження В. Стуса) 9-10 кл. 

Січень Лихожон Т.В. 

Плакида Н.П. 

Баденко В.М 

«Я звичайно повернуся ...». Час поезії (80-річчя від дня 

народження В. Висоцького). 10кл. 

Січень Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Ще не відкриті всі землі. Гра-подорож за творами Ж. Верна 

(до 190-річчя від дня народження французького 

письменника) 

Лютий Пузиревич О.О. 

«Досліди» Монтеня. Філософська парасолька (до 485-річчя 

від дня народження філософа) 

Лютий Лихожон Т.В. 

вихователі 

Запрошуємо на свято читання. Бенефіс читача. 7кл Березень Лихожон Т.В. 

Знавці книг. Змагання на звання «Кращий читач класу»  

(5-8кл.) 

  

Від казкового понеділка до поетичноїсуботи. 

 Цикл заходів до Міжнародного Дня дитячої книги і 

Міжнародного Дня книги і авторського права 

2 квітня – 

7 квітня 

2018 р. 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Заходи естетичного циклу. 

Бібліотека і музейна педагогіка 
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«Геній, який породжує легенди» музична година(до 235-

річчя Нікколо Паганіні, скрипаля ікомпозитора) 8-9 кл. 

Жовтень Лихожон Т.В. 

«Сикстинська мадонна». Історія однієї картини.Розмова  

(до 530-річчя від дня народження художникаРафаеля) 

Березень Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

«Легенда про святого безумця ». Арт-бесіда про Ван Гога 

  (До 165-річчя від дня народження художника) 

Березень Пузиревич О.О 

«Все в ній гармонія, все диво ...» Дивовижні портрети - 

дивовижні долі красунь «золотого» століття 

Квітень Пузиревич О.О 

І казки, і казкові картини. Вікторина (до 170-річчя від дня 

народження художника В.М. Васнєцова)5-6 кл. 

Травень Пузиревич О.О. 

Проекти «Літературне кафе» 

і «Вихідний в бібліотеці» 

  

«My favorite chocolate». Family party. 

Вечірка для маленьких любителів шоколаду 

Жовтень Лихожон Т.В. 

Койрах О.В. 

«Червоною ниткою горобина запалилася ... » 

Літературно-мистецький вечір за творчістю М. Цвєтаєвої 

(до 125-ти річчя від дня народження) (10-11 кл.) 

Жовтень Лихожон Т.В. 

Салазкіна К.В. 

Всією сім'єю в бібліотеку! Сімейний конкурс Листопад Пузиревич О.О. 

Приймаємо гостей як японці. Батьків запрошують знавці 

Японії (7-8кл.) 

Листопад Лихожон Т.В. 

«День народження тільки раз на рік»День іменинника Лютий- 

Березень 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

«Я прийшов до вас з віршами…»музичний вечір для 

старших школярів і батьків (до 85-річчя від дня 

народження А. Вознесенського) 

квітень Лихожон Т.В. 

 

 

Робота з батьками 

Оформити книжкову виставку-перегляд в читальному залі 

«Нові надходження - 2017» 

Вересень Пузиревич О..О. 

Виступити на батьківському комітеті з інформацією на тему 

«Поповнення книжкового фонду шкільної бібліотеки 

новими виданнями» 

Жовтень Лихожон Т.В. 

Класні керівники 

Проводити індивідуальні консультації з питань сімейного 

читання, культури та гігієни читання учня. 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Провести спільно з класними керівниками 5-6 класів бесіди 

на тему «Читаємо разом з дітьми» 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Інформувати батьків про забезпеченість учнів підручниками Вересень Лихожон Т.В. 

Провести для батьків екскурсію і презентацію бібліотеки 

НВК «ШГП» у «День відкритих дверей» 

Березень Лихожон Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ВИХОВНА РОБОТА 

 

3.1.План виховної роботи НВК «ШГП» ХОР 
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Мета виховної роботи НВК «ШГТ» ХОР на 2018-2019 навчальний рік: створення 

умов, спрямованих на формування в учнів почуття патріотизму, любові до батьківщини, 

національної самосвідомості і гідності; дбайливого ставлення до рідної мови, культури, 

традицій; збереженню та пропаганді історико-культурної спадщини українського народу; 

розвитку інтелектуальних, творчих, особистісних якостей учнів, їх соціалізації та 

адаптації в суспільстві. 

 

Завдання: 

1. Виховання пошани до культурного та історичного минулого України. 

2. Популяризація кращих досягнень національної, культурної та духовної спадщини, 

героїчного минулого і сьогодення українського народу. 

3. Формування мовної культури. 

4. Залучення кожного учня школи до виховного процесу. 

5. Розвиток в учнів самостійності, відповідальності, ініціативи, творчості. 

6. Розвиток фізично здорової особистості. 

7. Створення ситуації «успіху» для кожного учня. 

8.Підвищення рівня професійної культури та педагогічної майстерності вихователя і 

класного керівника. 

 

Основні напрямки виховної роботи: 

- громадянсько-патріотичне; 

- інтелектуальне; 

- волонтерська діяльність; 

- учнівське самоврядування; 

- художньо-естетичне; 

- духовно-моральне; 

-фізкультурно-оздоровче; 

- музейна педагогіка; 

- методична робота; 

- робота з батьками. 

 

Форма і назва заходів Термін 

проведення 

Відповідальний 

Семінар для вихователів і класних керівників 

«Методика виховної роботи в НВК «ШГП» ХОР» 

28.08.2018. Кияновський А.О. 

Свято «Мелодії першого дзвоника» 01.09.2018. Сербіна О.А. 

Рилєєва І.М. 

Старт пошукової операції «Мій дід був солдатом» Вересень  Конишева Г.О. 

Конкурс «Таланти ШГП» 05.09-10.09. Кириленко А.В. 

День здоров'я в Голій Пристані 07.09.2018 Невинська Н.В. 

Кушнаренко Є.Б. 

Конишева Г.О. 

Посвячення п'ятикласників у гімназисти 11.09.2018 Дадонова І.П. 

Засідання клубу юних політологів (англійською 

мовою), політінформації англійською мовою 

Раз на тиждень Койрах О.В. 

Презентація клубу вихідного дня 

Робота клубу вихідного дня 

Суботній кінотеатр «Розумні добрі фільми» 

15.09.2018. 

(субота) 

Рилєєва І.М. 

Конишева Г.О. 

Керівники гуртків 

мітинги: 

- до Дня партизанської слави з врученням значка 

гімназиста п'ятикласникам; 

- до Дня визволення Херсона від німецько-

 

21.09.2018 

 

13.03.2019 

Конишева Г.О. 
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фашистських загарбників; 

- до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 

 

08.05.2010 

Засідання клубу для дівчаток Раз на чверть Кириленко А.В. 

Конференція «Слід видатних херсонських митців-

ювілярів у науці, історії та мистецтві» 

(С.Л. Гармаш, Ф.І. Кідер, Н.Д. Фогель, І.І. Гайдай, 

Д.В. Маркович) 

26.09.2018 Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Тур вихідного дня в Ольвію (Миколаївська обл.) 28.09.2018 Конишева Г.О. 

Робота сімейного спортивного клубу Субота Невинська Н.В. 

Кушнаренко Є.Б. 

Проект «Херсон - моє місто» Пішохідні екскурсії 

для школярів  історичним центром міста 

Протягом року Тригуб С.Є. 

Зустрічі з херсонськими письменниками 

Відвідування ХОБД ім.Д.Чайки 

Протягом року Лихожон Т.В. 

Збори класів Раз на чверть Класні керівники, 

вихователі 

Батьківські збори Раз на чверть Класні керівники 

Засідання батьківського комітета НВК «ШГП» ХОР Раз на місяць Кияновський А.О. 

Верникова І.В. 

Засідання Ради НВК «ШГП» ХОР Раз на чверть Кияновський А.О. 

Голобородько Є.П. 

Засідання Президентської Ради Раз на чверть Конишева Г.О. 

Засідання навчального комітету Раз на чверть Бистрянцев М.В. 

Засідання старостату Раз на чверть Григор’єва Н.М. 

Засідання комітету політінформаторів Раз на чверть Лихожон Т.В. 

Засідання комітету англійських політологів Раз на чверть Койрах О.В. 

Засідання комітету флористів та завхозів Раз на чверть Дадонова І.П. 

Засідання комітету бібліографів Раз на чверть Гринько О.А. 

Засідання комітету фото та відео репортерів Раз на чверть Коркмаз К.М. 

Засідання комітету  блогерів Раз на чверть Шаповал Н.В. 

Засідання комітету фізоргів Раз на чверть Кушнарекно Є.Б. 

Засідання комітету евент-менеджерів Раз на чверть Кириленко А.В. 

Засідання комітету шефів-організаторів Раз на чверть Полушкіна Н.П. 

Засідання комітету волонтерів Раз на чверть Андреяненко В.О. 

Тренінгові заняття для лідерів учнівського 

самоврядування 

Раз на чверть Головатюк В.О. 

Предметні тижні Згідно графіку Керівники МО 

«З танцем по життю крокувати веселіше, Танець 

знову збирає друзів! Що ж, будемо разом знову 

танцювати, посмішки дарувати і не занепадати 

духом! »Конкурс масового спортивного танцю 

06.10.2018. Невинська Н.В. 

Кушнаренко Є.Б. 

Конференція «Один день з життя ольвіополітів» (6-

7 кл.) 

10.10.2018 

 

Салазкіна К.В.,  

Відвідування Херсонських музеїв: краєзнавчого, 

художнього 

Згідно плану Полушкіна Н.П. 

Проведення акції «Милосердя», відвідування 

ветеранів Другої світової війни на дому і 

організація зустрічей у школі, організація участі в 

міських та обласних волонтерських акціях 

Протягом року Андріяненко В.О. 

Полушкіна Н.П. 

Відкриття постійно діючої виставки дитячої 10.10.2018 Божко Л.С. 
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творчості, до Дня художника в Україні  

Костюмовані вечірки  Грудень, 

травень 

Кириленко А.В. 

Патріотична мікс-гра 

«Усе моє, что зветься Україна» (5-11 кл.) 

Листопад  Лихожон Т.В. 

Сімейні вечори в 1-11 кл. Грудень, 

Травень 

Класні керівники, 

вихователі 

Круглий стіл 

«Психологічні прийоми спілкування вихователя з 

батьками»  

Вересень  Андріяненко В.О. 

Круглий стіл «Електронне портфоліо педагога як 

форма подання педагогічного досвіду» 

Січень Божко Л.С. 

Круглий стіл спільно з ХОДБ 

«Читання як праця і творчість» (Нові підходи в 

формуванні культури читання) 

Листопад  Лихожон Т.В. 

Майстер-клас «Методика і організація проведення 

позакласних заходів» 

Березень Божко Л.С. 

«Херсонщина - мій рідний край». 

ІІ-й шкільний конкурс на кращий літературний твір 

про рідний край  

9.11.2018 –

3.04.2019 

 

Плакида Н.П. 

Лихожон Т.В. 

вихователі 

Перший етап захисту рефератів і науково-дослідних 

робіт МАН України 

Грудень Мовенко Е.Г. 

Творча майстерня «Зроби новорічний подарунок 

власними руками» (виготовлення українських 

оберегів) 

Грудень  Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Учні та батьки 5-6 класів 

«Діставайте пряники і на стіл кладіть ... 

Пар пішов з чайника! Гості, заходять » 

(Виготовлення пряників в Кондитерській Святого 

Миколая) 

21.12.2018 Кириленко А.В. 

Рилєєва І.М. 

Концерт хору Кафедрального собору Стрітення 

Господнього 

19.12.2018 Замараєва І.В. 

Різдвяні читання 16.01.2019 Москальова І.В. 

Фестиваль поетів ШГП 30.01.2019 

 

Лихожон Т.В. 

Мілютіна В.А. 

Шаховий командний турнір на кубок директора 

НВК «ШГП» ХОР 

26.01.2019 

 

Кириленко А.В. 

Козак Л.М. 

Екологічна акція «Допоможемо зимуючим птахам» 

(виготовлення годівниць, шпаківень) 

Січень Мороз Т.С. 

Концерт до 27-річчя ШГП 31.01.2019 

 

Кияновський А.О.  

Сербіна О.А.. 

Театральна постановка «Наталка Полтавка» (до 

180-річчя написання твору Іваном Котляревським) 

Січень  

 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Конференція «Художники України» (7-9 кл.) Травень  Божко Л.С. 

Конференція «Світ дитинства у творчості  

Т.Г. Шевченка »(7-8 кл.) 

Березень  Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Театральний фестиваль -2019 (5-9 кл.) Березень Сербіна О.А. 

Турнір з волейболу (9-10 кл.) Квітень Кушнаренко Є.Б. 

Туристичний форум «Європа запрошує Україну» 25.04.2019 Тригуб С.Є.  

Веселий футбол.Збірна команда учнів 3-4 кл. і 5-6 

кл.  

Травень Стрикаленко А.Ю. 

Концерт «Мелодії останнього дзвоника» Травень Кияновський А.О. 
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                      3.2.План заходів з національно – патріотичного виховання  

№                    Зміст заходів Дата  Відповідальний Форма 

узагальнення 

1 Забезпечити виконання методичних 

рекомендацій щодо використання 

державної символіки та символіки 

Херсона та Херсонської області. З цією 

метою: 

-розробити цикл бесід, конкурсів з 

питань вивчення і тлумачення 

державної та національної символіки; 

поновити (обладнати) куточки 

національної символіки в класних 

кімнатах. 

до 15.09. 

2018 

 

 

 

 

до 01.10. 

2018 

 

Конишева Г.О. 

Вихователі  

Тематика 

бесід 

2 Провести конкурс малюнків до Дня 

міста:« Херсон – мій рідний дім». 

До 

28.09.2018 

 

Божко Л.С., 

Вихователі 1-11 

класів 

Конкурс 

3 Взяти участь у виставках дитячої 

творчості до Дня міста 

До 

28.09.2018 

 

Рилєєва І.М., 

Божко Л.С. класні 

керівники, 

вихователі 

Виставка 

4 Розробити план читацьких конференцій, 

бібліотечних уроків, тематичних 

вечорів пам’яті, зустрічей з ветеранами,  

бійцями–учасниками АТО, 

політв’язнями та репресованими. 

жовтень Лихожон Т.В., 

Пузиревич О.О. 

План 

5 З метою виховання в учнівської молоді  

Патріотичних почуттів, усвідомлення 

своєї етнічної єдності, утвердження 

національної гідності провести: 

Виховні години: 

«Щоб у серці жила Батьківщина» до 26-

ї річниці незалежності України 

«Велична і свята, моя ти Україно»  

«Конституція – основний закон країни» 

до 21-ї річниці Конституції України 

«Знаємо права,виконуємо обов’язки» 

«Виховання громадянина – патріота» 

«Україно моя, ти в серці одна. Ти для 

мене – найкраща в світі!» 

«Моя Україно – незалежна держава» 

« Ми різні, але єдині» 

Протягом 

року 

 

Рилєєва І.М.. 

Кириленко А.В., 

Лихожон Т.В., 

класні керівники, 

вихователі 

План 

6 Провести  круглі столи, засідання 

дискусійних клубів : 

 «День Соборності України» 

 

«75-річниця звільнення Херсона від 

нацистської окупації» 

«Чорнобильські дзвони» 

 

 

Грудень 

 

Березень 

 

Квітень 

Конишева Г.О. 

Маркова Л.І. 

Плакида Н.П. 

Вихователі  

Круглий стіл, 

дискусійні 

клуби 

Сербіна О.А.. 

Рилєєва І.М. 
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«Ми пам`ятаємо твій подвиг, солдате.»  Травень 

7 Оформлення в шкільній бібліотеці 

книжкових виставок, присвячених 

визначним датам України і рідного 

краю 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 
 

 Вибори Президента учнівського 

самоврядування 

Вересень  Конишева Г.О. 

Дадонова І.П. 

Наказ  

8 Проведення Дня шкільного 

самоврядування 

Грудень Кириленко А.В. 

класні керівники 

Наказ 

План 

9 Відзначення Дня Захисника України, 

Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних 

Сил України, Дня Соборності України, 

Дня Героїв Небесної Сотні, 73-ї річниці 

звільнення Херсона від нацистських 

загарбників, Дня пам`яті і примирення, 

Дня Перемоги 

Жовтень, 

Листопад, 

Грудень, 

Січень, 

Лютий, 

Березень, 

Травень 

Рилєєва І.М., 

Кириленко А.В. 

Лихожон Т.В., 

Класні керівники, 

вихователі 

Заходи 

10 Провести щорічні акції: 

— «Новорічно-різдвяна турбота» 

— «Червоний хрест» 

— «Допоможи другу» 

Протягом 

року 

Рилєєва І.М., 

Кириленко А.В. 

Класні керівники, 

вихователі 

Інформація 

11 Організувати зустрічі з воїнами – 

афганцями, бійцями-учасниками АТО 

та представниками волонтерського руху 

Лютий Рилєєва І.М., 

Кириленко А.В. 

Андріяненко В.О. 

Класні керівники 

Зустріч 

12 Музейні уроки, присвячені знаменним 

датам 

Протягом 

року 

Полушкіна Н.П. 

Вихователі  

 

13 Організувати надання шефської 

допомоги ветеранам війни, праці, 

людям похилого віку. 

Протягом 

року 

Рилєєва І.М., 

Конишева Г.О. 

Класні керівники 

Наказ 

14 Відзначення «Дня партизанської слави» Вересень 

 

Рилєєва І.М., 

Конишева Г.О. 

Класні керівники 

Заходи 

 

15 Взяти участь у проекті обласної 

програми відродження та розвитку 

козацьких традицій «Херсон – колиска 

козацтва» 

Протягом 

року 

Конишева Г.О. 

Класні керівники 

 

16 Провести уроки скорботи і Пам'яті 

жертв голодомору 1932 – 1933 р.р.,  

1946 – 1947 рр. 

Листопад Конишева Г.О. 

Маркова Л.І 

Класні керівники 

Заходи за 

окремим 

планом 

17 Відзначення Міжнародного Дня 

толерантності. 

Листопад Головатюк В.О. 

Рилєєва І.М. 

Заходи 

18 З метою відзначення дня прав людини 

провести: 

- Тренінг «Діти-дітям» - «Права і 

обов`язки громадян України» 

- Годину спілкування «Я – 

громадянин України» 

- ознайомлення з «Декларацією прав 

людини», «Правова культура – 

міцність держави». 

Жовтень 

 

 

 

Листопад 

Грудень 

Маркова Л.І. 

Класні керівники 

 

Заходи 

19 Відзначення Міжнародного Дня 

толерантності 

Листопад Головатюк В.О.,  

Класні керівники 

Захід 
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20 Взяти участь у конкурсі «Знавці історії 

рідного краю» 

Січень-

лютий 

Тригуб С.Є. Інформація 

21 Відзначення Дня Європи Травень Плакида Н.П. 

Лихожон Т.В. 

Бойко Т.М. 

План заходів 

22 Урочистий захід, присвячений Дню 

пам`яті і примирення, Дню Перемоги 

Травень Конишева Г.О. 

Кириленко А.В. 

Захід 

 

3.3.Календар виовної роботи початкової школи на 2018 - 2019 навчальний рік 

 
Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

01.09 субота Музика скрізь, посмішкий сміх – школа 

відкрила двері для всіх 

Свято першого 

дзвоника 

Учні  

1 – 11 

класів 

 

Тиждень безпеки   і охорони життєдіяльності 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

03.09 Понеділок Вересень малечу в класи зазива ... 

День такий знаменний раз в житті бува! 

 

Гра-знайомство зі 

школою 

1-кл. 

 

04.09 Вівторок Молебень про успішний початок нового 

навчального року 

 

Будьте завжди обережні, вивчіть правила 

пожежні! 

Молебень  

 

 

Бесіда-діалог 

1-4 кл. 

 

 

2-кл. 

 

05.09 Середа Пригоди в країні дорожніх знаків Гра-подорож 4- кл.  

 

06.09 Четвер Щоб чистим було тіло, допоможуть душ і 

мило. 

Зустріч з 

медсестрою 

1-кл. 

07.09 П’ятниця  Щоб мати здоров’я, слід правильно їсти, 

вживати поживне і тільки корисне! 

Час спілкування 3-кл. 

 

 

Тиждень історії та краєзнавства 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

10.09 Понеділок «Геній краси і правди» ( 190 років з дня 

народження Льва Толстого) 

 

Літературний салон 4кл. 

 

11.09 Вівторок «Место сие повелеваем наименовать 

Херсоном» 240 років з часу заснування 

міста. 

 

Фоторепортаж до 

ювілею міста 

1-2 кл. 

 

12.09 Середа «На старих вуличках живе дихання віків» 

(старі назви вулиць Херсона) 

Гра-подорож 1-4 кл. 

 

13.09 Четвер Місто на семи вітрах Творчі роботи 3-4 кл. 

 

14.09 П’ятниця  Місто мого дитинства Конкурс малюнків 

на асфальті 

1-4 кл. 
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Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

17.09 Понеділок Йде осінь по землі – царівна, красива, 

сонячна, чарівна. 

 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1-4 кл. 

 

 

18.09 Вівторок Ольвія Понтійська – місто щастя Клуб ерудитів  4кл. 

 

19.09 Середа Ми тепер не просто діти -  всі тепер ми 

школярі(правила поведінки учнів ШГП) 

Час спілкування 1кл. 

 

20.09 Четвер Любов до краси творить дива Філософська бесіда 

про красу 

2 кл. 

 

21.09 П’ятниця  Першовідкривач Антарктиди (240 років з 

дня народження Ф.Ф.Беллінсгаузена) 

Етюди про великих 

мандрівників 

3кл. 

 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

24.09 Понеділок Партизанський рух  на Херсонщині                  

( День партизанської слави  ) 

 

Історичний альманах 3-4 кл. 

 

25.09 Вівторок Бібліотека – море книг, 

Бібліотека – храм науки... 

Бібліотечний урок 1кл. 

 

26.09 Середа По горам та по лісам, сьогодні тут, а завтра 

там ( Всесвітній день туризму) 

Фоторепортаж  1-4 кл. 

 

27.09 Четвер Подорож до морських глибин (Всесвітній 

день моря) 

Екологічний 

калейдоскоп 

2-3кл. 

28.09 П’ятниця  Іду в бібліотеку, як на свято 

Коштовностей одвічних і святих. 

Подорож до 

бібліотеки 

4 кл. 

 

29.09 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень фізкультури і спорту 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

01.10 Понеділок То ж ми для вас це свято готували, 

Щоб донести свою любов до вас. 

 

Святковий концерт 

бабусям і дідусям 

2 кл. 

 

02.10 Вівторок Щоб в спорті першими бути  

Треба спорт любити.  

Фоторепортаж  про 

спортивні нагороди 

учнів 

1-4 кл. 

 

 

03.10 Середа Хто з фізкультурою  на  «ти», в житті 

досягне він мети. 

Зустріч зі 

спортсменами 

3-4 кл. 

 

04.10 Четвер П`ять кілець Олімпіади 

 Різний колір мають. 

Чотирилапим за вірність і відданість 

( всесвітній день захисту тварин) 

Спортивна вікторина 

 

Година цікавої 

інформації 

1-2кл. 

 

3кл. 

05.10 П’ятниця  Якщо будем спорт любити, зможем років 

сто прожити! 

Спортивні змагання 1-4 кл. 

 

 

06.10 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 



84 
 

Тиждень художньої культури 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

08.10 Понеділок Їх дев’ять муз, дев’ять рідних сестер, вони в 

своїй гармонії прекрасні і єдині.  

 

Екскурс в історію 

мистецтв 

1-4кл. 

 

09.10 Вівторок В гостях у Мельпомени Етична бесіда про 

поведінку в театрі 

3кл. 

 

10.10 Середа Національна слава Італії (205 років з дня 

народження Джузеппе Верді) 

Година класичної 

музики 

4кл. 

 

11.10 Четвер Що таке творчість: Може це вітер Ніжно 

шепоче зажуреним вітам?  

Екскурсія до музею 2кл. 

 

12.10 П’ятниця  Загадки Калліопи, богині співів Музична вікторина 1кл. 

 

13.10 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10 

кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

15.10 Понеділок Козацькому роду нема переводу 

 

Свято українського 

козацтва 

3кл. 

 

16.10 Вівторок В золотистому жупані заглядає жовтень 

ранній. Розмальовує в садочках позолоту 

на листочках. 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1-4кл. 

 

 

17.10 Середа Ти уяви собі на мить,  

Як би жили ми без книг? 

Бібліотечний урок 2кл. 

 

18.10 Четвер Виготовлення робіт з природнього 

матеріалу 

Виставка робіт 1-4кл. 

 

19.10 П’ятниця  Вишиває осінь на канві зеленій 

Золоті квітки. 

Тематична 

прогулянка 

1кл. 

 

20.10 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

22.10 Понеділок Надбання безсмертя (185 років з дня 

народження Альфреда Нобеля) 

Година ерудита 4кл. 

 

23.10 Вівторок Всі професії для нас важливі, руки золоті – 

це справжнє диво! 

Виховна година 3-4кл. 

 

24.10 Середа Професії моєї сім’ї. Сімейні династії. Творчі роботи 3-4кл. 

 

25.10 Четвер Коли я виросту, то стану… Конкурс малюнків 

на тему « Професії» 

1-2кл. 

 

26.10 П’ятниця  Про красу внутрішню і зовнішню Філософська казка 1 кл. 

27.10 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень російської мови і літератури 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

05.11 Понеділок Новые встречи со старыми сказками КВН по 2кл. 
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 литературным 

сказкам 

 

06.11 Вівторок Конечно тайны языка не все открыли мы 

пока 

Конкурс знатоков 

русского языка 

1кл. 

 

07.11 Середа Там чудеса, там Леший бродит Викторина по 

сказкам 

3кл. 

 

08.11 Четвер ЖЗЛ: 195 лет со дня рождения 

И.С.Тургенева 

Литературный салон 4кл. 

 

09.11 П’ятниця  День української писемності та мови 

«Наша мова калинова» 

Конкурс читців 1-4кл. 

 

10.11 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень математики 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

12.11 Понеділок Математичний вінок 

 

Етюди про великих 

математиків 

1-4кл. 

 

13.11 Вівторок Магія чисел ( прикмети пов’язані з 

числами) 

Забавна математика 3 кл. 

 

14.11 Середа В країні цікавої математики Гра - подорож 2кл. 

 

15.11 Четвер Її звуть Королевою КВВ з математики 4 кл. 

 

16.11 П’ятниця  У країні цікавої математики Геометричний 

зоопарк 

1кл. 

 

17.11 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень інформатики 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

19.11 Понеділок Якщо ти дитина, то май на прикметі 

Злодюжки полюють і в Інтернеті. 

 

Бесіда про 

небезпечність 

комп’ютера  

1-4кл 

 

20.11 Вівторок Не розуміє вже сім’я, де комп’ютер, а де я 

! 

Година спілкування 3кл. 

 

21.11 Середа Ноутбук! Ти людини кращий друг! Інтелектуальна 

бесіда 

4кл. 

 

22.11 Четвер День комп’ютерного генія Комп’ютерні ігри 1-2кл. 

 

23.11 П’ятниця  Золотий фонд мультиплікації. Мультфільм  

«Пригоди Незнайка і його друзів» 

Кінозал (до100 річчя 

з дня народження  

М. Носова) 

1-4кл. 

 

24.11 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

26.11 Понеділок Перед Носовим знімайте шляпу, адже він 

Незнайки тато. 

 

Літературний салон 1-4кл. 

 

27.11 Вівторок Чи чули ви колись про місто з квітів Вікторина  1-2кл. 
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28.11 Середа Турнір веселих коротунів. Літературна гра 3-4кл. 

 

29.11 Четвер По пустих доріжкам парку тихо бродить 

осінь. 

Тематична 

прогулянка 

4кл. 

 

30.11 П’ятниця  У книгах пам'ять віків, у книгах мудрість 

наших батьків. 

Бібліотечний урок 3кл. 

 

01.12 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

03.12 Понеділок Майстер посмішки ( 105 років з дня 

народження В.Драгунського) 

Літературна вітальня 3-4кл. 

04.12 Вівторок Жертва і самопожертва для блага інших Філософська бесіда 3-4кл. 

 

05.12 Середа Зима ось-ось прилине, в снігах засне земля. 

 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1-4кл. 

 

 

06.12 Четвер «Від кольчуги до мундиру» день збройних 

сил України 

Історичний екскурс 2-4кл. 

07.12 П’ятниця  Золотий фонд  дитячих фільмів. Фільм  

«Старик Хоттабич» 

Кінозал (115 років з 

дня народження 

Л.І.Лагіна ) 

1-4кл 

 

08.12 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Тиждень права 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

10.12 Понеділок Маю право на права (Міжнародний день 

прав людини) 

Правова бесіда 1-4кл. 

11.12 Вівторок Права літературних героїв Правова гра 3кл. 

 

12.12 Середа Громадянин і грецька держава Клуб ерудитів 4кл. 

 

13.12 Четвер Ми учні, а це означає Права і обов’язки 

учнів ШГП 

1кл. 

 

14.12 П’ятниця  Наум Грамотник і перші школи на Русі Історичний екскурс 2кл. 

 

15.12 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень етики 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

17.12 Понеділок Промилосердя і співчуття 

 

Філософська 

розмова з циклу                 

«Філософські казки» 

1-2кл. 

 

18.12 Вівторок Раз добром зігріте серце довіку не охолоне. Подарунки дітям 1-4кл. 
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дитячих будинків  

19.12 Середа Бачиш, перша зіронька горить, то вже 

Миколай до нас спішить. 

До витоків народних 

традицій 

1-4кл. 

 

20.12 Четвер Твори добро на благо людям! Уроки милосердя 3-4кл. 

 

21.12 П’ятниця  Акція «Допомога  зимуючим птахам» Виготовлення 

годівниць 

1-4кл. 

 

22.12 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

24.12 Понеділок Ми хочемо, щоб кожний знав, як 

народжується журнал. 

 

Бібліотечний урок 4 кл. 

 

25.12 Вівторок Сива матінка-зима молоду яличку  

Одягала крадькома вснігову спідничку. 

 

Тематична 

прогулянка 

3кл. 

 

26.12 Середа Свято розкриває секрети Екскурс в історію 

новорічного свята 

2 кл. 

 

27.12 Четвер Питання Діда Мороза Новорічна вікторина 1-4кл. 

 

28.12 П’ятниця  Подорож по зимовим казках. Гра-подорож 1 кл. 

 

29.12 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень образотворчого мистецтва 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

14.01 Понеділок Майстер портрета і жанрових картин 

( 185 років з дня народження В.Г.Перова) 

Художній салон 3-4 кл. 

 

15.01 Вівторок Відкриття персональних виставок юних 

художників ШГП 

Майстер-клас юних 

художників 

1-4 кл.  

16.01 Середа Зимовий пейзаж у творчості видатних 

художників 

Художня галерея 1-4 кл. 

 

17.01 Четвер Конкурс малюнків «Зимова фантазія» Школа малювання 1-2кл. 

 

18.01 П’ятниця  Кращі музеї світу і їх відомі колекції Віртуальна подорож 

по музеям світу 

3-4 кл. 

 

19.01 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

21.01 Понеділок Книжки, що знають про все ( словники, 

енциклопедії) 

Бібліотечний урок 3 кл. 

 

22.01 Вівторок Віхола, віхола до мороза їхала, Тематична 

прогулянка 

2кл. 

23.01 Середа 0,школо! Колиска моя! Чи любив хто тебе , 

як я ? 

Виготовлення 

вітальних листівок, 

стінгазет 

1-4 кл. 
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24.01 Четвер Січень сипав із торбинки сніг на сосни і 

ялинки. 

 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1-4 кл. 

 

25.01 П’ятниця  Золотий фонд мультиплікації. Мультфільм 

«Малахітова скринька» 

Кінозал  1-4 кл. 

 

26.01 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

28.01 Понеділок Уральський розповідач ( 140 років з дня 

народження П.П. Бажова ) 

 

Літературний 

альманах  

3-4кл. 

 

29.01 Вівторок До ШГП приходять діти, щоб дізнатись 

про все на світі. 

Творчі роботи про 

школу 

3-4кл. 

 

30.01 Середа По сторінкам шкільного альбому Із шкільного архіву 1 -4 кл. 

 

31.01 Четвер Потрібні співаки, танцюристи, музиканти? 

В ШГП  шукайте таланти! 

Святковий концерт 1 -4 кл. 

 

01.02 П’ятниця  
Вслід за січнем лютує лютий — 

Холоднючий і надутий. 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1 -4 кл. 

 

 

02.02 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень хімії 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

04.02 Понеділок Мороз - воєвода дозором обходить 

володіння свої 

 

Тематична 

прогулянка 

1кл. 

 

05.02 Вівторок Захоплюючі досліди для малюків Клуб «Пустунчик» 1-2кл. 

 

06.02 Середа Історія звичайного сірника Цікава хімія 3-4кл. 

 

07.02 Четвер Дмитро Менделєєв. Життя і відкриття. 

(185 років з дня народження) 

Етюди про великих 

вчених 

1-4кл. 

 

 

08.02 П’ятниця  Кумедні випадки з життя знаменитих 

хіміків 

Забавна хімія 1-4кл. 

 

09.02 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

Тиждень біології 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

11.02 Понеділок Тонкий поціновувач природи  (125 років з 

дня народження В.В.Біанки) 

Літературні 

посиденьки 

1-2кл. 

 

12.02 Вівторок Чарльз Дарвін - геніальний вчений, 

безбожник та відважний шукач істини 

(210 років з дня народження) 

Етюди про великих 

вчених 

4кл. 

 

https://pustunchik.ua/ua/online-school/chemistry/zanimatelnyye-opyty-dlya-detey
https://pustunchik.ua/ua/online-school/chemistry/zabavnye-sluchai-iz-zhizni-znamenityh-himikov
https://pustunchik.ua/ua/online-school/chemistry/zabavnye-sluchai-iz-zhizni-znamenityh-himikov
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13.02 Середа Нащадок великого Езопа (250 років з дня 

народження І.А.Крилова) 

Літературний салон 2кл. 

 

14.02 Четвер Загадки фауни та флори розгадати ми 

зможемо скоро 

Інтелектуальна 

бесіда 

3кл. 

 

15.02 П’ятниця  Природа квіти нам дала, життя щоб наше 

стало кращим. 

Акція  по 

озелененню класу 

1-4кл. 

 

16.02 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Театральний фестиваль 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

18.02 Понеділок Театр, театр – це вічна гра 

 

Уроки етикету 1-2кл. 

 

19.02 Вівторок Життя театр, а всі ми в нім - актори В гостях у містера 

Етикета 

3-4кл. 

 

20.02 Середа Феномен грецького мистецтва 

 

Клуб ерудитів 4кл. 

21.02 Четвер Хочеться квітів, овацій і «браво!» 

Міжнародний день рідної мови 

 

Показ спектаклів 

Хвилини інформації 

2-4кл. 

1-4кл. 

22.02 П’ятниця  Нечутно завіса шумить, кінець спектаклю 

сповіщає  

Підведення 

підсумків фестивалю 

2-4кл. 

 

23.02 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

25.02 Понеділок На полицях там уряд 

Гарні книжечки стоять, 

Бібліотечний урок 2кл. 

 

26.02 Вівторок Королівський бал ввічливості Свято для 

першокласників 

1кл. 

 

27.02 Середа Пошуки бібліотеки Ярослава Мудрого: 

легенди і факти. 

Загадки історії 3кл. 

 

28.02 Четвер Мода і прикраси Древньої Греції Клуб ерудитів 4кл. 

 

01.03 П’ятниця  Золотий фонд мультиплікації. Мультфільм 

«Снігова королева» 

Дитячий кінозал 1-4кл. 

 

02.03 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень української мови і літератури 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

04.03 Понеділок Поезія Т.Шевченка то музики народної 

душа (205 років з дня народження поета) 

8 Березня – мамин день 

Дні Т.Г.Шевченка у 

школі 

 

Виготовлення 

святкових листівок 

1-4 кл. 

 

 

1-4 кл. 

 

05.03 Вівторок Т.Г.Шевченко - художник Художня галерея 1-4 кл. 

06.03 Середа Вічне слово Кобзаря Конкурс читців 

віршівТ.Шевченка 

1-4 кл. 

07.03 Четвер Довга коса - дівоча краса Святкова програма 3-4кл. 
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09.03 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

11.03 Понеділок Прийшла весна запашна, квітами, травами 

закосичена! 

 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1-4 кл. 

 

12.03 Вівторок Хвастощі і заздрість – два  прояви егоїзму Філософська 

розмова з циклу                 

«Філософські казки» 

4кл. 

 

13.03 Середа Поговоримо про ввічливість Ситуативні бесіди-

діалоги 

2кл. 

 

14.03 Четвер Планета друзів Розвиваюча рольова 

гра 

4кл. 

 

15.03 П’ятниця  Людина і світ рослин Екологічний 

калейдоскоп 

1кл. 

16.03 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень музики 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

18.03 Понеділок Музикальний казкар (175 років з дня 

народження М.А. Римського-Корсакова) 

Музичний салон 1-2кл. 

 

19.03 Вівторок Загадки Калліопи, богині співів Музична вікторина 1-4кл. 

20.03 Середа Художник з нашого міста ( 135 років з дня 

народження О.О. Шовкуненка) 

Художня галерея 1-4кл. 

 

21.03 Четвер Найгеніальніший творець оперного 

реалізму (180 років з дня народження 

Модеста Мусоргського) 

Час 

класичноїмузики 

3-4кл. 

 

 

22.03 П’ятниця  О! Музика! Яке це справді диво, 

Вона підносить в сині небеса. 

Концерт артистів 

філармонії 

1-4кл. 

 

23.03 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

01.04 Понеділок Гоголь – прозаїк, драматург,поет, критик, 

публіцист (210 років з дня народження) 

День сміху 

Літературний салон 

 

 

Свято гумору 

3-4кл. 

 

 

1-2кл. 

02.04 Вівторок Міжнародний день книги Час спілкування 1-4кл. 

 

03.04 Середа Як стати вихованим Уроки етикету 2кл. 

04.04 Четвер Держимо в порядку зошити й книжки Рейд  1-4кл. 

 

05.04 П’ятниця  Сильним і здоровим будь, про хвороби 

позабудь! (всесвітній день здоров’я)  

Зустріч з 

медсестрою 

3-4кл. 

 

06.04 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 
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Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

08.04 Понеділок Багато книг розумних, чудових і цікавих. 

 

Бібліотечний урок 2кл. 

 

09.04 Вівторок Воля – особлива внутрішня сила людини Філософська 

розмова з циклу                 

«Філософські казки» 

3кл. 

 

10.04 Середа Дерева нашого майданчика Інтелектуальна 

бесіда 

1кл. 

 

11.04 Четвер Пролітаємо повз Марс і Юпітер Бесіда - практикум 4кл. 

 

12.04 П’ятниця  Космічна подорож Подорож по 

Сонячній системі 

1-2 кл. 

 

13.04 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень географії 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

15.04 Понеділок Великі географічні відкриття 

 

Географічний 

альманах 

3-4кл. 

 

16.04 Вівторок З рюкзаком крокують наші діти, бо 

бажають знати все на світі 

Час цікавої географії 1-4кл. 

 

17.04 Середа Щоб географію діти вивчали батьки їм 

глобус великий придбали. 

Гра-подорож 1-2кл. 

 

18.04 Четвер Ми подорожуємо по світу Віртуальна подорож 1-4кл. 

 

19.04 П’ятниця  Золотий фонд мультиплікації. Мультфільм 

«Коник Горбоконик» 

Дитячий кінозал 1-4кл. 

 

20.04 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень англійської мови 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

22.04 Понеділок Ми – земляни, наш будинок – планета 

Земля ( Міжнародний день Землі) 

Інтелектуальна 

бесіда-діалог 

1-4кл. 

 

23.04 Вівторок Знамениті англійці (455 років з дня 

народження В.Шекспіра) 

Літературний салон 3-4кл. 

 

24.04 Середа Ми повинні вам сказати, що англійський 

треба знати 

 

Гра-подорож по 

англомовним 

країнам 

1-4кл. 

 

25.04 Четвер Англійські казки знаємо  без підказки Ігрова програма 1-2 кл. 

 

26.04 П’ятниця  Ісус Христос – здоров'я шле з небес. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Презентація  1-4кл. 

 

27.04 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

29.04 Понеділок В танці кружляє земля! Конкурс 1-4кл. 
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 танцювальної 

майстерності 

 

30.04 Вівторок Що ми знаємо про навколишній світ? Екологічний КВК 3-4кл. 

 

02.05 Четвер У світі квітів Літературно-ігрова 

програма 

1кл. 

 

03.05 П’ятниця Уже кульбаби дружно в травах жовтаві 

кульки надули 

Тематична 

прогулянка 

2кл. 

 

04.05 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень пам’яті 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

06.05 Понеділок Дитинство , обпалене війною 

 

Зустріч з дітьми 

війни 

1-2кл. 

 

07.05 Вівторок Застигли на курганах обеліски Години спілкування, 

уроки мужності 

3-4кл. 

 

08.04 Середа До могили невідомого солдата ти в свята і 

в будні приходь. 

Мітинг, покладання 

квітів до Меморіалу 

Слави 

1-4кл. 

 

 

10.05 П’ятниця Ці пісні співали саме на війні Хвилини музики 1-4кл. 

 

11.05 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

Тиждень фізики 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

13.05 Понеділок Великі фізики і їх відкриття 

 

Етюди про вчених 1-4кл. 

 

14.05 Вівторок Хочу у дзеркала спитати (про магічні 

властивості дзеркал) 

Забавна фізика 3-4кл. 

 

 

15.05 Середа Родина, рід, які слова святі! Вони потрібні 

кожному в житті.(Всесвітній день сім'ї ) 

Конкурс малюнків 

на асфальті 

1-4кл. 

 

 

16.05 Четвер День української вишиванки Конкурс на кращий 

вірш 

1-4кл. 

 

17.05 П’ятниця  Звідки береться веселка?  Клуб чомучок 1-2кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи        Форма 

проведення 

Класи 

20.05 Понеділок Улюблений казковий герой 

 

Конкурс малюнків 

на асфальті 

1-4кл 

 

21.05 Вівторок Акція «Книжкина лікарня» Здача підручників 1-4кл 

 

22.05 Середа Час веселих ігор та конкурсів Ігрова програма 1-2кл. 

23.05 Четвер Красиві, слухняні кульки повітряні. Ігри - розваги 3-4 кл. 

 

24.05 П’ятниця  Золотий фонд мультиплікації. Мультфільм 

«Казка про золотого півника» 

Дитячий кінозал 1-4кл 
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3.4.Календар виховних заходів старшої школи 

на 2018-2019 навчальний рік 

 

КЛАС                                                    ЗАХОДИ 

Вересень 

5-11 

КЛАСИ 

01.09.18- Свято «Мелодії першого дзвоника» 

3.09.18-7.09.18- Тиждень безпеки і охорони життєдіяльності 

3.09.18-Збори класу (вибори активу класу і планування роботи) 

4.09.18-Молебінь про успішний початок навчального року 

4.09.18-10.09.18-Засідання комітетів 

4.09.18-Старт пошукової операції «Мій прадід був солдатом» 

Зустрічі з ветеранами, Відвідування ветеранів 

7.09.18-День здоров'я з виїздом в м.Гола Пристань 

10.09.18-15.09.18-Таланти ШГП 

10.09.18-15.09.18 Тиждень історії та краєзнавства, присвячений 240- річчю м. 

Херсона 

15.09.18-Театралізована вистава «Дізнайся історичну особистість» (5-11) 

21.09.18-Мітинг, присвячений Дню партизанської слави (вручення значків 

п'ятикласникам) 

Екскурсія в Національний археологічний заповідник м.Ольвія 

Екологічні рейди «Найчистіший клас» 

-Пішохідна екскурсія «Херсонська фортеця» (5-7) 

-Краезнавчійквест залами Херсонського обласного краєзнавчого музею 

«Повеліваю місто найменувати Херсон» (5-6) 

-Конференція «Слід видатніх херсонськіх мітців-ювілярів у науці, історії та 

містецтві» (С.Л. Гармаш, Ф.І. Кідер, Н.Д. Фогель, І.І. Гайдай, Д.В. Маркович) (9-

11) 

5 класи 04.09.18-Виставка малюнків «Електрика навколо» 

05.09.18-Година здоров'я «як зберегти хороший зір? 

06.09.18-квест «Цариця Гігієна і її друзі» 

10.09.18- Історичний екскурс «Г. Потьомкін і його час » 

11.09.18-Посвята в гімназисти п'ятикласників 

13.09.18-конкурс малюнків на повітряних кульках «Херсону з любов'ю», до 240-

річчя міста 

14.09.18- «Таємниці вулиці Суворова» екскурсія 

24.09.18-ігрова програма «Подорож у морські глибини», до Всесвітнього дня моря 

6 класи 05.09.18-Виставка малюнків «Вогонь« добрий », вогонь« злий » 

06.09.18-Година здоров'я «як зберегти хороший зір?» 

10.09.18-фотоколаж «Місце це наказуємо назвати Херсоном» 

11.09.18- Історичний екскурс «Г. Потьомкін і його час » 

14.09.18- «Таємниці вулиці Суворова» екскурсія 

7 класи 05.09.18-виховна година «Щоб тіло чистим було, нам допоможуть душ і мило» 

10.09.18-вікторина «Перлина півдня - сонячний Херсон», до 240-річчя міста 

11.09.18- Історичний екскурс «Г. Потьомкін і його час » 

12.09.18- Квест «Засновники Херсона» 

13.09.18- Пізнавальний годину + вікторина «Грецький проект і Херсон» 

8 класи 04.09.18-Ігрова програма «Здоровим бути здорово» 

10.09.18-Конкурс презентацій «Вулиці рідного міста» 

11.09.18- Історичний екскурс «Г. Потьомкін і його час » 

12.09.18- Квест «Засновники Херсона» 
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13.09.18- Пізнавальний годину + вікторина «Грецький проект і Херсон 

21.09.18- «Який же любові вона чекає, який? Їй хочеться крикнути: "Любові-

зорепаду! Гарною-красивою! Великий-великий!», Вечір любовної лірики 

(присвячений 95-річчю Е.Асадова) 

9 класи 05.09.18-Вікторина «Профілактика захворювань» 

10.09.18-Розвиваюча бесіда «Місто на семи вітрах», до 240-річчя міста 

11.09.18-Історичний екскурс «Г. Потьомкін і його час » 

13.09.18-Пізнавальний годину + вікторина «Грецький проект і Херсон» 

21.09.18- «Я впевнений, що сенс життя для кожного з нас - просто рости в любові» 

літературний вечір, присвячений 190-річчю Л. Н.Толстого 

10 класи 05.09.18-Конкурс презентацій «Правила дорожні знати кожному потрібно» 

10.09.18-Виховна година «Спортивні перемоги херсонців» 

11.09.18-Історичний екскурс «Г. Потьомкін і його час » 

21.09.18- «Я впевнений, що сенс життя для кожного з нас - просто рости в любові.» 

Літературний вечір, присвячений 190-річчю 

Л. Н.Толстого 

28.09.18- «Велике зло - принижувати гідність людини, вважати себе особистістю, 

заслуговує на повагу, а іншу людину - дрібної порошиною» диспут, присвячений 

100-річчю В.О.Сухомлинського 

11 класи 06.09.18-Урок здоров'я «Скажімо наркотикам - ні!» 

10.09.18-етюди про великих мандрівників, до 240-річчя від дня народження 

Ф.Беллінсгаузена 

13.09.18-Історичний екскурс «Г. Потьомкін і його час » 

Робота дитячих творчих груп по темі «Становлення історичного жанру в світовому 

мистецтві 

28.09.18- «Велике зло - принижувати гідність людини, вважати себе особистістю, 

заслуговує на повагу, а іншу людину - дрібної порошиною» диспут, присвячений 

100-річчю В.О.Сухомлинського 

Жовтень 

5-11 

КЛАСИ 

01.10.18-07.10.18 -Тиждень фізкультури і спорту 

Виставка спортивних досягнень учнів (5-11) 

01.10.18-05.10.18-Конкурс на кращий комплекс вправ для фізкультхвилинки 

06.10.18-Конкурс спортивного танцю (5-10) 

15.10.18-20.10.18-тиждень інформатики 

-конкурс-виставка учнівських стінгазет «IT - Світ майбутнього» з інтернет-

голосуванням (5-11) 

- «Час кодіть» - тиждень коду в школі, з подальшим отриманням сертифікатів (5-

11) 

-МарафонШумахера «Клавогонкі» (5-11) 

-Фотоконкурс з інтернет-голосуванням 

«Комп'ютерна азбука» (5-11) 

-Зустрічі з ветеранами, Відвідування ветеранів 

-екологічні рейди «Найчистіше клас» 

-Робота пошукової групи «Мій прадід був солдатом» 

-Екскурсія до Херсонськоїобласноїбібліотекі для дітей іменіДніпрової Чайки (5-9) 

Спортивними-інтелектуальне свято «Козацький гарт» (5-7) 

5 класи 01.10.18-час класичної музики «І звуки музики лунають», до Всесвітнього дня 

музики 

01.10.18-конкурс стінгазет «Для чого потрібна фізкультура?» 

02.10.18-Конкурс малюнків «Мій улюблений вид спорту» 

06.10.18- «Тато, мама, я-спортивна сім'я» 

15.10.18-Конкурс «Перша мультиплікація» в PowerPoint з інтернет-голосуванням 
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6 класи 01.10.18-конкурс стінгазет «Для чого потрібна фізкультура?» 

03.10.18- «Знавці спорту» вікторина 

05.09.18- «Гра приймає всіх» ігрова програма 

06.10.18- «Тато, мама, я-спортивна сім'я» 

7 класи 01.10.18-конкурс стінгазет «Для чого потрібна фізкультура?» 

02.10.18- «Знавці спорту» вікторина 

03.10.18- «Спритний, швидкий, сильний» 

04.10.18-Виховна година «Мій друг - фізична культура» 

8 класи 01.10.18-конкурс стінгазет «Для чого потрібна фізкультура?» 

03.10.18- «Спритний, швидкий, сильний» 

04.10.18-Виховна година «Рідкісні тварини планети», до Всесвітнього дня захисту 

тварин 

05.10.18- «Ми зі спортом дружимо, спорт нам дуже потрібен» легкоатлетичні 

змагання 

9 класи 01.10.18-Музичний салон «Вальс. Вальс. Вальс », до Всесвітнього дня музики 

05.10.18- «Ми зі спортом дружимо, спорт нам дуже потрібен» легкоатлетичні 

змагання 

17.10.18- «Книги, які змінили світ. Паломництво Чарльза Гарольда ».Дж. Байрон », 

усний журнал, присвячений 200-річчю публікації роману 

10 класи 04.10.18-конкурс презентацій «Спорт у моєму житті» 

10.10.18-Музична вітальня «Д. Верді-205 років» 

18.10.18- «Книги, які змінили світ. «Фауст» Й. В.Гете », усний журнал, 

присвячений 210-річчю видання книги 

21.10.18-Усний журнал «185 років А.Нобель» 

25.10.18-Конференція до Дня визволення України 

 

11 класи 05.10.18-конкурс презентацій «Спорт у моєму житті» 

25.10.18-Конференція до Дня визволення України 

Листопад 

5-11 

КЛАСИ 

Збори класу (підсумки першої чверті) 

Засідання Президентської ради 

засідання Міністерств 

04.11.18-08.11.18-Тиждень російської мови та літератури, до 200-річчя від Дня 

народження І. С. Тургенєва 

08.11.18-літературний вечір, присвячений І. Тургенєва «І тільки для тебе в душі 

моїй суворій: І ніжність, і любов я свято бережу» (І. Тургенєв) 

12.11.18-17.11.18-тиждень математики 

13.11.18-Конкурс фотографій- жартів на математичну тему «Я і мій клас в числах» 

(5-10) 

14.11.18-Конкурс «Цікавих завдань» (5 - 11 класи) 

19.11.18-24.11.18- Тиждень німецької культури (німецька мова, художня культура і 

музика) 

19.11.18-Виставка газет «Музичний калейдоскоп». 

Радіоконкурс «Вгадай мелодію» (протягом тижня) для учнів всіх класів 

Брейн-ринг «Наша мова калинова» з батьками (5-6) 

День толерантності «Європейська спадщинаУкраїни» (5-11) 

Конкурс творчих робіт «Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді» (5-11) 

Перший етап захисту рефератів і науково-дослідних робіт МАН України 

Відвідування ветеранів (протягом місяця) 

Екологічні рейди «Найчистіший клас» 

Робота пошукової групи «Мій прадід був солдатом» 

5 класи 05.11.18-Конкурс-гра «Знавці казок» 
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18.11.18-Математичний лабіринт «Нитка Аріадни» 

14.11.18-Конкурс «Краща учнівська шпаргалка» 

15.11.18- «Математична бійка» 

19.11.18- «Музична вікторина" 

20.11.18-Віртуальна екскурсія по Німеччині 

23.11.18-Вікторина «Турнір веселих коротишек», до 110-річчя Н.Носова 

Декоративний розпис на папері (Херсонський художній музей ім. О.О. 

Шовкуненка) 

6 класи 05.11.18- турнір знавців російської словесності «Ми тоді лише вільно дихаємо, 

коли мову рідну чуємо» 

14.11.18-Конкурс «Краща учнівська шпаргалка» 

15.11.18- Математичний калейдоскоп «Її звуть Королевою» 

19.11.18- Конкурс на кращий переклад з німецької мови «Кращий перекладач» 

7 класи 05.11.18- Вікторина «Звичайно, таємниці мови не всі відкрили ми поки» 

Робота дитячих творчих груп з теми: «Птахи казкового світу в російському 

живописі». Відвідування краєзнавчого музею 

14.11.18- Магія чисел «Прикмети, пов'язані з числами» 

15.11.18- «adidas» гра 

20.11.18- Вікторина знавців німецької мови «Що? Де? Коли?» 

8 класи 06.11.18- конкурсна програма з мови «П'ять тисяч« Де ?, сім тисяч «Як?», Сто 

тисяч «Чому?» 

14.11.18- Математичний брейн-ринг «Вернісаж математичних головоломок» 

15.11.18- «adidas» гра 

26.11.18- Гра «Останній герой» 

9 класси 07.11.18- Брейн-ринг «Бережіть російську мову» 

Робота дитячих творчих груп по темі: «Анімалістичний жанр - один з найдавніших 

жанрів в історії мистецтва» 

16.11.18- Ігрова програма «У світі плоских фігур» 

20.11.18- Конкурс презентацій «Свята Німеччини» 

22.11.18- Музичний салон «І немає життя без долі, і без долі - немає пісні», до 90-

річчя М. Добронравова 

10 класи 08.11.18- Інтелектуально - розважальна гра «Словесна перестрілка» 

Відвідування учнями Херсонського обласного управління статистики 

12.11.18- Турнір ерудитів «Старовинні цікаві завдання» 

15.11.18- Командна гра «Марафон знань» 

16.11.18- Гра «Турнір знавців математики» 

11 класи  07.11.18- Гра - загадка з літератури «Звичайна незвичайна класика» Робота 

дитячих творчих груп з теми: «Батальний жанр у історії живопису» 

12.11.18- Етюди про великих математиків «Математичний вінок» 

21.11.18- Перегляд і обговорення фільму «Об'єднання Німеччини: долі людей» 

Гра «Що? Де? Коли? » 

Грудень 

5-11 

КЛАСИ 

03.12.18- 08.12.18-Тиждень правового і громадянського виховання 

05.12.18- «Я зустрів Вас ..» літературний салон (до 215-річчя від Дня народження 

Ф.І.Тютчева) 

11.12.18- Школа учнівського активу «Азбука організації» 

17.12.18- 21.12.18-Тиждень Милосердя 

17.12.18- 27.12.18-Сімейні вечори 

Виставка творчих робіт учнів «Ах, вернісаж, вернісаж» 

Турнір з баскетболу (9-10) 

Акція зі збору речей, продуктів харчування, медикаментів «Допоможи бідним 

пережити зиму» 
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Екологічні рейди «Найчистіший клас» 

Робота пошукової групи «Мій прадід був солдатом» 

5 класи 03.12.18 - «Пригоди в країні Доброти» ігрова програма за мотивами улюблених 

книг 

05.12.18- Конкурс малюнків «Мої права та обов'язки» 

17.12.18- Виховна година «Добрим бути зовсім не просто» 

Форт-Буаярд «Світ української мови» 

Творчамайстерня «Зробіноворічнійподаруноквласнімі руками» 

(віготовленняукраїнськіхоберегів) (5б) 

вікторина «Заповіді Декалогу - основа відносин між людьми» 

6 класи 07.12.18- Оформлення стенду «Наші права» 

17.12.18- «Пригоди в країні Доброти» ігрова програма за мотивами улюблених 

книг 

18.12.18- Виховна година «Поспішайте робити добро» 

Творча майстерня «Зроби новорічний подарунок власними руками» (виготовлення 

українських оберегів) (6-а) 

19.12.18- Виховна година «По країні з краю в край ходить Святий Миколай» 

вікторина «Заповіді Декалогу - основа відносин між людьми» 

7 класи 04.12.18- Виховна година «Права дитини-твої права» 

17.12.18- Етична бесіда «Доброта-джерело моральної сили» 

20.12.18- Перегляд кінофільму «Старий Хоттабич», до 115-річчя від дня 

народження Л.І. Лагина 

Форт-Буаярд «Світ української мови» 

етична бесіда «Прощення» 

8 класи 03.12.18- Дискусія «Що таке правове суспільство?» 

10.12.18- «Співець природи Карпатського краю» усний журнал, присвячений 80-

річчю А.Ф. Коцюбинського 

19.12.18- Диспут «Раз добром зігріте серце довіку не охолоне» 

бесіда «Моральний зміст євангельських притч» (з елементами інсценування) 

9 класи 04.12.18- Дискусія «Що таке правове суспільство?» 

05.12.18- Конкурс поезії Ф. І. Тютчева, до 215-річчя від дня народження 

19.12.18- Диспут «Раз добром зігріте серце довіку не охолоне» 

бесіда «Значення свята Хрещення Господня і сучасне розуміння таїнства 

хрещення» 

10 класи 03.12.18 -Гра-змагання «Громадянин і право» 

05.12.18- Конкурс поезії Ф.І. Тютчева, до 215-річчя від дня народження 

20.12.18- Зустріч з представниками Херсонської єпархії Української православної 

церкви «Я дар від серця принесу» 

Відвідування учнями 7 (11) класів ХДУ 

11 клас 06.12.18- Урок-конкурс «Марафон знань» 

13.12.18- «Наш патент перед Європою» усний журнал, присвячений 125-річчю М. 

Хвильового 

15.12.18- Літературний салон, до 145-річчя від дня народження В. Брюсова 

13.12.18- Диспут «Маю право на права» 

20.12.18- Зустріч з представниками Херсонської єпархії Української православної 

церкви «Я дар від серця принесу» 

Січень 

5-11  

КЛАСИ 

Збори класу (підсумки за I семестр, планування на II семестр) 

Засідання Президентської ради 

Засідання Навчального комітету гімназії 

засідання Міністерств 

14.01.19-19.01.19-Тиждень образотворчого мистецтва 
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14.01.19- Оформлення виставки малюнків та стенду з цитатами великих людей про 

мистецтво 

14.01.19-19.01.19- Виставка книг з мистецтва, і виставка репродукцій «Художники 

різних епох» 

-радіогазета «життя великого художника XIX століття» (до 175 - річчя від дня 

народження В. Г. Перова) (5 - 11) 

-конкурс репродукцій «Підпиши картину великого майстра» (до 185 - річчя від дня 

народження В. Г. Перова) (5 - 11); 

-театральна постановка «Наталка Полтавка» (до 180-річчя написання твору Іваном 

Котляревським) (5-11) 

31.01.19-Концерт «З днем народження ШГТ» 

 Екологічні рейди «Найчистіше клас» 

 Робота пошукової групи «Мій прадід був солдатом» 

5 класи «Клуб детективів» - гра (до 210-річчя з Дня народження Е. По, до 165-річчя з Дня 

народження А.Конан Дойля) 

14.01.19- Розвиваюча бесіда + презентація «Різдво в мистецтві» 

15.01.19-вікторина «Що? Де? Коли? », присвячена 175 - річчю від дня народження 

російського художника В.Г. Перова 

16.01.19- перегляд фільму «Василь Перов. передвижники » 

27.01.19- Літературне свято «Веселка казок Бажова», до 140-річчя П.Бажова 

Різдвяні традиції Таврії (Херсонська обласна бібліотека О. Гончара) 

6 класи 14.01.19- перегляд фільму «Василь Перов. передвижники » 

15.01.19- мистецька вітальня В.Г. Перова 

16.01.19-вікторина «Що? Де? Коли? », присвячена 175 - річчю від дня народження 

російського художника В.Г. Перова 

«Клуб детективів» - гра (до 210-річчя з Дня народження Е. По, до 160-річчя з Дня 

народження А.Конан Дойля) 

Різдвяні традиції Таврії (Херсонськаобласна бібліотека О. Гончара) 

7 класи 14.01.19- перегляд фільму «Василь Перов. передвижники » 

15.01.19-заочна екскурсія в майстерню художника В.Г. Перова 

«Клуб детективів» - гра (до 210-річчя з Дня народження Е. По, до 160-річчя з Дня 

народження А.Конан Дойля) 

16.01.19- «Життєві історії на полотнах майстра» Подорож по картинах В.Г.Перова 

(до 170-річчя з Дня народження) 

18.01.19- Розвиваюча бесіда + презентація «Іконографія Різдва Христового в 

мистецтві Візантії та Давньої Русі» 

Різдвяні традиції Таврії (Херсонська обласна бібліотека О. Гончара) 

Екскурсія «Історична тема в українськомужівопісі» (Херсонськійхудожній музей 

імені О.О. Шовкуненка) 

8 класи 15.01.19- «Становлення та етапи розвитку пейзажного живопису» усний журнал 

16.01.19- «Життєві історії на полотнах майстра» Подорож по картинам В.Г.Перова 

(до 175-річчя з Дня народження) 

18.01.19- Розвиваюча бесіда + презентація «Різдво Христове в християнському 

мистецтві» 

24.01.19- Оформлення виставки робіт «Прикрасимо нашу школу» 

25.01.19- Конкурс поезії Р.Бернса, до 260-річчя від дня народження 

Екскурсія «Історична тема в українськомужівопісі» (Херсонськійхудожній музей 

імені О.О. Шовкуненка) 

9 класи 15.01.19- «Становлення та етапи розвитку пейзажного живопису» усний журнал 

16.01.19- «Життєві історії на полотнах майстра» Подорож по картинах В.Г.Перова 

(до 175-річчя з Дня народження) 

18.01.19- Розвиваюча бесіда + презентація «Різдво в мистецтві» 
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10 класи 18.01.19- «Різдво в мистецтві» усний журнал 

21.01.19- «Подорож у країну етикету» круглий стіл 

11 класи 16.01.19- «Розвиток побутового жанру в історії мистецтва». Конкурс презентацій 

18.01.19- «Різдво в мистецтві» усний журнал 

Лютий 

5-11 

КЛАСИ 

 04.02.19- 08.02.19-Тиждень хімії (до 185-річчя від Дня народження 

Д. І. Менделєєва (8 лютого) 

04.02.19- Конкурс од, присвячених хімії (7-11) 

"Очевидне - неймовірне" (цікаві досліди з хімії (7-11) 

Конкурс повідомлень цікавих фактів і смішних ситуацій з життя Д.І. Менделєєва 5-

7 

07.02.19- Комп'ютерні ігри з хімії 

11.02.19-16.02.19-Тиждень біології (до 210-річчя від Дня народження 

 Ч.Дарвіна (12 лютого) 

Випуск стінгазет «Біологія - наука про життя» 5-11 кл. 

Фотоконкурси і конкурси малюнків «Природи милий куточок», «Тварини крупним 

планом». 5-11 кл. 

12.02.19-конкурс виробів з природного матеріалу (5-7) 

Виставка книг «Біологія в нашому житті» 

Турнір з настільного тенісу (5-10) 

5 класи 04.02.19- Літературна вітальня «М.Пришвін - співак природи», до 145-річчя від Дня 

народження 

11.02.19-Інтелектуальна гра «Світ рослин». 

12.02.19-Виставка малюнків «Ліс в моїх почуттях», «Зелена аптека», «Не нашкодь 

своєму здоров'ю», «Бережіть тварин!» 

6 класи 11.02.19- Усний журнал «А.Брем - знавець життя тварин», до 190-річчя від дня 

народження 

11.02.19-Інтелектуальна гра «Світ рослин». 
 

7 класи 04.02.19- Конкурс повідомлень цікавих фактів і смішних, ситуацій з життя Д.І. 

Менделєєва 

05.02.19-Усний журнал "Чарівні аромати" 

11.02.19- Чаювання «Чай - це не тільки смачно, але і корисно» 

12.02.19-Змагання «Різноманіття комах» 

13.02.19- "Забави по Крилову". Конкурс-гра, присвячена 250-річчю І.О. Крилова 

14.02.19- радіогазету «Медицина на варті здоров'я людини» 

Квест «Мистецтво і слово сплелися» 

8 класи 04.02.19- Конкурс повідомлень цікавих фактів і смішних ситуацій з життя Д.І. 

Менделєєва 

05.02.19-Брейн - ринг "У гостях у Періодичної системи хімічних елементів Д.І. 

Менделєєва 

06.02.19- Усний журнал "Чарівні аромати" 

11.02.19-Пізнавальна гра «Потяг здоров'я». 

13.02.19-Конкурс презентацій «Зараз у моді здоровий спосіб життя» 

21.02.19- Вікторина «Слова і словники ...», до Дня рідної мови 

9 класи 04.02.19- «Життя і діяльність Д.І. Менделєєва »усний журнал 

13.02.19-Інтелектуальна гра з біології «Знавці біології» 

10 класи 05.02.19- "Репортаж з Д.І. Менделєєвим "(урок-репортаж) 

  06.02.19-Урок - дослідження "Хай живе мило запашне" 

12.02.19-Бліц-турнір знавців природи. 

14.02.19- Бесіди з попередження від наркотичного зараження дітей «Медицина на 

варті здоров'я людини» 

Круглий стіл «Невідомі факти про відомих письменників» 
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11 класи 05.02.19- "Репортаж з Д.І. Менделєєвим "(урок-репортаж) 

  06.02.19-Урок - дослідження "Хай живе мило запашне" 

15.02.19-Конференція «В.І. Вернадський - видатний біолог ХХ століття » 

Березень 

5-11 

КЛАСИ 

04.03.19-10.03.19- тиждень фізики, присвячений 455-річчю Галілео Галілея 

04.03.19- «Фізика - основа всіх наук» Радіоповідомлення про відкриття тижня. 

Конкурс фізичних газет 

06.03.19-Радіоповідомлення про ГалілеоГалілее 

09.03.19- Літературно-мистецький вечір, присвячений 200-річчю від Дня 

народження Т.Г.Шевченка (9-11) 

«Усе знесла й перемогла его любов и сила. 

Того великого вогню 1 смерть не погасила. » 

10.03.19- Зустрічі з ветеранами, Відвідування ветеранів 

13.03.19- Мітинг, присвячений 75-річчю визволення Херсона від німецько-

фашистських загарбників 

13.03.19- Автоестафета «Подвигу жити!» По місцях бойової слави Херсона 

Турнір по малюк-болу (5-7) 

театральний фестиваль 

Екологічні рейди «Найчистіше клас» 

Робота пошукової групи «Мій прадід був солдатом» 

Усний журнал «Декоративно-прікладнемістецтво - писанкарство» (6-8) 

Конференція «Світ дитинства у творчості Т.Г. Шевченка »(7-9) 

Православна ікона: історія та традиції (Херсонський художній музей імені О.О. 

Шовкуненка) (9-10) 

5 класи Екскурсії в літературний відділ краєзнавчого музею музей-квартиру ім.Б.Лавренёва 

15.03.19- Урок - бесіда «Музичний богатир» (до 135 - річчя від дня народження 

Мусоргського) 

21.03.19- Конкурс поезії «Золота строфа», до Всесвітнього дня поезії 

6 класи 04.03.19- 

14.03.19- Урок - бесіда «Музичний богатир» (до 135 - річчя від дня народження 

Мусоргського) 

15.03.19- «Фантастичний лабіринт» -квест за творами А. Бєляєва (до 135-річчя з 

Дня народження) 

 21.03.19- Конкурс поезії «Золота строфа», до Всесвітнього дня поезії 

7 класи 14.03.19- Розвиваюча бесіда «Художник з нашого міста», до 135-річчя від Дня 

народження О.Шовкуненка 

15.03.19- «Фантастичний лабіринт» -квест за творами А. Бєляєва (до 135-річчя з 

Дня народження) 

Екскурсії в літературний музей ім. Б.Лавреньова 

8 класи 15.03.19- «Фантастичний лабіринт» -квест за творами А. Бєляєва (до 135-річчя з 

Дня народження) 

04.03.19- Урок гумору. Конкурс читців гуморесок П.Глазового 

13.03.19- Усний журнал «Спасибі солдатам Перемоги за те, що не знаємо війни" 

9 класи 12.03.19- «Суд над інерцією»; диспут. 

13.03.19- Усний журнал «Спасибі солдатам Перемоги за те, що не знаємо війни 

14.03.19- «Всі ми генії.» А. Енштейна., Усний журнал, присвячений 140-річчю 

фізика-теоретика 

15.03.19- Підкорення космосу. радіоповідомлення учнів 

10 класи 05.03.19-Конкурс презентацій «Відатні українці.Т. Г. Шевченко » 

14.03.19- Усний журнал «Ейнштейн і музика», до 135-річчя від Дня народження 

11 класи 13.03.19- Літературна година «Війна в поезії і прозі» 

14.03.19- Цікаві досліди з фізики та їх пояснення 
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15.03.19- Нобелівські лауреати. Альфред Нобель - хто ж він? 

Квітень 

5-11 

КЛАСИ 

Збори класу (підсумки III чверті) 

Засідання Навчального комітету гімназії 

Засідання Президентської ради 

засідання Міністерств 

08.04.19-13.04.19-Тиждень української мови та літератури, присвячений 70-річчю 

В.Івасюка «Пісня буде поміж нас» 

08.04.19- Конкурс газет, присвячений ювілейнім дат 5-11кл. 

09.04.19-Конкурс «Диво калинове - чари барвінкові» (на кращий декламацію поезії 

про мову) 

11.04.19- Літературне вітання, присвячений 70-річчю від дня народження В. 

Івасюка «Пісня буде поміж нас» 

15.04.19- 20.04.19-Тиждень англійської мови, до 455-річчя від дня народження В. 

Шекспіра 

15.04.19- «Attention, Attention !!!» Інформаційна радіопередача про заходи Тижня 

"TravellingAroundtheWorld" виставка 5-11 кл 

«Beautifulcards» Міжнародний проект 

(Виставка листівок закордонним друзям) 

16.04.19- Політінформація англійською мовою «" AroundtheWorld "» 

18.04.19- Літературне свято «Шекспіріада» до 455-річчя від Дня народження 

У.Шекспіра (9-11) 

22.04.19-27.04.19-Тиждень географії 

 Фотоконкурс: "Тварини і гумор"; 

Конкурс географічних куточків; 

24.04.19-День туризму 

Турнір з волейболу 

Відвідування ветеранів (протягом місяця) 

Екологічні рейди «Найчистіше клас» 

Робота пошукової групи «Мій прадід був солдатом» 

Конференція «Художники України» (5-10) 

Літературна вітальня «Володимир Івасюк - митець, який надто любив Україну» (5-

11) 

5 класи 01.04.19- Ігрова програма «Урок сміху для нас не перешкода» 

12.04.19- Перегляд документального фільму з подальшим обговоренням 

«Прогулянка по зоряному небу», до Дня космонавтики 

17.04.19- "WelcometotheMagicKingdomofDisneyland" Інтерактівноезанятіе 

23.04.19- Конкурс знавців КНИГИ (До Всесвітнього дня книги) 

24.04.19-Конкурс "Ласощі світу" 

25.04.19- «Чи знаємо ми Ольвію?» Гра з використанням медіаресурсів 

6 класи 12.04.19- Розвиваюча бесіда «Ми - діти Галактики», дня космонавтики 

17.04.19- "The Quickest" командні змагання 

18.04.19- «Пам'ятники героям англійської та американської літератури» усний 

журнал 

22.04.19- Конкурс «Географічні кросворди» 

23.04.19- Конкурс знавців книги (до Всесвітнього дня книги) 

24.04.19- Конкурс "Ласощі світу" 

7 класи 02.04.19-квест «Форт-боаярд» 

16.04.19- "Sing Together" Радіомарафон 

17.04.19- "Do You Know ...?" Вікторина з країнознавства 

22.04.19- Географічний брейн-ринг 

23.04.19- Конкурс «Географічні ребуси» 
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24.04.19- Конкурс "Ласощі світу" 

8 класи 01.04.19- усний журнал «Гоголівські пересмішки» 

15.04.19- «Без розуму жити зле; що ти наживеш без нього? »усний журнал, 

присвячений 275-річчю Д.І. Фонвізіна 

16.04.19- "SingTogether" Радіомарафон 

19.04.19-English - Learners'Party.КонкурсЗнатоков 

24.04.19- Конкурс "Лакомстваміра" 

9 класи 01.04.19- усний журнал «Гоголівські пересмішки» 

15.04.19- «Без розуму жити зле; що ти наживеш без нього? »усний журнал, 

присвячений 275-річчю Д.І. Фонвізіна 

18.04.19- "Customsandtraditionsof Great Britain" Інтеллектуальне шоу 

19.04.19- «Vintage 5o'clock Tea». Чаювання по-англійськи 

19.04.19- Екскурсія в Катерининський собор, до Міжнародного дня пам'яток та 

історичних місць 

Інформаційна радіопередача про заходи тижні англійської мови «Час, події, люди» 

24.04.19- Конкурс "Ласощі світу" 

Відвідування краєзнавчого музею 

Відвідування учнями обласної бібліотеки для дітей 

«Давайте вигукувати»-вечорі авторської пісні до 95-річчя з Дня народження Б. 

Окуджави 

10 класи 01.04.19- усний журнал «Гоголівські пересмішки» 

16.05.19- «TheInternationalDayofTolerance» Засідання англійського розмовного 

клубу 

18.04.19- "Мелодії і ритми зарубіжної естради» Музичний ринг 

19.04.19- «Dance, dance, dance» .Танцювальний марафон 

Заочна подорож «Університетські міста Великобританії» 

Конкурс «Робота з заданими географічними координатами» 

Відвідування учнями обласної бібліотеки для дітей 

«Давайте вигукувати»-вечір авторської пісні до 95-річчя з Дня народження 

 Б. Окуджави 

11 класи 16.05.19- «TheInternationalDayofTolerance» Засідання 

англійського розмовного клуб 

17.04.19-Вікторина «По країнах англійської мови (США) 

19.04.19- «Dance, dance, dance». танцювальний марафон 

Радіоконкурс географічних пісень (про туристів, про погоду, про тварин, про 

рослини, про першовідкривачів, про материки, про природні зони, про океани  і 

т.д.) 

«Давайте вигукувати»-вечори авторської пісні до 95-річчя з Дня народження  

Б. Окуджави 

Розвиваюча бесіда «Великий комік 20 століття», до 130-річчя від Дня народження 

Ч.Чапліна 

Травень 

5-11 

КЛАСИ 

Засідання Навчального комітету 

засідання Міністерств 

Збори класу (підведення підсумків роботи за рік) 

тиждень Пам'яті 

06.05.19-Виставка публіцистичної та художньої літератури «Навіки в пам'яті 

народній» 

06.05.19-Оформлення інформаційного стенду «І пам'ятає світ врятований ..» 

Випуск стінгазет (5-11) 

Зустрічі з ветеранами та дітьми війни, Відвідування ветеранів 

08.05.19- Мітинг до Дня Перемоги 
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Перегляд рекомендованих фільмів: (5-11) 

А) документальних: «Ціна Перемоги»; 

     «Війна. Український рахунок » 

Б) Художніх: 

    «Той, хто пройшов крізь вогонь» 

     «Чорна книга» 

Турнір з футболу (5-10) 

Молебень про успішне закінчення навчального року 

 Засідання Президентської ради 

Екологічні рейди «Найчистіший клас» 

Підведення підсумків роботи пошукової групи «Мій прадід був солдатом» 

сімейні вечори 

Свято «Мелодії останнього дзвоника» 

Віртуальна екскурсія «Сторінками порталу Арт-Кавун» (5-11) 

Екскурсія в науково-літературний відділ (музей-квартиру Бориса Лавреньова) 

Херсонського краєзнавчого музею (5-11) 

5 класи 03.05.19-квест «Форт-боаярд» 

07.05.19-Класна година. Перегляд фільмів «Вулиці пам'ятають ..» 

14.05.19- «Я вдома, я в школі, я серед друзів» інтерактивна гра 

22.05.19- «Я-геніальний сищик» .конкурс-гра, присвячена 160-річчю А.К.Дойла 

6 класи 07.05.19-Класна година. Перегляд фільмів «Вулиці пам'ятають ..» 

16.05.19- «Емодзі» інтелектуальна гра 

22.05.19- «Я-геніальний сищик» .конкурс-гра, присвячена 160-річчю А.К.Дойла 

7 класи 03.05.19- «У світі науки?» Брейн-ринг (з елементами музейної педагогіки) 

07.05.19-Класна година. Перегляд фільмів «Вулиці пам'ятають ..» 

11.05.19-Пішохідна екскурсія «Військовими стежками Херсона» 

22.05.19- «Я-геніальний сищик» .конкрс-гра, присвячена 160-річчю А.К.Дойла 

8 класи 07.05.19-Класна година. Перегляд фільмів «Вулиці пам'ятають ..» 

10.05.19-Відвідування Херсонського краєзнавчого музею. Урок мужності «Історія, 

яку не можна забути» 

11.05.19- Пішохідна екскурсія «Військовими стежками Херсона» 

9 класи 03.05.19- «Світ цінностей старшокласника» інтерактивна гра 

07.05.19-Класна година. Перегляд фільмів «Вулиці пам'ятають ..» 

10.05.19-Відвідування Херсонського краєзнавчого музею. Урок мужності «Історія, 

яку не можна забути» 

11.05.19- Пішохідна екскурсія «Військовими стежками Херсона» 

17.05.19- «У світі літератури», інтелектуальна гра 

22.05.19- «Я і моє місце в світі» тренінг 

10 класи 07.05.19-Класний годину. Перегляд фільмів «Вулиці пам'ятають ..» 

13.05.19- «Правда чи брехня?» Гра 

17.05.19 - «« Книги, які змінили світ. «Ідіот» Ф. Достоєвський ». усний журнал, 

присвячений 150-річчю публікації 

22.05.19- «Вибір професії» диспут 

11 класи 07.05.19-Класний годину. Перегляд фільмів «Вулиці пам'ятають ..» 

22.05.19- «Вибір професії» диспут 
 

 

 

Додатки 
 

План роботи педагогічного всеобучу для батьків учнів 

НВК «ШГП» ХОР 
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Клас Тема Форма 

проведення 

Хто 

проводить 

Відповідальний 

1 класи 

 

 

 

Особливості ігрової та 

навчальної діяльності 

першокласника в школі та 

вдома 

Консультація  Класні 

керівники 

Рилєєва І.М. 

2-3 класи Заохочення й покарання 

дитини. 

Батьківські 

збори 

Класні 

керівники 

Рилєєва І.М. 

 4 класи Як керувати позакласним 

читанням у сім'ї 

Консультація Класні 

керівники 

Сєра В.Л. 

5 класи Адаптація п'ятикласників 

до нових умов навчання 

Індивідуальна 

консультація 

Класні 

керівники, 

психолог 

Сапожникова І.В. 

6-7 класи Спілкування підлітка та 

його дозвілля 

Батьківські 

збори 

Класні 

керівники 

Мовенко Е.Г. 

8-9 класи Психологічні та 

фізіологічні особливості 

хлопців та дівчат у 

підлітковому віці 

Лекція Класні 

керівники 

Сапожникова І.В. 

9-11 класи Організація навчального 

процесу, профілізація 

навчання 

Батьківські 

збори 

Класні 

керівники 

Кияновський 

А.О. 

1-4 класи Сімейні традиції та їх роль 

у вихованні дітей 

Загальні збори Рилєєва І.М. Сєра В.Л. 

5-9 класи Виховання 

відповідальності у дітей 

Батьківські 

збори 

Лихожон Т.В. Мовенко Є.Г. 

10-11 

класи 

Роль сім’ї і школи у 

підготовці дитини до 

свідомого вибору професії 

Батьківські 

збори 

Головатюк 

В.О. 

Сапожникова І.В. 

 
 

План роботи батьківського комітету 

 

Серпень 

1. Складання графіка засідань і плану роботи батьківського комітету на 2018-2019 н.р. 

2. Узгодження переліку й оплати (порядок внесення) додаткових освітніх послуг, що 

надаються НВК «ШГП» ХОР. 

3. Підсумки оздоровчої кампанії учнів НВК «ШГП» ХОР влітку 2018 року. 

 

Вересень 

1. Створення в НВК «ШГП» ХОР умов для навчання, виховання і медичного обслуговування 

дітей (режим роботи, навчальний план, виконання санітарно-гігієнічного режиму, організація 

харчування, медичне обслуговування). 

 

Жовтень 

1. Батьківський час «Підліток і закон. Вихованняправовоїкультури» 

 

 

Листопад 

1. Робота КВД (гуртки, спортивні секції). 

 

Грудень 
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(Спільне засідання Батьківського комітету і Ради НВК «ШГП» ХОР) 

1. Результати роботи шкільного наукового товариства «Ерудит» (захист рефератів і 

науково-дослідницьких робіт МАН). 

2. Проведення додаткових занять для обдарованих дітей. 

 

Січень 

1. Робота шкільного інформаційного бібліотечного центру. 

2. Звіт про роботу Клубу вихідного дня. 

 

Лютий 

1. Індивідуальна робота з учнями. 

2. Підсумки проведення театрального фестивалю в початковій школі. 

 

Березень 

(спільне засідання Батьківського комітету і Ради НВК «ШГП» ХОР) 

1. Підсумки III етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та захисту науково-дослідницьких  

робіт МАН України. 

2. Зміна змісту і форми навчальної практики в 5-8, 10 класах 

 

Квітень 

1. Державна підсумкова атестаціяв 4 класах початкової школи, 9, 11 класах. 

 

Травень 

(спільне засідання Батьківського комітету і Ради НВК «ШГП» ХОР) 

1. Підсумки навчально-виховної роботи НВК «ШГП» ХОР у 2018-2019 навчальному році. 

2. Нагородження учнів 2-4, 5-8,10  класів Похвальними листами «За високі досягнення в 

навчанні ». 

3.Нагородження учнів 11 класів Похвальними грамотами «За особливі успіхи у 

вивченні окремих предметів». 

4.Організація оздоровлення дітей влітку 2018года. 

План 

                           роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

№ Заходи 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

I. Організаційні заходи 

1.1. Наказ про роботу служби охорони праці НВК 

«ШГП» ХОР на 2018-2019 навчальний рік 

Серпень 2018 Сапожникова 

І.В. 

1.2. Затвердити план роботи служби охорони праці 

НВК «ШГП» ХОР на 2018-2019 навчальний рік 

Серпень 2018 Сапожникова 

І.В. 

1.3 Створити комісію з перевірки готовності НВК 

«ШГП» ХОР до початку нового навчального 

року. 

Серпень 2018 Сапожникова 

І.В. 

1.4.  Провести перевірку готовності НВК «ШГП» ХОР 

до початку нового навчального року, оформити 

акти готовності, а також акти - випробування 

спортивного спорядження й експлуатації 

спортивних майданчиків і спортзалу 

До 19.08.2018 Сапожникова 

І.В. 

керівники 

підрозділів 

 

1.5 Підготувати накази з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності до початку 2018-2019 

навчального року 

До 01.09.2018 Сапожникова 

І.В. 

1.6 Перевірити наявність документації з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності в кабінетах 

Вересень 2018 Сапожникова 

І.В. 
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інформатики, математики та інших 

1.7 Розробити план заходів з підготовки НВК 

«ШГП» ХОР до опалювального сезону 

До 01.10.2018 Сапожникова 

І.В. 

Керівники 

підрозділів 

II. Робота зі збереження життя і здоров'я учнів 

2.1 Регулярно проводити вступні, повторні, 

позапланові та цільові інструктажі з учасниками 

навчально - виховного процесу 

Протягом року Сапожникова 

І.В. 

класні 

керівники 

2.2 Підготувати й провести: 

- місячник «Правила дорожнього руху» 

- тиждень безпеки життєдіяльності 

Вересень 2018 

Листопад 2018 

Конишева Г.О. 

Кириленко 

А.В. 

Рилєєва І.М. 

2.3 Скласти план та продовжити роботу загону юних 

інспекторів дорожнього руху.  

Вересень 2018 Кириленко 

А.В. 

Кушнаренко 

Є.Б. 

2.4 Систематично проводити класні години за 

участю співробітників ДАІ, пожежної частини, 

МНС, поліції 

Протягом року Кириленко 

А.В. 

Класні 

керівники 

2.5 Провести тематичні диктанти з питань безпеки 

життєдіяльності учнів 

Вересень, 

Жовтень 2018 

Сапожникова 

І.В., учителі 

мови 

 

                                                                     ІІІ. Навчання 

3.1 Систематично проводити вступний і первинний 

інструктажі зі знову прийнятими на роботу 

працівниками 

Перед 

початком 

роботи або в 

перший день 

роботи 

Жульова А.Р., 

Сапожникова 

І.В. 

Керівники 

підрозділів 

3.2 Проводити інструктажі з охорони праці на 

робочому місці з педагогічними, технічними 

співробітниками, працівниками харчоблоку 

2 рази на рік Сапожникова 

І.В. 

керівники 

підрозділів 

3.3 Проводити цільові та позапланові інструктажі Протягом року Сапожникова 

І.В. 

керівники 

підрозділів 

3.4 Організувати навчання з питань охорони праці та 

пожежної безпеки 

Серпень 2018 Сапожникова 

І.В. 

IV.Безпечна експлуатація будівель і споруд 

4.1 Провести поточні ремонти в корпусах Червень-

Серпень 

2018 

Керівники 

підрозділів 

4.2 Призначити відповідальних за безпечну 

експлуатацію будівель і споруд 

Серпень 2018 Сапожникова 

І.В. 

4.3 Проводити систематичні спостереження за 

станом будівель та споруд 

Протягом року Керівники 

підрозділів 

4.4 Привести в порядок території навколо Серпень 2018 Керівники 
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навчальних і спальних корпусів, ліквідувати 

травмонебезпечні місця 

підрозділів 

                                                            V. Електробезпека 

5.1 Видати наказ про призначення відповідальних за 

електробезпеку 

Серпень 2018 Сапожникова 

І.В. 

5.2 Провести вимірювання опору ізоляції 

електроустановок і електропроводки, заземлених 

пристроїв 

Серпень 2018 Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

5.3 Забезпечити робочі місця засобами 

індивідуального захисту від ураження 

електричним струмом: дерев'яні настили, 

діелектричні килимки, рукавиці, інструменти зі 

спеціальними ручками 

Постійно Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

5.4 Провести ремонт світильників, замінити 

перегорілі лампи, відремонтувати несправні 

розетки, вимикачі 

До 01.09.208 Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

5.5 Біля кожної розетки зробити відповідний напис 

«220 В» 

До 01.09.2018 Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

VI. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь і 

                                                  професійних захворювань 

6.1 Перевірити наявність медичних оглядів 

працівників НВК «ШГП» ХОР перед початком 

2018-2019 навчального року 

До 01.09.2018 Медичні 

сестри 

6.2 Укомплектувати медичними аптечками 

харчоблок, спортивний зал, кабінети, 

інформатики 

До 01.09.2018 Медичні 

сестри 

6.3 Систематично забезпечити прибирання 

приміщень з використанням дезінфікуючих 

засобів 

Постійно Керівники 

підрозділів, 

медичні сестри 

6.4 Забезпечити безпечний повітряний, 

температурний, питний режими 

Постійно Керівники 

підрозділів, 

медичні сестри 

6.5 Написати диктанти: 

- профілактика отруєнь грибами; 

- профілактика туберкульозу; 

- профілактика туберкульозу 

Вересень, 

Жовтень 2018 

Медичні 

сестри, учителі 

української та 

російської мов 

6.6 Систематично проводити огляд учнів на 

педикульоз 

Постійно Медичні 

сестри 

6.7 Оформити інформаційний куточок, у якому 

розмістити матеріали, присвячені профілактиці 

різних захворювань 

До 01.09.2018 Медичні 

сестри 

VII. Пожежна безпека 

7.1 Призначити відповідальних за пожежну безпеку Серпень 2018 Сапожникова 

І.В. 

7.2 Поновити плани й графічну схему евакуації учнів 

і співробітників НВК «ШГП» ХОР 

Серпень 2018 Сапожникова 

І.В. 

керівники 

підрозділів 

7.3 Забезпечити техогляд і перезарядку 

вогнегасників 

До 01.09.2018 керівники 

підрозділів 
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7.4 Провести інструктажі з пожежної безпеки з 

працівниками НВК «ШГП» ХОР 

До 01.09.2018 керівники 

підрозділів 

7.5 Забезпечити сторожів (охоронців) списками 

посадових осіб із зазначеними телефонами на 

випадок екстреної необхідності 

До 01.09.2018 керівники 

підрозділів 

7.6 Видати накази: 

- про організацію роботи з пожежної безпеки; 

- про заборону використання легкозайманих 

засобів і реактивів 

До 01.09.2018 Сапожникова 

І.В. 

7.7 Забезпечити обробку дерев'яних конструкцій До 01.09.2018 керівники 

підрозділів 

7.8 Перевірити стан евакуаційних шляхів і системи 

оповіщення на випадок надзвичайної ситуації 

До 01.09.2018 керівники 

підрозділів 

7.9 Провести тренувальну евакуацію учнів на 

випадок пожежі 

Вересень 2018, 

Квітень 2019 

Сапожникова 

І.В. 

керівники 

підрозділів 

VIII. Харчоблок 

8.1 Видати накази: 

- про створення бракеражних комісій; 

- про організацію харчування; 

- про правила поведінки учнів під час прийому 

їжі 

До 01.09.2018 Сапожникова 

І.В. 

 

8.2 Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, 

результати вносити в спеціальні журнали 

Постійно Медичні 

сестри 

8.3 Перевіряти стан технічного обладнання Постійно Керівники 

підрозділів 

8.4 Зберігати добові проби готової продукції в 

холодильнику відповідно до вимог 

 

Постійно Медичні 

сестри 

                                  IХ. Контроль за станом охорони праці в НВК «ШГП» ХОР 

9.1 здійснювати:оперативний, адміністративний, 

громадський контроль за станом охорони праці 

та безпеки життєдіяльності в НВК «ШГП» ХОР 

Постійно Сапожникова 

І.В. 

керівники 

підрозділів 

 

План зміцнення матеріально-технічної бази 

№  Заходи  Терміни Відповідальні 

1 Провести косметичні ремонти: 

 у дошкільних групах, у 1-4 класах, 

у 5 - 11 класах, приміщеннях спального 

корпуса 

до 20.08.2018. 

Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

класні керівники 

2 Здійснити комплекс заходів з підготовки 

НВК «ШГП» ХОР 

- до початку нового навчального року; 

 - до роботи в осінньо - зимовий сезон 

 

до 20.08.2018. 

до 01.10 2018 

Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

 

3 Провести ревізію опалювальної системи, 

систем водозабезпечення, каналізації, 

електромережі на предмет якісної 

підготовки їх до початку навчального 

року 

До 01.09.2018 

Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 
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4 
Провести своєчасне маркування 

шкільних меблів. 
до 01.09.2018 

Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

5 Забезпечення медичних кабінетів 

необхідними медикаментами 
Протягом року 

Адміністрація,  

Медичні сестри 

6 
Оновити кухонний посуд і столові 

прибори 

У разі 

необхідності 

Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

7 Своєчасне придбання 

і контроль за витратою 

дезінфікуючих і миючих засобів 

Протягом року 

Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

8 Поповнення біблітечного фонду: 

  - комплектація й забезпечення учнів 

підручниками й навчальними 

посібниками; 

- комплектація бібліотечного фонду 

необхідною навчальною, науково - 

популярною, довідковою, 

художньою літературою, 

методичними посібниками та 

журналами 

Протягом року Лихожон Т.В. 

9 Провести ремонтні роботи в класних 

приміщеннях 5-х класів у корпусі №1 
До 01.09.2018 

Іванченко В.В. 

 

10 Провести  ремонти спальних приміщень, 

коридорів і їдальні в корпусі №2 

Червень – 

Серпень 2018 
Бикіна Н.М. 

11 Провести ремонтні роботи з заміни 

покриття підлоги в 10А класі 
До 01.09.2018 

Іванченко В.В. 

 

12 Ремонт коридорів, санітарних приміщень 

в 1А і 1Б класах 

Червень – серпень 

2018 

Кравцов В.І. 

 

13 
Ремонт спортивного залу в корпусі №3 

Червень – 

Серпень 2018 

Кравцов В.І. 

 

 

 

ПЛАН 

упровадження ІКТ в навчально - виховний процес 

 

№ Зміст роботи Терміни Відповідальний 

Навчально-методична робота 

1 
Проведення майстер-класів з роботи на 

персональному комп'ютері для вчителів ШГП. 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

2 

Проведення семінарів-практикумів з 

використання навчально-освітнього порталу 

НВК «ШГП» ХОР 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

3 
Поповнення електронної бази навчальних 

матеріалів учителів НВК «ШГП» ХОР 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

4 

Надання індивідуальної допомоги вчителям-

предметникам при створенні електронних 

навчальних матеріалів. 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

5 
 Наповнення інформаційно-освітнього порталу 

НВК "ШГП" навчальними матеріалами 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

6 Поповнення електронної бази ресурсами Протягом Бистрянцев М.В. 
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демонстраційних і методичних матеріалів на 

допомогу викладачам НВК «ШГП» ХОР 

року Шаповал Н.В. 

7 
Проведення семінарів для вчителів НВК "ШГП" 

за інноваційними технологіями в сфері освіти 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

8 
Проведення екскурсій у Data-Art центр для 

учнів старших класів 
 Бистрянцев М.В. 

9 

Надання індивідуальної допомоги вчителям-

предметникам при розробці тестових матеріалів 

для підготовки до ДПА та ЗНО 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В. 

10 
Підготовка учнів до участі в олімпіадах та 

конкурсі МАН з інформатики. 

Жовтень 

2018 

Січень 2019 

Бистрянцев М.В. 

11 

Упровадження дистанційної системи 

оцінювання на базі навчально-освітнього 

порталу НВК «ШГП» ХОР 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

12 
Впровадження віртуального методичного 

кабінету школи 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

Матеріальна частина 

1 
Придбання хостингу для організації роботи 

віртуального методичного кабінету школи 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

Спица. В.В. 

2 
Модернізація локальної мережі навчального 

закладу. 

До грудня 

2018 
Бистрянцев М.В. 

3 
Продовження доменного імені для 

інформаційно-освітнього порталу та сайташколи 

Листопад 

2018 
Бистрянцев М.В. 

4 

Придбання обладнання і програмного 

забезпечення для організації роботи портативної 

комп'ютерної аудиторії 

Протягом 

року 

Бистрянцев М.В. 

 

Організаційна діяльність при підготовці кабінетів інформатики до початку навчального 

року 

1 Оформлення документації кабінетів 

інформатики на 2018/2019 навчальний рік. 

           

Серпень 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

2 Провести облік навчального обладнання в 

кабінетах інформатики та ІКТ 
Серпень 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

3 
Провести профілактичний огляд комп'ютерів Серпень 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

4 Провести профілактичний огляд меблів у 

комп'ютерних аудиторіях 
Серпень 

Бистрянцев М.В. 

Шаповал Н.В 

 

                                                                        План  

роботи шкільного медіахолдингу  (радіо «ШГП FM» і телестудії «ШГПTV»)  

 

Завдання: 

- оволодіння основними навичками журналістської професії: ведення інтерв'ю, 

написання сюжетів, розвиток ораторського мистецтва, озвучування, зйомка, монтаж, 

робота в кадрі, робота в прямому ефірі; 

- розвиток пізнавального інтересу, соціально активної особистості, здатної 

орієнтуватися в постійно наростаючому потоці інформації; 

- підвищення грамотності: вміння правильно і грамотно будувати речення й вести 

дискусії, писати твори, аргументовано висловлювати власну думку, аналізувати 

інформацію і вибирати тільки істотне; 
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- загальний розвиток: підвищення комунікабельності, виправлення мовних 

дефектів, розширення кругозору; 

- розвиток організаторських навичок, колективної діяльності, відповідальності за 

виконувану роботу, коли кінцевий результат залежить особисто від кожного члена творчої 

групи. 

 

Структура медіахолдинга 

Координатор проекту - директор НВК «ШГП» ХОР А. О. Кияновський 

Юнкори - учні НВК «ШГП» 

Голова медіахолдингу – Алєксєєва Елизавета – 11А клас 

Склад радіокомітету: 

Юдіна Дар’я - 11А клас 

Твердовська Фаїна – 8А клас 

Войнова Дарина - 8Б клас 

Плєва Карина, Полієнко Марія, Сугак Валерія, Сугак Олександра, Гуцалюк Дана, 

Хакімова Валерія, Тарабан Таїсія - 7А клас 

ТелунцЛусік, Ярошак Юлія, Корольова Катерина - 7Б клас 

 

Протягом навчального року склад радіокомітету й шкільної телестудії з метою 

повноцінної і продуктивної роботи поповнюється новими зацікавленими учнями, охочими 

проявити свої творчі здібності в роботі шкільного медіахолдингу. 

Рубрики шкільного радіо «ШГПFM» 

Назва Опис 

 

«Портфель гімназиста» 

Шкільні новини: інформація про майбутні (минулі) заходи, 

події, конкурси, змагання, турніри і т.д .; оголошення, 

нововведення, досягнення учнів, традиції школи. 

«А ти знаєш?» Міжнародні та державні свята, незвичайні свята, знаменні 

дати, видатні люди. 

 

«Жити здорово!» 

Популяризація здорового способу життя: дотримання 

правильного режиму дня, корисні поради для розумового і 

фізичного розвитку, щодо раціонального харчування; 

пропаганда проти куріння, наркотиків, алкоголю і т.д. 

 

«Людський фактор» 

Корисні поради, що зачіпають розвиток етичних, 

естетичних і психологічних навичок учнів, позитивного 

мислення. 

 

«Лови фішку» 

У програмі представлені неймовірні факти з життя всього 

людства і його діяльності; закони, традиції та особливості 

країн світу; науковий, спортивний, духовний прогрес 

людства і т.д. 

 

«Musicbox» 

Знайомство з перспективними виконавцями, новими 

музичними тенденціями, культовими фігурами музичної 

культури. 

«Загугли» У рубриці представлені цікаві новини: події світу, України, 

Херсонщини. Політінформація 

 

«Життя народів світу» 

У рубриці представлені цікаві новини: події світу, України, 

Херсонщини. Політінформація 

«По секрету» Таємниці світу, цікаві наукові факти. 

 

«Поетична хвилинка» 

Декламація ліричних творів найвідоміших світових поетів 

російською, українською, англійською та німецькою 
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мовами. 

«Новітні технології світу» У програмі розглядаються нові технологічні розробки, їх 

застосування в житті, а також позитивні і негативні 

сторони використання сучасних гаджетів. 

 

«Aroundtheworld» 

Рубрика про подорожі по містах і країнах англійською 

мовою. Відкривайте для себя нові країни й дивовижні 

куточки нашої планети. 

 

«Привітальник» 

Озвучуються музичні привітання, побажання, 

поздоровлення з днем народження, як учнів, так і всього 

колективу гімназії. 

«Дивовижні куточки 

світу» 

Програма знайомить з загадковими, красивими 

природними місцями планети. 

 

«Чого і чому» 

Пізнавальна інформація про навколишній світ: планета 

Земля, історія людства, мистецтво, наука, архітектура, 

космос і т.д. 

«Про спорт» Рубрика про різні види спорту; користь спортивних занять 

для підлітків. 

 

Також у ефір шкільного радіо щомісяця виходять спеціальні випуски програм, 

присвячені заходам, святам, знаменним датам, історичним подій, ювілейним датам 

народження видатних письменників, композиторів, вчених, артистів і т.д. 

Найбільш цікаві радіопрограми шкільні кореспонденти записують на аудіо носії, 

редагують у спеціальних програмах, музично оформлюють. Радіопрограми публікуються 

на офіційному сайті школи, а також у шкільних спільнотах соціальних мереж.Конкурси 

шкільного радіо «ШГП FM» 

I чверть 

 Конкурс «Майстер слова». Проходить серед усіх учнів. Мета конкурсу: сприяти 

прагненню учнів до публічних виступів, розвиток ораторського мистецтва. Формування 

журналістських навичок і якостей. 

Критерії, яким повинні відповідати подані роботи: 

• Визначити інформаційний жанр радіожурналістики для свого виступу: радіорепортаж, 

радіоповідомлення, радіоінтерв'ю, радіокореспонденція, радіозвіт); 

• Вибрати оригінальну тему свого інформаційного виступу. Урахувати зацікавленість 

слухачів шкільного радіо; 

• Проявити креативність і грамотність при складанні інформації, яка вийде в ефір 

шкільного радіо. 

 

Проекти шкільної телестудії «ШГПTV» 

 

Проекти Опис 

 

Терміни проведения 

 

 

«ШГП news» 

 

Програма шкільних новин 

(огляд найактуальніших 

шкільних новин: заходи, 

події, конкурси, змагання 

тощо в ШГП) 

У міру наповнення подіями 

(програма включає від 5 до 8 

сюжетів у випуску) 

 

«Startelevision» Щорічний кастинг 

телеведучих, журналістів 

II  чверть 
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«Бібліотека TV»  

 

 

Програми про нові шкільні 

книжкові надходження; про 

світ літератури та її героїв; 

письменників-класиків; про 

книжки з мистецтва 

Протягом навчального року 

 

«Відеовірш» 

 

Художня декламація віршів 

російських і українських 

поетів на камеру 

До ювілейних дат 

народження поетів, 

письменників 

 

«Не забути ці 

грізні роки» 

 

Програми й фільми про 

ветеранів Другої світової 

війни 

- До Дня визволення Херсона, 

13 березня; 

- До Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій 

війні, 9 травня. 

 

«1001 пригода» 

Пізнавальні програми про 

подорожі, традиції та звичаї 

різних країн і народів світу 

Під час відвідування 

журналістами шкільної 

телестудії різних куточків 

нашої країни та зарубіжжя 

"Відеоролік" 

 

Тематичний відеозвіт у 

форматі відеоролика 

До проведення масових 

заходів 

«Ми – волонтери» Програми, відеозвіти про 

волонтерську допомогу учнів 

Протягом навчального року 

 

«Шкільный 

кіноклуб» 

 

Програми, відеозвіти про 

волонтерську допомогу 

учнів.Відеоконкурси серед 

учнів на кращу відеозаставку, 

кінобайку, найоригінальніше 

кінооповідання. 

 

Протягом навчального року 

"Шкільний відео - 

архів" 

Відео шкільних вистав, 

сімейних вечорів 

IIі IV чверті 

 

«Творче життя» 

Відеокліпи з творчістю учнів 

та викладачів з концертів, 

проведених НВК «ШГП» 

ХОРв драмтеатрі 

Підготовка концертів та 

виступів 

«Самоврядування 

ШГП» 

Короткометражні наукові 

фільми, у яких розкривається 

робота учнівського 

самоврядування 

 

Протягом навчального року 

 

Додаткові просвітницькі канали 

- офіційний канал «SGT Television» у сервісі, що надає послуги відеохостингу 

https://www.youtube.com/ 

У сервісі, що надає послуги відеохостингу - youtube у 2013 році створено й 

безперервно функціонує офіційний канал шкільної телестудії «SGT Television». За 

допомогою цього каналу учні ШГП, батьки, педколектив та всі бажаючі можуть 

знайомитися з роботами учасників шкільної телестудії. Даний сервіс дозволяє додавати, 

переглядати, коментувати й ділитися з друзями відеозаписами, створеними студією «ШГП 

TV». Завдяки простоті й зручності використання, YouTube став одним із 

найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів і третім сайтом у світі за кількістю 

відвідувачів. За допомогою офіційного каналу шкільної телестудії «ШГП TV» на сервісі 

YouTube є можливість вести активну просвітницьку діяльність шкільного телебачення. 



114 
 

 

офіційний сайт Школи гуманітарної праці http://sgt.ks.ua/ 

На офіційному сайті Школи гуманітарної праці - sgt.ks.ua існує рубрика «ШГП 

FM», де можна познайомитися з радіокомітетом і напрямком його діяльності, дізнатися 

про радіоконкурси, побачити графік випуску рубрик, дізнатися до яких подій і знаменних 

дат підготовлені спец. випуски програм, послухати запис репортажів і радіопрограм. 

Також на сайті розміщена рубрика «ШГП TV». Кожна з підрубрик даного розділу 

знайомить відвідувача сайта з великим обсягом відеоробіт на різну тематику. Назви 

підрубрик співпадають з назвами реалізованих теле - і кінопроектів «ШГП TV»- офіційна 

група шкільного радіо і телестудії«ШГПFM& ШГПTV» в соціальній мережіhttp://vk.com 

Для активної участі всіх учнів НВК «ШГП» ХОР в діяльності шкільного радіо і 

телестудії в грудні 2011 року була створена офіційна група (спільнота) шкільного радіо 

«ШГП FM» http://vk.com/sgtfm_sgttv в соціальній мережі http: // vk .com., яка налічує 204 

учасника - учні, батьки, педагоги Школи гуманітарної праці. Група дає можливість 

знайомитися з головними шкільними подіями, переглядати фотогалерею подій, завдяки 

регулярним посиланням на офіційний сайт ШГП. Оцінювати всі випуски радіо і 

відеопрограм, репортажів, передач, відеороликів, поповнювати і розширювати музичний 

кругозір, обмінюватися музичними вподобаннями, обмінюватися думками, залишати свої 

музичні заявки, які виходять у ефір «ШГП FM» 
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