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ВСТУП  

         У своїй діяльності Комунальний заклад «Навчально - виховний комплекс «Школа 

гуманітарної праці» Херсонської обласної ради керується: 

Конституцією України 

Законами України: 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 року  

№ 2704-VIII 

«Про освіту» від 05.09.2017 року 2145-VIII 

«Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року зі змінами;  

«Про дошкільну освіту» від 11.07 2001 року №2628-III, із змінами; 

«Про позашкільну освіту»  від 22.06.2000 року №1841-III, із змінами; 

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

організації навчально - виховного процесу» від 06.07.2010 року №2442-VI  

«Про охорону дитинства»  від 26.04.2001 року №2402-III; в редакції від 01.01.2019 року 

Указами Президента України: 

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 

року № 344/2013 

«Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» від 25.10.2002 

року №948/2002, редакція від 18.12.2014 року 

Постановами Кабінету Міністрів України: 

 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»  від 21.02.2018 року  № 87 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14.12.2016 року № 988-р 

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

23.11.2011 року № 1392  

 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах»  від 15.08.2011 року872 

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

Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року»  від 01.08.2012 року №706 

Наказами Міністерства освіти і науки України: 

«Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» від 

23.04.2019 року № 536 

«Про затвердження Положення про загальноосвітню школу - інтернат та загальноосвітню 

санаторну школу - інтернат» від 12.06.2003 року №363 

«Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад -від 

20.02.2002 року № 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 року, №641 

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової 

української школи» від 23.03.2018 року №283 

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

навчальних предметів на 2019-2023 роки» від 15.02.2018 року № 148 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої совіти I ступеня» від 

20.04.2018 року №407 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня» від 

20.04.2018 року №405 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» від 

20.04.2018 року №408 

«Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу 
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дитини з особливими освітніми потребами» від 08.06.2018 року №609. 

Листами Міністерства освіти і науки України: 

 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2019-2020 навчальному році»  від 01.07.2019 року № 1/11-5966. 

«Деякі питання щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та 

учнівської  молоді ціннісних життєвих навичок у 2019-2020 навчальному році  від 27.06.2019 року  

№ 1/9-414. 

«Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році» від 

26.06.2019 року № 1/9-409. 

«Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки Украни для 

використання у закладах освіти 2019-2020 навчальному році» від 10.06.2019 року №1/9 – 365 

«Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх 

галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом початкової освіти, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 року» від 18.05.2018 року №1/9-

322. 

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 від 26.07.2018 

року №955. 

Робота НВК «ШГП» ХОР у 2018-2019 навчальному році була спрямована на впровадження 

ефективних форм і методів навчання, на створення в НВК «ШГП» ХОР умов для 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 їхніх інтелектуальних 

здібностей. 

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

інформаційному просторі навчального закладу», вчителями школи впроваджено 10 авторських 

програм. 

Відповідно до теми експерименту була сформульована методична проблема, над якою 

працював педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році «Методи розвитку інтелекту учнів 

в урочній і позакласній роботі». 

У 2018-2019 навчальному році була продовжена робота з підтримки в дітей інтересу до 

науки, участі у Всеукраїнських навчальних олімпіадах і Міжнародних конкурсах. 

17 учнів НВК «ШГП» ХОР - переможці обласного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, 

конкурсу-захисту науково-дослідних робіт МАН України, Міжнародного літературно-мовного 

конкурсу им.Т.Шевченка та інших, а саме  

1. Волошина Валерія 11Б І місце - російська мова і література  

2. Копил Віолета 11Б ІІ місце - українська мова і література  

3. Шевченко Марина 10Б ІІ місце - російська мова і література ІІ місце - географія III місце  - 

українська мова і література  

4. Бурбело Сергій 11Б ІІ місце - Всесвітня історія,  ІІмісце - МАН (Правознавство), II місце – ХІІІ 

Міжнародний конкурс творчих робіт учнів, студентів, аспірантів і учителів "Уроки війни і 

Холокосту - уроки толерантності"  

5. Твердовська Фаїна 9А ІІ місце - російська мова і література  

6. Алексєєва Єлизавета 11А І місце - МАН (мистецтвознавство), дипломант IV етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України  

7. Бакун Євгеній 10А II місце - МАН (експериментальна фізика)  

8. Бикова Анастасія 11А І місце - МАН (зарубіжна література)  
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9. Клименко Сніжана 10Б II місце - МАН (географія і ландшафтоведение)  

10. Шедрик Ксенія 9А II місце - МАН (Українська література)  

11. Хриненко Тамара 11Б ІII місце - МАН (англійська мова) 

12. Юдіна Дар’я 11А II місце - МАН (Журналістика)  

13. Шершень Олеся 10Б III місце - МАН (Зарубіжна література)  

14. Литвиненко Софія 5Б II місце (республіка) - Міжнародний літературно-мовний конкурс им.Т. 

Г.Шевченка  

15. Сугак Олександра 7А ІIІ місце (республіка) - Міжнародний літературно-мовний конкурс им.Т. 

Г.Шевченка  

16. Волошина Софія 6А I місце (область) - Міжнародний конкурс знавців української мови 

им.П.Яцика  

17. Недялкова Глорія 7Б I місце (область) - Міжнародний конкурс знавців український мови 

им.П.Яцика 

П’ятий 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 ім. В.Сухомлинського. 

            У листопаді 2018 і травні 2019 року вони відвідали майстер-класи фізичного експерименту: 

«Науково-дослідницький центр», «Майстерня майстрів» та «Острів майстрів», та стали 

переможцями в номінації «Овація» і призерами в номінації «Краща команда».  

У 2018-2019 навчальному році в НВК «ШГП» ХОР продовжила роботу творча група педагогів і 

учнів «Українознавці» під керівництвом вчителя української мови та літератури Плакиди Н.П. 

Були організовані і проведені різноманітні заходи: конференції «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), «Світ дитинства у творчості Т.Г. Шевченка», «Художники України»; краезнавчий 

квест залами Херсонського обласного краєзнавчого музею «Повеліваю місто найменувати 

Херсон», День толерантності «Європейська спадщина України», конкурс творчих робіт «Україна в 

Європі, Європа в Україні: очима молоді», літературні вітальні, поетичні вечори. 

У 2018-2019 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 2019 - 2020 навчальний рік 

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив буде працювати над методичною 

проблемою «Діяльність вчителя з розвитку інтелекту учнів». 

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) Здійснювати систематичне наповнення  сайту НВК «ШГП» ХОР.  

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.Створення оптимальних умов щодо організованого початку 

2019-2020 навчального року 

№ 

 

       Назва заходів  Термін 

виконання  

Відповідальний 

1 Провести набір учнів в 1-11класи НВК «ШГП» ХОР Квітень – 

Серпень 2019 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

 Формування мережі класів НВК «ШГП» ХОР  До 28.08.2019 Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В.  

2 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 28.08.2019 Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В.  

3 Розподіл, погодження з профспілковим комітетом та 

затвердження педагогічного навантаження на 2019-2020 

навч. рік. 

До 28.08.2019 Сапожникова І.В. 

 Формування класів з інклюзивним навчанням для дітей з 

особливими освітніми потребами 

До 28.08.2019. Мовенко Е.Г. 

4. Розподіл педагогічного навантаження вихователів, 

керівників гуртків 

Ддо 28.08.2019 Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

Донець І.В. 

5. Скласти та здати статистичні звіти за формами ЗНЗ-1,   77-

РВК. 

До 05.09.2019 Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Шаповалова Л.В. 

6. Узгодити розклад занять з Херсонським міським 

управлінням  Держпродспоживслужби 

До 10.09.2019 Сапожникова І.В. 

7. Забезпечити роботу психологічної та логопедичної служб 

для здобувачів освіти 

Протягом 

2019–2020 

Головатюк В.О. 

Ярош. С.О. 
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навч.року 

8. Провести атестацію педагогічних працівників 

(відповідно до перспективного плану і поданих заяв) 

Жовтень 2019 

– квітень 2020 

рр. 

Кияновський А.О. 

Сєра В.Л. 

9. Забезпечити виконання плану курсової перепідготовки Протягом 

2019–2020 

навч. року 

Сєра В.Л. 

10. Здійснювати контроль за працевлаштуванням і подальшим 

навчанням учнів 9 класів, випускників 11 класів 

Вересень 2019 

року 

Сапожникова І.В. 

11. Організувати збалансоване харчування здобувачів освіти, 

контролювати роботу їдальні. 

Протягом 

2019-2020 

навч. року 

Вдовиченко С.О. 

Сєра В.Л. 

Горидова Т.В. 

Сапожниоква І.В. 

12. Організувати консультаційні прийоми лікаря-

гастроентеролога 

Протягом 

2019-2020 

навч. року 

Грабчук К.Г. 

13. Провести інструктивно-методичну нараду педагогічних 

працівників щодо ведення ділової документації (особових 

справ учнів, класних журналів, обліку роботи гуртків, 

факультативів, індивідуального навчання) 

До 31.08.2019 Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л. 

Рилєєва І.М. 

Мовенко Е.Г. 

14. Провести шкільний огляд навчальних кабінетів щодо 

підготовки до нового навчального року. 

До 25.08.2019 Комісія  

15. Провести атестацію навчальних кабінетів, затвердити 

перспективні плани розвитку навчальних кабінетів на 

2019-2020навч. рік 

До 25.08.2019  Комісія  

16. Організувати роботу щодо вивчення педагогічними 

працівниками рекомендацій інструктивно-методичних 

листів Міністерства освіти і науки України про особливості 

викладання базових навчальних дисциплін у 2019-2020 

навчальному році. 

До 01.09.2019  Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Керівники МО 

17. Вжити невідкладних заходів для забезпечення 

підручниками, посібниками та іншою навчальною 

літературою, передбаченою в переліку Міністерства освіти 

і науки України на 2019-2020 навч. рік, організованого   їх 

розподілу серед учнів. 

Серпень-

вересень 

Лихожон Т.В. 

18. Забезпечити наявність навчальних програм інваріантної  та  

варіативної складових робочого навчального плану. 

До 01.09.2019  Керівники МО 

19. Вжити невідкладних заходів щодо завершення ремонтних 

робіт та благоустрою території закладу, підготовки 

матеріально-технічної бази до нового навчального року   та 

створення санітарно-гігієнічних умов. 

До 14.08.2019  Бикіна Н.М. 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

 

                        1.3.Організаційна робота 

№ 

 

           Назва заходів  Терміни Відповідальний 

1 Комплектація навчально-виховного комплексу 

педагогічними кадрами, призначення класних керівників та 

вихователів 

Червень – 

серпень 2019 

Кияновський 

А.О. 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

2 Скласти списки: до 05.09.2019 Сєра В.Л. 
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- учнів по класах, уточнити їхні демографічні дані, 

- списки дітей, які перебувають під соціальним захистом 

держави. 

 Сапожникова 

І.В. 

Конишева Г.О. 

Класні 

керівники 

3 Підготувати таку документацію: 

  - розклад уроків, режими для початкової школи, 5-11 

класів, спального корпусу 

 - графік роботи гуртків і факультативів; 

 

- розклад державної підсумкової атестації в 4, 9 класах; 

 - навчальний план на 2020 - 2021 навч.рік 

 - план навчально - виховної роботи на 

2020-2021 навчальний рік; 

 

до 28.08.2019 

 

до 15.09.2019 

 

до 10.05.2020 

 

Червень 2020 

 

Червень 2020 

 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Рилєєва І.М. 

Донець І.В. 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Конишева Г.О. 

Мовенко Е.Г. 

4 Перевірити наявність і стан особистих справ і здати класні 

журнали в архів. 

до 01.07.2020 Класні 

керівники 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

5 Продовжити роботу Клубу вихідного дня до 15.09.2019 Рилєєва І.М. 

Донець І.В. 

6 Продовжити в 2019-2020 навчальному році роботу 

авторських спецкурсів за затвердженими авторськими 

програмами 

Протягом 

2019-2020 

навч. року 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

7 Продовжити роботу шкільного медіахолдингу Протягом 

2019-2020 

навч. року 

Чумак Т.В. 

Спица В.С. 

 

8 Продовжити роботу шкільного наукового товариства 

«Ерудит» 

Протягом 

2019-2020 

навч. року 

Мовенко Е.Г. 

1.4.Графік проведення організаційних заходів 

Заходи Терміни Відповідальний 

Педагогічні ради Не менше 

ніж 4 рази на 

рік 

Кияновський 

А.О.  

Сапожникова 

І.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 Що 

понеділка  

Кияновський 

А.О. 

Наради класних керівників 1-4,5-11 класів Що 

понеділка  

Сєра В.Л.,  

Сапожникова 

І.В. 

Наради вихователів Що 

понеділка 

Рилєєва І.М. 

Конишева Г.О. 

Батьківські збори 1 раз на 

чверть 

Класні 

керівники 

Сєра В.Л.,  
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Сапожникова 

І.В. 

Засідання науково - методичної ради 1 раз на 

місяць  

Кияновський 

А.О.,  

Вишневецька 

Є.М. 

Засідання батьківського комітету 1 раз на 

місяць  

Кияновський 

А.О.,  

Юрчак О.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 Підсумки роботи педколективу в 2018-2019 навчальному 

році та пріоритетні напрямки розвитку НВК «ШГП» ХОР 

на 2019-2020 навчальний рік. 

Кияновський А.О. 

Затвердження плану роботи НВК «ШГП» ХОР на 2019-

2020 навчальний рік 

Сапожникова І.В. 

Затвердження робочого навчального плану дошкільних 

груп на 2019-2020 навчальний рік. 

Сєра В.Л. 

Про організацію та проведення навчальної практики у 

2019-2020 навчальному році  

Сапожникова І.В. 

Жовтень  «Людство майбутнього» (за книгою Юваль Ной Харарі 

«Коротка історія людства») 

 

Кияновський А.О. 

Москальова І.В. 

Березень  Траєкторія розвитку учня – спільна праця учителя та 

батьків 

 

 

Сапожникова І.В. 

 

 

 

 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Про зміст і форми навчальної практики в 5-8, 10 класах 

Про затвердження іспитів з основних предметів 

інваріантної складової навчального плану (не більше 

трьох дисциплін) в 5-8,10 класах 

Про організацію державної підсумкової атестації в 4, 9 

класах, в 11 класах в формі зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Про вибір учнями 9 класів третього предмету ДПА 

Травень Про допуск до державної підсумкової атестації учнів 

4,9,11 класів  

Про дострокову здачу іспитів учнями 5-8, 10 класів 

Про звільнення від іспитів учнів 5-8, 10 класів 

Cєра В.Л.                                              

Сапожникова І.В. 

Червень 

 

Про переведення учнів 1-4 класів в наступний клас Сєра В.Л.                      

 

Про переведення учнів 5-8,10 класів в наступний клас  Сапожникова І.В. 
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Про отримання учнями 9 класів базової загальної 

середньої освіти та переведення їх в 10 клас 

Сапожникова І.В. 

Про випуск учнів 11 класів з навчально-виховного 

комплексу 

Сапожникова І.В. 

                                                 Малі педагогічні ради 

Жовтень Наступність у навчанні і вихованні учнів 5 класів Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л. 

Листопад Стан навчально-виховної роботи в 10А класі  

(за підсумками класно-узагальнюючого контролю). 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 

                                            Педагогічні  консиліуми  

Жовтень Моніторинг адаптаційного періоду учнів 5 класів Сєра В.Л., 

Сапожникова І.В. 

Листопад Психолого-педагогічний консиліум з питання адаптації 

учнів 1-х класів 

Сєра В.Л. 

                                                             Конференції 

Жовтень  Один день з життя Ольвіополитів (5-6 кл.) Волосевич І.І. 

Відкрита школа читача або день бібліотечних лайкфаків 

(7-8 кл.) 

Лихожон Т.В. 

Грудень  Творчість К.Брюлова Фелющенко І.В. 

Січень  Різдвяні читання «Християнство і школа: сучасний 

контекст» 

Москальова І.В. 

 Фреска Леонардо да Винчі «Тайна вечеря» - 

неперевершений шедевр світового монументального 

живопису 

Фелющенко І.В. 

Квітень Дитяча наукова конференція   

 XXVIII науково - практична конференція педагогічного 

колективу НВК «ШГП» ХОР 

Кияновський А.О.  

 

                                                    Педагогічні читання 

Листопад  Педагогіка А.С.Макаренка Кияновський А.О. 

   

                    Круглі столи, науково - практичні і теоретичні семінари 

Серпень Семінар«Методика виховної роботи в НВК «ШГП» ХОР» Кияновський А.О. 

 

Круглий стіл«Реалізація перспективності і наступності 

між дошкільною та початковою ланками освіти в 

сучасному освітньому просторі в умовах Нової 

української школи» 

Бізер Н.А. 

Вересень  Семінар- практикум «Розвиток творчого мислення і 

уявлення дітей засобами використання елементів 

технології ТРВЗ» 

Круглий стіл «Сучасні  інтерактивні  технології  

навчання» 

Бабіч В.В. 

 

 

Баденко В.М. 

Жовтень Практичний семінар «Методичне забезпечення  

підготовки учнів до складання іспиту з англійської мови  

на міжнародний сертифікат» 

Круглий стіл «Різноманітності форм, методів, прийомів 

позаурочної виховної роботи» 

Наукові лекції для старшокласників 

Скабелина Т.М. 

 

 

Москальова І.В. 

 

Гуренок Г.М. 

Куликова Л.Б. 

Маркова Л.И. 
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Мороз Т.С. 

Листопад Семінари-практикуми: 

 «Методика організації та проведення самопідготовок» 

«Виховання творчої  спрямованості школяра в під час 

колективної творчої справи» 

 

Божко Л.С. 

Москальова І.В. 

Грудень Круглі столи: 

 «Наскрізні лінії в навчанні та їх реалізація на уроках 

англійської мови» 

«Формування сучасного читача засобами медіаосвіти» 

Семінар-практикум «Інтеграція навчання – позитивні і 

негативні аспекти» 

 

Бойко Т.М. 

 

Медведєва Є.П. 

Кічіянц Л.І. 

Січень Семінар «Розвиток інтелектуальних та творчих 

здібностей учнів. Ігрові прийоми» 

Семінар-практикум «Виховний потенціал засобів 

масової інформації та Інтернету» 

Божко Л.С. 

 

Москальова І.В. 

Лютий 

 

 

Круглий стіл «НУШ – школа творця нового суспільства: 

толерантного, креативного, компетентного в усіх галузях» 

Кічіянц Л.І. 

Березень 

 

 

Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей 

молодших школярів у процесі позакласної роботи» 

Бізер Н.А. 

Квітень  Семінар «Типологія   соціальних   сервісів  Інтернету» Баденко В.М. 

1.6. Наради при директорові та при заступниках директора 

 

Місяць Питання Відповідальні 

Серпень Комплектація дошкільних груп і 5-11 класів НВК «ШГП» 

ХОР 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Збереження бібліотечного фонду. 

Забезпечення учнів підручниками. 

Лихожон Т.В. 

 

Організація харчування учнів Вдовиченко С.О. 

Горидова Т.В. 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Підготовка НВК «ШГП» ХОР до початку 2019-2020 

навчального року (навчальні приміщення, кабінети, 

спортивні зали та майданчики, харчоблоки, обідні зали, 

спальні та санітарні кімнати) 

Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л.  

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Вересень  Організація роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Професійна підготовка новопризначених педагогів 

 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Атестація педагогічних працівників в 2019-2020 

навчальному році 

Сєра В.Л. 

Зміст планів виховної роботи класних керівників та Конишева Г.О. 
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вихователів Рилєєва І.М. 

Моніторинг адаптаційного періоду учнів 1 класів Сєра В.Л. 

Організація наставництва Конишева Г.О. 

Сапожникова І.В. 

Готовність НВК «ШГП» ХОР до осінньо – зимового та 

опалювального періоду 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Жовтень  Організація роботи з творчо обдарованими дітьми з 

підготовки їх до участі в олімпіадах та конкурсі-захисті 

МАН України 

Мовенко Е.Г. 

Сапожникова І.В. 

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Листопад  Стан викладання та розвиток ключових компетентностей 

учнів на уроках інформатики 

Мовенко Е.Г. 

Шевченко Т.О. 

 Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Грудень Підсумки фронтальної перевірки 

стану викладання та розвитку ключових компетентностей 

на уроках інформатики 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 

 

Організація харчування учнів Вдовиченко С.О. 

Горидова Т.В. 

Профілактика дитячого травматизму Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

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. 

 Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Січень  Виконання програм навчального плану 

Дотримання єдиного орфографічного режиму 

Рейтинг навчання учнів 5-11 класів за підсумками 1 

семестру 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 

 Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Лютий Підсумки участі учнів 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. 
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 Організація роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Березень  Робота учителів-предметників щодо підготовки учнів 4, 9 

класів до ДПА, учнів 11 класів до ДПА у формі ЗНО 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 

Стан викладання та розвиток ключових компетентностей 

на уроках хімії 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 

 Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Квітень Підсумки роботи Школи молодого педагога  Сєра В.Л. 

Конишева Г.О. 

 Підсумки атестації педагогів НВК в 2019-2020 навч. році Сєра В.Л. 

 Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Травень Планування на 2020 – 2021 навчальний рік Робоча група 

Попередня навчальне навантаження педагогів на 2020 – 

2021  навчальний рік  

Сєрая В.Л., 

Сапожникова І.В. 

Керівники МО 

Профілактика дитячого травматизму Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

 Робота  з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Червень  Виконання програм навчального плану  Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 

 Дотримання єдиного орфографічного режиму Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 

 

 

1.7.Внутрішкільний контроль 

 

№ Вид 

контролю 

Зміст контролю Форми контролю Відповідальні Форма 

узагальнен 

ня 

                                                                            Серпень 
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1. Тематичний Комплектація 

дошкільних груп 1-4 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 

Акти Шенкін В.Г. 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В.,  

завідуючі 

кабінетами 

учителі 

фізкультури 

Нарада при 

директорові 

3. Тематичний Організація 

інклюзивного навчання 

Довідки, заяви 

батьків 

Мовенко Е.Г. Наказ 

4. Тематичний Про підсумки 

оздоровлення учнів 

Звіти керівників 

літньої оздоровчої 

зміни  

Конишева Г.О. Наказ 

5. Тематичний Збереження 

бібліотечного фонду 

Забезпечення  учнів 

підручниками 

 

Аналіз результатів 

здачі підручників і 

комплектація 

підручниками на 

новий 

навчальний рік  

Лихожон Т.В. 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Довідка, 

Нарада при 

директорові 

6. Тематичний Організація харчування 

учнів 

Двотижневе, 

перспективне меню 

Вдовиченко 

С.О. 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Горидова Т.В. 

Нарада при 

директорові 

7. Тематичний Підготовка НВК «ШГП» 

ХОР до початку 2019-

2020 навчального року 

 

Акти про 

готовність корпусів 

НВК «ШГП» ХОР 

до нового 

навчального року  

Сапожникова 

І.В.,  

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Нарада при 

директорові 

 Вересень 

 

1. Тематичний Організація роботи з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учнів 

 

 

Інструктажі з 

учасниками 

навчально-

виховного процесу, 

журнали 

інструктажів  

Сапожникова 

І.В.,  

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Нарада при 

директорові 

2. Тематичний Професійна підготовка 

новопризначених 

учителів і вихователів 

Календарне й 

поурочне 

планування 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Мовенко Е.Г. 

Конишева Г.О. 

Нарада при 

директорові 

3. Тематичний Комплектація 

спеціальних медичних 

Медичні довідки 

учнів 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

Наказ 
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груп для занять 

фізкультурою 

І.В. 

Вдовиченко 

С.О. 

Горидова Т.В. 

4. Фронталь-

ний 

Дотримання єдиного 

орфографічного режиму 

Класні керівники, 

вчителі - 

предметники 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада з 

керівниками 

МО 

5. Тематичний Моніторинг 

адаптаційного періоду 

учнів1 класу 

Класні керівники і 

вихователі 1-х 

класів 

Сєра В.Л. 

 

Нарада при 

директорові 

6. Фронталь-

ний. 

Персональ-

ний 

Зміст планів виховної 

роботи класних 

керівників та 

вихователів 

Класні керівники й 

вихователі 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

Нарада при 

директорові 

7. Тематичний Атестація педагогічних 

працівників 

Заяви на атестацію, 

графік атестації 

Сєра В.Л. Нарада при 

директорові, 

наказ 

8. Тематичний Готовність НВК «ШГП» 

ХОР до осінньо – 

зимового 

опалювального сезону 

 Проходження 

курсів,  

інструкції, журнали 

інструктажів 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

Жовтень 

 

1. 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 

2. Тематичний Організація роботи 

Школи молодого 

педагога 

Відвідування 

уроків молодих 

педагогів 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Конишева Г.О. 

 

Нарада при 

заступниках 

директора, 

довідка 

3. Тематичний Організація роботи з 

творчо обдарованими 

дітьми з підготовки їх до 

участі в олімпіадах та 

конкурсі - захисті МАН 

Перевірка 

індивідуальних 

занять 

Мовенко Е.Г. 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові, 

довідка 

4. 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 

1. Тематичний Стан профорієнтаційної 

роботи в НВК «ШГП» 

ХОР 

Учні 9,11 класів. 

Тести, анкети 

Головатюк 

В.А.,  

Гуренок Г.М., 

класні 

керівники 9,11  

Довідка 

2. Класно-

узагальню-

ючий 

Стан навчально -

виховної роботи в 9А 

класі 

Відвідування 

уроків, моніторинг 

рівня знань і вмінь 

Сапожникова 

І.В. 

Мовенко Е.Г. 

Мала 

педрада, 

наказ 
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учнів 

3. Фронталь-

ний 

Стан викладання та 

розвиток ключових 

компетентностей учнів 

на уроках інформатики 

Відвідування 

уроків, контрольні 

зрізи 

 

Мовенко Е.Г. 

Шевченко Т,О. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

Грудень 

1. Тематичний Організація харчування 

учнів 

Двотижневе, 

перспективне меню 

Сєра В.Л. 

Сапожникова 

І.В. 

Вдовиченко 

С.О. 

Горидова Т.В. 

Нарада при 

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 

заступниках 

директора 

наказ 

5. 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 

1. Тематичний Виконання програм 

навчального плану 

Учителі - 

предметники 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

2. Тематичний Дотримання єдиного 

орфографічного режиму 

Учителі - 

предметники 

 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

 Тематичний Організація планування 

на II семестр 2019 – 2020 

навчального року 

Складання 

календарного 

планування 

навчальної та 

виховної роботи 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В,  

Конишева Г.О., 

керівники МО 

Нарада при 

заступниках 

директора 

 Тематичний 

Персональ-

ний 

Про результати 

гурткової роботи 

Журнали 

керівників гуртків і 

спортивних секцій 

Рилєєва І.М.,  

Донець І.В. 

Гелюта О.М. 

Довідка, 

наказ 

Лютий 

1. Тематичний 

Персональ-

Підсумки участі в III 

етапі Всеукраїнських 

Результати 

олімпіад, конкурсів 

Мовенко Е.Г. 

Сапожникова 

Нарада при 

директорові, 
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ний олімпіад з навчальних 

предметів; 

II етапі конкурсу - 

захисту науково – 

дослідницьких робіт 

МАН та 

Міжнародних 

конкурсах ім. П.Яцика і 

Т.Шевченка 

І.В. 

Баденко В.М. 

 

наказ 

Березень 

1. Тематичний 

 

Робота вчителів-

предметників щодо 

підготовки учнів 4, 9, 11 

класів до Державної 

підсумкової атестації 

Перевірка зошитів, 

класних журналів 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Мовенко Е.Г. 

Нарада при 

директорові 

2. Фронталь-

ний 

Стан викладання та 

розвиток ключових 

компетентностей учнів 

на уроках хімії 

Відвідування 

уроків, зрізи знань 

Мовенко Є.Г. 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

Квітень 

1. Тематичний 

 

Підсумки роботи Школи 

молодого педагога                            

Молоді педагоги і 

наставники, 

творчі звіти. 

Сєра В.Л.,  

Конишева Г.О. 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

Травень 

1. Тематичний 

 

Планування на 2020 - 

2021 навчальний рік 

План навчально -

методичної роботи 

Навчальний план 

плани МО 

Робоча група з 

планування 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

2. Тематичний 

 

Переведення учнів 

початкової школи в 

наступні класи 

Вчителі початкової 

школи 

Сєра В.Л. Педрада, 

наказ 

3. Персональ-

ний 

Попереднє навчальне 

навантаження педагогів 

на 2020-2021 навчальний 

рік 

Навчальний план, 

перспективне 

планування 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Нарада при 

директорові 

4. 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 

5. Фронталь-

ний. 

Персональ-

ний. 

Виконання програм 

гуртків, робота з 

журналами, творчі звіти 

Керівники гуртків 

та спортивних 

секцій. 

Журнали, програми 

Гелюта О.М. 

Рилєєва І.М. 

Донець І.В. 

Довідка, 

наказ 

6. Тематичний 

Узагальнюю

чий 

Виконання плану 

Спільного проекту 

«Музейна педагогіка» 

НВК «ШГП» ХОР,  

Звіт про 

роботу 

Полушкіна 

Н.П. 

Довідка 
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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. Серпень-Вересень Знайомство та вивчення основних 

законодавчих, нормативних-правових  

документів, методичних рекомендації МОН 

України, та положення  про атестацію 

педагогічних працівників 

Сєра В.Л.,  

Сапожникова І.В., 

керівники МО 

3. Вересень Провести співбесіду з учителями та 

вихователями, які атестуються 

Сєра В.Л.,  

Конишева Г.О. 

Сапожникова І.В. 

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

у  учителів і вихователів, які атестуються 

Адміністрація, 

керівники МО 

5. Протягом 

навчального року 

Організувати курсову перепідготовку учителів і 

вихователів 

Сєра В.Л. 

Краєзнавчого музею і 

Художнього музею 

ім..О.Шовкуненка 

Червень 

1. Тематичний 

 

Виконання програм 

навчального плану 

Вчителі - 

предметники 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Мовенко Е.Г.  

Нарада при 

заступниках 

директора, 

наказ 

2. Тематичний 

 

Дотримання єдиного 

орфографічного режиму 

Учителі - 

предметники 

перевірка зошитів, 

щоденників 

Сєра В.Л., 

Сапожникова 

І.В. 

Мовенко Е.Г. 

Нарада при 

заступниках 

директора, 

наказ 

3. Тематичний Планування на 2020-

2021 навчальний рік 

План навчально -

методичної роботи 

Навчальний план, 

плани 

МО 

Робоча група з 

планування 

Нарада при 

директорові 

4. Тематичний Підведення підсумків 

Державної підсумкової 

атестації в 9 класі 

Класні керівники 

Видача свідоцтв 

про базову загальну 

середню освіту 

Сапожникова 

І.В. 

Педрада, 

наказ, книга 

обліку 

видачі 

документів 

про освіту 

5. Тематичний Підведення підсумків 

навчальної практики в 5-

8,10 класах у вигляді 

екзаменів з навчальних 

предметів 

Класні керівники, 

учителі - 

предметники 

Сапожникова 

І.В. 

Педрада, 

наказ 

6. 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 
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6. Березень  Заслухати творчі звіти учителів та вихователів, 

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. 

 

1.10.Формування здоров'язберігаючої освітньої системи 

 

№ Найменування заходу Дата Відповідальний 

1. Складання розкладу уроків 1-4 класів, 5-11 

класів відповідно до санітарних вимог 

Узгодження розкладів занять з Херсонським 

міським управлінням  Держпродспоживслужби 

Серпень-вересень 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 

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. 

Горидова Т.В. 

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. 

Сапожникова І.В. 

8. Проведення профілактичних бесід з учнями, 

що викликають тривогу 

Корекційні заходи з виявленими учнями 

Протягом року Головатюк В.О. 

9. Організація роботи спортивних секцій Вересень Рилєєва І.М., 

Донець І.В. 

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 
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кабінетами 

13. Проведення рейдів щодо дотримання учнями 

вимог до зовнішнього вигляду 

Протягом року Сапожникова І.В. 

Конишева Г.О. 

14. Проведення фізкультхвилинок після 4-го уроку Протягом року Учителі фізичної 

культури 

Класні керівники 

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. Бесіди, виховні години спрямовані на 

формування усвідомлення цінності здоров’я, 

профілактику порушень психічного, фізичного, 

соціального здоров’я здобувачів освіти 

Протягом року Класні керівники, 

вихователі 

 

1.12.Розподіл громадських доручень 

 

1. Бабич В.В. - керівник групи ТРВЗ (дошкільні групи)  

2. Баденко В.М. - уповноважений представник профспілкового комітету з питань охорони 

праці  

3. Вишневецкая Є.М. - секретар науково-методичної ради НВК «ШГП» ХОР 

4. Григор’єва Н.М. - голова профспілкового комітету НВК «ШГП» ХОР 

5. Гринько О.А. - керівник групи  «Педагогічна освіта батьків» 

6. Дадонова І.П. - відповідальна за набір учнів в 5-11 класи 

7. Донець І.В. - керівник групи ТРВЗ (старша школа)  

8. Кирпа А.О. - секретар Ради НВК «ШГП» ХОР 

9. Конишева Г.О. - керівник педвсеобуча 

10. Лихожон Т.В. - відповідальна за роботу ШБІЦ  

11. Мовенко Э.Г. - керівник шкільного наукового товариства  «Ерудит»  Малої академії наук 

12. Мороз О.А. - керівник групи ТРВЗ (початкова школа) 

13. Москальова І.В. - відповідальна за видавничу діяльність НВК «ШГП» ХОР 

14. Невярович Н.Ю. - видавництво «STEAM» 

15. Плакида Н.П. - керівник творчої групи «Українознавці» 

16. Полушкина Н.П. - керівник проекту «Музейна педагогіка» 

17. Рилєєва І.М., Донець І.В. - керівники Клубу вихідного дня  

18. Сапожникова І.В. - секретар педради, відповідальна за роботу їдальні  

19. Сєра В.Л. - секретар атестаційної комісії, відповідальна за роботу їдальні  

20. Чумак Т.В. - відповідальна за роботу шкільного радіо  

21. Шаповал Н.В. - керівник проекту впровадження інформаційних технологій "Smart 

School"  

22. Юрчак О.В. - секретар батьківського комітету 
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II. Науково - методична робота 

 

2.1.План роботи науково - методичної ради 

У 2019-2020 навчальному році науково-методична рада навчально-виховного 

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

методичною проблемою «Діяльність вчителя з розвитку інтелекту учнів». 

 

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

вищої категорії 

2. Баденко Віра Миколаївна - керівник МО учителів української мови та літератури, 

учитель вищої категорії, учитель - методист. 

3. Бізер Наталля Анатоліївна - керівник МО вихователів початкових класів, вихователь 

вищої категорії, вихователь- методист 

4. Бойко Тетяна Миколаївна - керівник МО учителів іноземних мов,учитель 

англійської мови, учитель вищої категорії, учитель - методист 

5. Божко Лариса Сергіївна - керівник МО вихователів старшої школи, вихователь 

вищої категорії. 

6. Кічіянц Людмила Іванівна - керівник МО учителів початкових класів, учитель вищої 

категорії, учитель - методист. 

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

8. Медведєва Євгенія Павлівна - керівник МО учителів російської мови і літератури, 

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

методист. 

9. Мовенко Елеонора Григорівна – заступник директора з навчальної роботи, 

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

10. Москальова Ілона Володимирівна – керівник МО класних керівників, учитель вищої 

категорії, учитель-методист; 

11. Сапожникова Ірина Володимирівна - заступник директора з навчально-виховної 

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

категорії, старший учитель 

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

категорії,  учитель - методист. 

13. Сербіна Олена Анатоліївна - керівник МО учителів естетичного циклу, учитель 

курсу «Театр», учитель вищої категорії, учитель-методист 

14. Фелющенко Інна Василівна - кандидат педагогічних наук, учитель російської мови, 

художньої культури, учитель вищої категорії, учитель – методист 

15. Шевченко Таїсія Олексіївна - керівник МО учителів математики та інформатики, 

учитель математики, учитель вищої категорії. 
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16. 16. Стрикаленко Ала Юріївна - керівник МО учителів фізичного виховання, учитель 

вищої категорії, старший учитель 

 

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  

 

Серпень«Наскрізні теми»  

1. Методика викладання наскрізних тем.  

Вист. Фелющенко І.В.  

2. Учимо по-новому. Розгляд наскрізних тем на уроках історії.  

Вист. Волосевич І.І.  

3. Інтеграційна основа формування пізнавальних умінь учнів.  

Вист. Баденко В.М.  

Вересень «Проблеми дигіталізації освіти» 

1. Дигіталізація освіти: за і проти, перспективи.  

Вист. Гринько О.А.  

2. Міждисциплінарна тенденція в науці: розвиток або руйнування?  

Вист. Тригуб С.Е.  

3. Методичні принципи системи викладання іноземної мови Віри Биркенбил в контексті 

«цифрового покоління». 

       Вист. Бойко Т.М. 

Жовтень «Науково-дослідницька діяльність школяра» 

1. Два типи раннього залучення школярів в науково-дослідницької діяльністі.  

Вист. Головатюк В.О.  

2. З досвіду роботи шкільного наукового товариства "Ерудит".  

       Вист. Мовенко Э.Г.  

3. Цілі і цінності науково-дослідницької діяльності школярів.  

Вист. Полушкина Н.П.  

 

Листопад «Інноваційна освіта» 

1. Проектування інноваційної освіти: від прототипу до прецеденту.  

Вист. Кичиянц Л.І.  

2. Дисертаційні дослідження по методиках у світлі сучасної методичної науки.  

Вист. Дубенко Н.В.  

 

Грудень «Порівняльна педагогіка» 

1. Сад дитинства : інноваційні підходи до шкільної освіти. 

         Вист. Шевченко Т.О. 

2. Кароліна Пратт – послідовник Джона Дьюри: з історії американської педагогики. 

   Вист. Мирошниченко О.О. 

 

Січень «ТРВЗ» 

1. Звіт про роботу творчої групи «ТРВЗ» в старшій школі.  

Вист. Донець І.В.  
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2. Звіт про роботу творчої групи "ТРВЗ" в початковій школі.  

Вист. Мороз О.О. 

3. Звіт про роботу творчої групи "ТРВЗ" у дошкільнят.  

Вист. Бабич В.В.  

 

Лютий «Смарт – школа» 

1. Ефективні технології і результативність навчання в смарт-школах.  

Вист. Шаповал Н.В. 

2. Використання технологій Smart-school для навчання молодших школярів.  

Вист. Вусата М.І. 

 

Березень «Звіти учителів, що атестуються» 

1. Презентація і обговорення тим, над якими працювали вчителі, що атестуються.  

Вист. Вчителі, що атестуються 

Квітень  

XXVIII науково - практична конференція  

 

Травень  

1. Аналіз роботи НМР НВК «ШГП» ХОР за 2019 - 2020 навчальний рік.  

Вист. Вишневецька Е.М.  

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

на 2020-2021 навчальний рік.  

Вист. Кияновський А. О. 

 

2.2.Плани робіт методичних об'єднань 

 

План 

            роботи методичного об'єднання вихователів дошкільних груп 

 

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

 

 Методична проблема школи: «Діяльність вчителя з розвитку інтелекту учнів». 

Проблема МО: 

«Розвиток, виховання і формування особистості дошкільника в соціалізованому  

суспільстві» 

Завдання МО: 

1. Розвивати пізнавальний Інтерес дітей через різні видидіяльності; 

2. Використовувати інформаційно-комунікаційнітехнології для розвитку пізнавальної 

активності дітей; 

3.Продовжити використання ТРВЗ- технології і методики Г.Домана в організації 

педагогічної роботи; 

4.Вдосконалювати рівень педагогічної майстерності педагогів з підвищення якості 

навчання і виховання дошкільнят. 

Паспорт методичного об'єднання вихователів дошкільних груп 
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Якісний склад вихователів - дошкільників 

№ П.І.Б. Дата 

народження 

 

Категорія, звання Атестація Курси 

1. Бондар Н.М. 1979 Вища 2020 2016 

2. Лободзинська Н.П. 1954 Вища 

вихователь - методист 

2016 2017 

3. Бучинська А.В. 1969 Вища  2019 2019 

4. Кравець Т.В. 1969 Вища,  

вихователь - методист 

2011 2016 

5. Тулаєва І.В.  І 2020 2019 

6. Охременко І.М. 1969 І 2009 2014 

7. Бабич В.В. 1964 Вища 2020 2017 

8. Ярош С.О. 1955 Вища, учитель-

методист 

2019 2019 

9. Шикшина С.В. 1969 Спеціаліст 2-ї категорії 2019 2018 

 

Методичні оперативки 

Серпень:Ознайомлення з нормативними документами та методичними рекомендаціями. 

Вересень:Преемственность в роботі дитячого садка і початкової школи. 

Жовтень: Підготовка семінару-практикуму «Розвиток творчого мислення та уяви дітей за 

допомогою використання елементів технології ТРВЗ» 

Листопад:Дидактичні ігри з ТРВЗ.  

Грудень: Надання допомоги вихователям в підготовці і проведенісімейних 

ранків. 

Січень:Наповнення шкільного порталу навчальною інформацією. 

Лютий:Підготовка ділової гри «Гра як засіб корекції дітей з порушеннями мови» 

Березень:Обзорметодичної літератури. 

Квітень:Підготовка і участь в  щорічній науково – практичній конференціі. 

Травень:Методичні рекомендації з написання планів виховної роботи, вибір теми з 

самоосвіти на 2020-2021 навчальний рік. 

 

Організація самоосвітньої роботи 

№ 

 

П.І.Б. вихователя Тема Вид 

узагальнення 

1 Бондар Н.М. Використання дидактичних ігор в ознайомленні 

з навколишнім світом дітей старшого 

дошкільного віку 

Доклад  

2 Лободзинська Н.П. Використання словесних ігор екологічного та 

природничо змісту для дітей старшого 

дошкільного віку 

Доклад 

3 Бучинська А.В. Формування і розвиток логіко математичних 

уявлень у дошкільників засобом дидактичних 

ігор. 

Доклад 

4 Кравець Т.В. Особливості організації середовища для 

розвитку логіко математичних уявлень у дітей 

різного віку 

Доклад 
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Тематика засідань та методичних заходів 

№ Термін 

проведення 

Тематика засідань Відповідальний 

1. Серпень Аналіз роботи МО вихователів дошкільних груп за 

2018-2019 навчальний рік. 

Бабич В.В. 

Затвердження плану роботи МО на 2019-2020 

навчальний рік. 

Бабич В.В. 

Вивчення нормативних документами та  

функціональних обов'язків вихователів 

Інформація 

Сєра В.Л. 

2. Вересень  Семінар- практикум «Розвиток творчого мислення і 

уяви дітей через використання елементів технології 

ТРВЗ» 

Бабич В.В. 

3. Листопад  Використання методики Г. Домана в ранньому 

розвитку дошкільнят 

Охременко І.М. 

Особливості організації середовища для розвитку 

логіко-матемичних уяв у дітей різного віку 

Кравець Т.В. 

Використання словесних ігор екологічного та 

природничого змісту для дітей старшого дошкільного 

віку 

Лободзинська Н.П. 

Діловая гра «Гра як засіб корекції дітей з 

порушеннями мови» 

Ярош С.О. 

4. 

 

Січень Формування та розвиток логико- математичних уяв у 

дошкільнят засобами дидактичних ігор. 

Бучинська А.В. 

Формування особистості дошкільника в процесі 

ознайомлення з мистецтвом  

Шикшина С.В. 

Логопедичні ігри з використанням елементів ТРВЗ в 

процесі автоматизаціїі диференціації поставленних 

звуків 

Ярош С.О. 

5. Лютий  Розвиток комунікативного мовлення дошкільників 

шляхом використання інноваційних технологій 

(ТРВЗ). 

 

Розвиток творчого уявлення  дошкільнят  

6. Квітень  Розвиток візуального та просторового мислення 

молодших дошкільнят  

Тулаєва І.В. 

Використання дидактичних ігор при ознайомленні з 

навколишнім світом дітей старшого дошкільного віку 

Бондарь Н.М. 

5 Тулаєва І.В. Розвиток візуального і просторового мислення 

у молодших дошкільнят. 

Доклад 

6 Охременко І.М. Використання методики Г. Домана в ранньому 

розвитку дошкільників 

Доклад 

7 Ярош С.О.  

(логопед) 

Логопедичні ігри з використанням елементів 

ТРВЗ в процесі автоматизації та диференціації 

поставлених звуків. 

Доклад 

8 Бабич В.В. Використання ТРІЗ- технології в розвитку 

креативних здібностей дошкільнят. 

Доклад 

9 Шикшина С.В. Формування особистості дошкільника в процесі 

ознайомлення з мистецтвом. 

Доклад 
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Використання ТРВЗ- технології в розвитку 

креативних здібностей дошкільнят 

Бабич В.В. 

7. Травень  Підсумки роботи МО за 2019-2020 навч. рік  Бабич В.В. 

Про задачі і планування роботи МО на 2020-2021 

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 питань 

планування виховного процесу  

Серпень  Бабич В.В. 

2. Відвідування занять, уроків у 1-их класах початкової 

школи  

Постійно  Вихователі  

3. Співпраця логопеда, вихователів і батьків  Постйно  Вихователя  

4. Використання  ТРВЗ технологій в роботі з батьками  Вересень  Кравец Т.В.  

5. Методичні рекомендації з організації та проведення 

ранків, виховних заходів  

Жовтень  Бабич В.В. 

6. Консультація шкільного психолога з організації роботи з 

батьками  

Листопад  Головатюк В.О. 

5. Готовність дитин до школи Квітень  Тулаеєа І.В. 

Охременко І.М. 

6. Підготовка до участі в щорічній науково-практичній 

конференції . 

Квітень  Вихователі груп 

7. Обмін досвідом педагогів – дошкільнят з роботи з 

використанням  ТРВЗ. 

Травень  Вихователя груп 

 

Графік взаємовідвідувань 

№ П.І.Б. вихователя День  

1. Бондарь Н.М. Середа 
2. Лободзинська Н.П. Четвер 
3. Бучинська А.В. Вівторок 
4. Кравець Т.В. П’ятниця 
5. Охременко І.М. Понеділок 
6. Тулаєва І.В. Четвер 
7. Шикшина С.В. Понеділок 
8. Бабич В.В. Середа 

 

 

ПЛАН 

Роботи методичного об’єднання вихователів початкової школи 

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

Склад МО: 

1. Божко О.М.– фахівець 

2. Дудка К.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 
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7. Ятчак З.М. – вихователь II категорії 

Завдання МО: 

1. Робота вихователів над втіленням в 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. 

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 здібності вихователів. 

 

 

 Методична проблема школи: «Діяльність вчителя з розвитку інтелекту учнів». 

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 2018-2019 навчальний рік 

Доп. Ємельянова С.М. 

2. Обговорення плану роботи школи, календарних планів вихователів.  

Вист. Бізер Н.А. 

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

Вист. Рилєєва І.М. 

4. Знайомство з нормативними документами та функціональними обов'язками 

вихователів. 

Вист. Сисоєва С.В. 

5.Огляд новинок методичної літератури  

Засідання 2. Жовтень 

1. Технологія створення ситуації успіху для учня в позаурочний час. 

Вист.Тищенко А.І. 

2.Інтерактивні виховні технології – шлях до формування творчої особистості учня. 

Доп.Бізер Н.А. 

3. Організація спільної діяльності батьків і дітей як засіб розширення поля позитивного 

спілкування в сім'ї. 

         Вист. Божко О.М.        

Засідання 3.  Січень 

1. Виховання творчої спрямованості особистості молодших школярів в умовах 

колективної діяльності. 

Доп.СисоєваС.В.                                         

2. Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності вихователя. 

Вист. Дудка К.С . 

3. Формування духовно-моральних цінностей у молодших школярів засобами мистецтва. 

Вист. Ятчак З.М.     

Засідання 4. Березень  

Психолого-педагогічний супровід як умова успішності навчання й виховання  учнів. 
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Доп. Ємельянова С.М. 

2. Шляхи взаємодії вихователя і психолога з вивчення особистісних якостей вихованців. 

Вист.Зоріна О.В. 

Засідання 5. Травень 

1. Підсумки роботи МО за 2019-2020 навчальний рік. 

Вист.Ємельянова С.М. 

2. Рекомендації щодо планування роботи МО на 2020 - 2021 навчальний рік. 

Вист. Бізер Н.А 

3. Підсумки самоосвітньої роботи вихователів початкової школи. 

 Вихователі  

4. Про 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 перших та 4-5 класах з метою вивчення 

питань наступності. 

2. Організація роботи з молодими вихователями. 

3.Круглий стіл «Реалізація перспективності і наступності між дошкільною та початковою 

ланками освіти в сучасному освітньому комплексі в умовах Нової української школи». 

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 «Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі 

позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» 

 

План проведення семінару: 

 

1. Врахування індивідуальних особливостей молодших школярів у процесі діагностики і 

розвитку інтелектуальних здібностей.                                                                                                    

            Доповідь: Бізер Н.А 

2. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів молодших школярів, забезпечення умов 

їх реалізації. 

Виступ: Сисоєва С.В. 

3. Особливості планування та організації позакласної роботи в школі. 

Реферат Ємельянова С. М. 

Практична частина: 

 

1. Сімейні вечори. 

Відповід.  Вихователі  

2. Театральний фестиваль 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
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Відповід. Ятчак З.М. 

Вихователі 

 

Квітень – травень 

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

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

тематична прогулянка в З-A класі 

3. Вивчення та впровадження прогресивного педагогічного досвіду, знайомство з 

новинками методичної літератури. 

 

Організація самоосвітньої роботи 

 

1. Бізер Н.А. Інтерактивні виховні технології – шлях до формування творчої особистості 

учня. 

2. Божко О.М.  Організація спільної діяльності батьків і дітей як засіб розширення поля 

позитивного спілкування в сім'ї. 

3. Дудка К.С. Педагогічна творчість - основа формування педагогічної 

майстерності вихователя. 

4. Ємельянова С.М. Психолого-педагогічний супровід як умова успішності навчання й 

виховання  учнів. 

5. Зоріна О.В. Шляхи взаємодії вихователя і психолога з вивчення особистості 

вихованців. 

6. Сисоєва С.В. Виховання творчої спрямованості особистості молодших школярів в 

умовах колективної діяльності. 

7. Тищенко А.I. Технологія створення ситуації успіху для учня в позаурочний час. 

8. Ятчак З.М. Формування духовно-моральних цінностей у молодших щколярів засобами 

мистецтва. 

 

 

 

ПЛАН 

роботи методичного об'єднання учителів початкової школи 

 

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

 

Склад МО: 

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

методист  

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

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

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

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

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

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

8. Кирпа А.О. - учитель I категорії 

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

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

11. Кічіянц К. А. - учитель II категорії 

 

 Методична проблема школи: «Діяльність вчителя з розвитку інтелекту учнів». 
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Проблема МО: 

«Поєднання традиційного навчання, інноваційних технологій НУШ в освітньому 

процесі».  

Мета МО:  

 сприяти становленню, розвитку та вихованню дитини як шляхетної людини через 

розкриття його особистісних якостей; 

 формувати інформаційну культуру учнів; 

 створювати умови для успішного навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному класі шляхом диференційного та індивідуального навчання; 

 розвивати пізнавальні та творчі здібності учнів, продовжити розробляти  нові напрями 

роботи з обдарованими дітьми. 

Задачі МО: 

 вдосконалювати якість сучасного уроку, підвищувати його ефективність і направленість 

на збереження здоров’я учнів та формування життєвих компетентностей;  

 продовжити освоєння та впровадження сучасних освітніх технологій, методів та прийомів, 

націлених на формування особистісних, метапредметних результатів; 

 активізувати роботу з обдарованими дітьми для участі їх в олімпіадах та конкурсах;  

 продовжитьи просвітницьку роботу з батьками з питань навчання та виховання;  

 продовжити роботу по підвищенню загального рівня культуры педагогів;  

 активно популяризувати досвід учителів початкових класів НВК «ШГП» ХОР. 

 

Засідання МО: 

Серпень: 

1. Планування і організація методичної роботи вчителів початкових класів на 2019-2020 

навчальний рік. 

Кічіянц Л.І. 

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

коригування календарно-тематичного планування. 

Сєра В.Л. 

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. 
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Заболотна А.Т. 

 

Жовтень 

Підвищення продуктивності навчально-виховного процесу через ІКТ. 

1. Психологічні та педагогічні аспекти використання ІКТ у початковій школі. 

Трибушна С. А. 

2. «Золоте правило дидактики» Я. А. Каменського та ІКТ. 

Кирпа А. А. 

3. Формування дослідницьких і пошукових навичок у молодшого школяра шляхом ІКТ. 

Разумова А. Л. 

4. Роль анімації в формуванні компетентностей особистості молодшого школяра. 

                                                                                                        Мороз О. О. 

5. Етнохудожня  діяльність як засіб розвитку дослідницьких умінь молодших школярів. 

                                                                                            Федяєва Є. В. 

6. Наступність дитячого садка і початкової школи. 

                                                                                                Бондаренко І. К. 

7. Наступність початкової школи і середньої ланки. 

                                                                                                         Сєра В. Л. 

8. Обговорення відвіданих уроків. 

                                                                                                         члени МО 

9. Огляд новинок методичної літератури. 

                                                                                                 Заболотна А. Т. 

 

Січень 

Правильне відображення дійсності - наукові знання. 

1. Використання QR-кодів, піктограм. 

Морз О. О. 

2. Інформаційний компонент методики вивчення математики. 

Трибушна С. А. 

3. Систематичний підхід до ознайомлення учнів з арифметичними діями. 

Разумова А. Л. 

4. Розвиток інтелектуальної творчої особистості молодшого школяра за науково-

педагогічною програмою  «Інтелект України». 

                                                                                             Кислякова А. В. 

5. Позаурочна робота в класах, які працюють за проектом «Інтелект України». 

Паладій Л. А. 

6. Інтелектуальні завдання для учнів початкових класів за творами Т. Г. Шевченка. 

                                                                                                 Федяєва О. В. 

7. Особливості формування навичок грамотного каліграфічного письма шляхом розвитку 

інтелекту учнів. 

                                                                                         Бондаренко І. К. 

8. Обговорення відвіданих уроків. 

                                                                                                         члени МО 

9. Огляд новинок методичної літератури. 

                                                                                                 Заболотна А. Т. 

Березень 

Нуш - важливий крок на шляху освітньої реформи. 

 

1. Нуш - професійні принципи сучасного педагога. 

Кічіянц К. А. 

2. Реформування початкової школи через призму педагогічної спадщини 
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В.Сухомлинського. 

                                                                                            Федяєва О. В. 

3. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивну класі. 

Трибушна С. А. 

4. Інтегрований підручник як основа формування «компетенцій майбутнього» в учнів НУШ. 

                                                                                               Мороз О. О. 

5. Обговорення відвіданих уроків. 

                                                                                                         члени МО 

6. 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. Підсумки інклюзивного 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. Основні форми роботи з батьками. 

Кічіянц Л. І. 

2. Рекомендації: про що хочуть знати батьки. 

Кирпа А. А. 

3. Інноваційні батьківські збори - співпраця вчителя, батьків, школи. 

                                                                                           Бондаренко І. К. 

4. Особистісні відносини між учителем і батьками. 

Разумова А. Л. 

Листопад грудень 

1. Семінар-практикум «Інтеграція навчання - позитивні і негативні аспекти». 

члени МО 

2. Використання особистісно - розвивального навчання ТРВЗ. 

Кирпа А. А. 

3. Методика навчання молодших школярів мов в умовах інновацій початкового навчання. 

Паладій Л. А. 

4. Методичні новинки по формуванню навичок правильного виразного читання. 

Разумова А. Л. 

5. Здоров'язберігаючий аспект - важливий напрямок педагогічної діяльності. 

                                                                                                 Кислякова А. В. 

6. Науковий підхід в пізнанні природи на уроках природничого циклу. 

                                                                                                Бондаренко І. К. 

 

Лютий березень 
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1. Круглий стіл «НУШ - школа творця нового суспільства: толерантного, креативного, 

компетентного в усіх галузях». 

члени МО 

2. Партнерські відносини в системі «дитина - батьки - вчитель» як фактор гармонійного 

розвитку учнів. 

Трибушна С. А. 

3. Життя школяра - як гра, гра - як життя. 

Кічіянц К. А. 

4. Загальні педагогічні чинники в формуванні особистості під час виховного процесу. 

Кислякова А. В. 

Квітень травень 

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

Сєра В. Л. 

2. Участь у науково - практичній 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 2020 року - 202I навчальний рік. 

члени МО 

 

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

8. Коркмаз К.М. - учитель німецької мови, учитель 2-ї категорії 

 

  

 Методична проблема школи: «Діяльність вчителя з розвитку інтелекту учнів». 

 Завдання МО: 

- здійснювати викладання іноземних мов у відповідності з оновленими Програмами в 

рамках Нової української школи; 
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- 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; 

- вивчити індивідуальні особливості та можливості новоприбулих учнів, визначити рівень 

їх компетентностей з англійської мови та 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 прогресивний педагогічний досвід щодо 

активізації творчої діяльності учнів; 

- удосконалювати педагогічну майстерність, впроваджуючи 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 

1. Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу в 2019-

2020 навчальному році. 

                                                                              Вист. Бойко Т.М. 

2. Завдання МО на 2019-2020 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. Москальова І.В. 

Жовтень 

1. Формування лінгвосоціокультурной компетентності старшокласників при вивченні 

курсу «Країнознавство". 

                                                                        Вист Мірошниченко О.О. 

2. Використання інтерактивних технологій для розвитку навичок говоріння. 

                                                                        Вист. Койрах О.В. 

3. Підготовка та проведення шкільного конкурсу рефератів і науково-дослідних робіт 

МАН. 

                                                                        Вист.Бойко Т.Н. 

 

Січень  

1. Креативне письмо на уроках іноземної мови. Малі віршовані форми як засіб 

формування міжкультурної компетентності. 

                                                                           Вист. Юрчак О.В. 

2. Сучасні методи активізації пізнавальної активності учнів в контексті міжкультурного 

спілкування. 

                                                                       Вист. Позднякова Т.А. 

3. Обдарований школяр і сучасний учитель: технології та моделі взаємодії. 

                                                                                Вист. Бойко Т.М. 
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4. Обговорення результатів олімпіади, конкурсу рефератів і науково-дослідних робіт МАН 

з іноземних мов. 

                                                                            Вист. Москальова І.В. 

 

 

Березень 

 1. Методичні принципи системи викладання іноземних мов Віри Біркенбіл в контексті 

«Цифрового покоління». 

      

                                                                   Вист. Вишневецька Є.М. 

2. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови. Реалізація триєдиної мети уроку. 

                                                                                Вист. Дубенко Н.В. 

3 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 2019-2020 навчальний рік (результативність роботи вчителів) 

                                                                               Вист. члени МО 

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

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

                                                                               Вист. Бойко Т..М. 

Робота між засіданнями 

 

Вересень жовтень 

 

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

базова школа. 

                                                             Відп. Вишневецька Є.М., Бойко Т.М. 

2. Організація індивідуальних занять та консультацій учнів. 

                                                             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. Складання плану роботи з учнями по підготовці рефератів і науково-дослідницьких 

робіт в МАН. Визначення тим робіт і призначення вчителів-наставників 

                                                             Відп. Бойко Т..Н. 

5. Взаємовідвідування уроків, взаємоперевірка зошитів. 

                                                             Відп. члени МО 

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

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

 

Практичний семінар «Методичне забезпечення підготовки учнів до здачі іспиту на 

міжнародний сертифікат» 

                                                             Відп. Скабеліна Т.М. 

 

                                      

Листопад грудень 
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1. Засідання Круглого столу на тему «Наскрізні лінії в навчанні і їх реалізація на 

уроках англійської мови» 
                                                             Відп. Бойко Т.М. 

 

2. Проведення конкурсу-захисту рефератів і науково-дослідних робіт МАН 

                                                               Відп. члени МО 

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

                                                              Відп. члени МО 

4. Проведення індивідуальних консультацій з написання тестів в рамках захисту 

конкурсних робіт МАН. 

                                                              Відп. члени МО 

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

іноземних мов до участі у 2-му турі. 

                                                              Відп. члени МО 

6. Підготовка і проведення Тижня англійської мови 

                                                              Відп. члени МО 

 

 

Січень березень 

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

                                                          Відп. Москальова І.В., Койрах О.В. 

 

2. Підготовка матеріалу для проведення Державної підсумкової атестації з англійської 

мови в 4-х класах початкової школи. 

                                                          Відп. Дубенко Н.В. 

 

3. Підготовка учнів 11-х класів до здачі Державної підсумкової атестації та Зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Відп. Скабелін Т.М., Вишневецька Е.Н., 

Дубенко Н.В. 

      

Квітень травень 

 

1. Підготовка матеріалів для проведення підсумкових контрольних робіт за 2019-2020 

навчальний рік. 

                                                                            Відп. члени МО 

2. Затвердження матеріалу іспитів з англійської мови для учнів 5-8, 10-х класів. 

                                                                             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,учитель-

методист 
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Змєєва О.М.  – учитель української мови та літератури, спеціаліст 2 категорії 

Андріяненко В.О. – учитель української мови та літератури,  спеціаліст  2 категорії  

 

 Методична проблема школи: «Діяльність вчителя з розвитку інтелекту учнів». 

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  учнів ,учителям 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 олімпіадних  завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми. 

 

Засідання МО 

Серпень  

Тема: Організаційне забезпечення викладання української мови та літератури 

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

Голова МО  Баденко В.М. 

2. Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання 

української мови та літератури в 2019-2020 навчальному році. Опрацювання нормативних  

документів та інструктивно-методичних матеріалів. 

         Голова МО  Баденко В.М. 

3. Про результати ДПА з української мови учнів 9-х класів, ДПА у формі ЗНО учнів 11-х 

класів у 2018-2019 навчальному році і вироблення рекомендацій щодо усунення недоліків. 

         Голова МО  Баденко В.М. 

         Члени МО 

4.  Затвердження плану роботи МО на 2019-2020 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 предметній 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,  
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Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», Всеукраїнському конкурсі з 

українознавства «Патріот».  

         Голова МО Баденко В.М. 

8. Календар пам’ятних дат на 2019-2020  навчальний рік. Розробка заходів щодо 

відзначення ювілейних дат. 

         Члени МО 

9. Огляд новинок наукової, художньої та методичної літератури.     

         Лихожон  Т.В., члени МО 

Жовтень 

Тема: Підвищення якості уроку через упровадження інноваційних  технологій 

1. Доповідь «Ключові  компетентності  учня  нової  української  школи» 

Плакида Н.П. 

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

українського козацтва. 

         Члени МО 

3. Проведення І етапу олімпіади з української мови та літератури, обговорення та 

затвердження завдань.     

Члени  МО. 

4. Роль  Інтернет  - ресурсів  у  розвитку  ключових  компетентностей учнів.  

Андріяненко В.О.  

 

Січень 

Тема: Нові методики та підходи в організації позакласної роботи. 

 

1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за І семестр 2019-2020  

навчального року. 

         Голова МО  Баденко В.М. 

2. Результати моніторингу якості знань учнів за І семестр 2019-2020  навчального року з  

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 2019-2020 навчального року. 

 

         Баденко В.М.. 

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

         Члени МО 

5. Методична майстерня «Від  теорії  до  практики…» (презентації позакласних заходів) 

         Члени МО 

6. Підведення підсумків участі учнів у І-3 етапах Всеукраїнської олімпіади з української 

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

Міжнародного   мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Т.Шевченка, конкурсу- захисту МАН. 

         Члени МО 

7. Підсумки роботи МО за І семестр 2019-2020  навчального року. 

Баденко В.М. 

8. Ознайомлення з новинками методичної літератури. 

Змєєва О.М. 

9. Затвердження плану проведення  Тижня української мови та літератури. 

10.Обмін  досвідом »Як  навчити  учнів  писати  есе». 
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Березень 

Тема:  Творчий учитель як фактор розвитку творчого потенціалу учнів 

1. Семінар-практикум «Візуальні  засоби   навчання  як   засіб   формування   й  розвитку  

ключових   компетентностей  учнів» 

         Члени МО 

2. Обговорення і погодження екзаменаційних матеріалів для учнів 5-8, 10 класів; 9 класу 

ДПА з української мови ( збірник наказів) 

Баденко В.М. 

3. Підготовка учнів 9 класів до участі в ДПА з української мови, 11 класів – ДПА з 

української мови, ЗНО з української мови та літератури..  

4. 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 2019-2020  навчального року. 

Баденко В.М. 

4. Про розподіл навчального  навантаження між учителями на наступний навчальний рік. 

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 

5. Круглий стіл «Сучасні  інтерактивні  технології  навчання». 

 

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 2019-2020 навчальному році. Ділова 

гра. Аукціон педагогічних ідей. «Ми  продовжуємо  рухатися   вперед, відкривати  нові   

двері, робити    нові   речі, тому  що  нам  цікаво, і  саме   цікавість   весь   час  відкриває   

нові   шляхи» (В. Дісней) 

 

Квітень – травень 
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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 «Типологія   соціальних   сервісів  Інтернету»  

 

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, бібліотек ім.Олеся  Гончара, 

Дніпрової Чайки, Лесі  Українки. 

4. Співпраця з викладачами Херсонського державного університету (допомога в написанні 

учнями науково-дослідницьких робіт МАН). 

5. Організувати зустрічі із письменниками Херсонщини. 

 

 

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. Невярович Н.Ю. – учитель російської мови та літератури, учитель-методист, кандидат 

філологічних наук 

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. – читель історії та правознавства, учитель вищої категорії, учитель - 

методист. 

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

6.Бугаєнко К.В. – учитель  історії, фахівець. 

 

 Методична проблема школи: «Діяльність вчителя з розвитку інтелекту учнів». 

Проблема МО учителів російської мови і літератури, історії та правознавства «Розвиток 

критичного мислення як спосіб активізації пізнавального потенціалу учнів». 

Завдання МО: 

- продовжити використовувати в роботі інформаційно-комунікативні технології як одні із 

чинників формування креативної особистості; 
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- працювати над підвищенням інтенсивності уроків і якості знань учнів; 

 - продовжити формувати читацьку компетентність школярів; 

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

 - здійснювати спадкоємність в системі безперервного навчання. 

 

Засідання МО 

Серпень 

1. Аналіз роботи МО за 2018-2019 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 2019-2020 

навчальний рік. 

Медведєва Є.П. 

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

нормативних документів Міністерства освіти і науки України про викладання російської 

мови та літератури, історії, правознавства, пояснювальних записок до навчальних 

програм). 

члени МО 

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

конкурсів МАН), організація роботи з обдарованими учнями на 2019-2020 навчальний рік. 

члени МО 

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

правознавства. 

члени МО 

6. Обговорення та затвердження календарних планів. 

члени МО 

7. Огляд новинок науково-педагогічної та методичної літератури. 

Зав. бібліотекой Лихожон Т.В. 

Жовтень 

1. Активізація пізнавальної діяльності учнів (методи, прийоми, форми). 

Сапожникова І.В. 

2. Розвиток інтелекту учнів за допомогою дослідницької діяльності на уроках російської 

мови і літератури. 

Медведєва Є.П. 

3. Критичне мислення на уроках літератури. 

Фелющенко І.В. 

4. Реалізація дослідницьких технологій на уроках історії. 

Волосевич І.І. 

Січень 

1. Форми і прийоми роботи з розвитку креативної особистості на уроках російської мови в 

старшій школі. (Стимулювати творчими завданнями, захопити змагальністю і рольовим 

позиціонуванням). 

Медведєва Є.П. 

2. Використання методів креативного навчання на уроках літератури. 

Фелющенко І.В. 

3. До проблеми формування читацької компетентності старшокласників в процесі 

вивчення літератури. 

Невяровіч Н.Ю. 

4. Шляхи формування предметних компетентностей на уроках правознавства. 

Маркова Л.І. 
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5. Аналіз результатів контрольних робіт за I півріччя. Організація роботи по ліквідації 

прогалин в знаннях учнів. 

Медведєва Є.П. 

6. Огляд новинок науково-педагогічної та методичної літератури. 

Лихожон Т.В. 

Березень 

1. Інтегровані уроки як спосіб формування загальнокультурної компетентності учнів. 

Медведєва Є.П. 

2. Нестандартні форми роботи на уроках літератури і в позакласній діяльності. 

Фелющенко І.В. 

3. Кроссенс як спосіб розвитку логічного і неординарного творчого мислення учнів на 

уроках літератури. 

Невяровіч Н.Ю. 

4. Навчальні ситуації на уроках розвитку мови як один із шляхів досягнення запланованих 

результатів. 

Григор'єва Н.М. 

5. Особливості використання кейс-методу на уроках історії. 

Волосевич І.І. 

6. Затвердження текстів контрольних робіт за рік. 

Медведєва Є.П. 

Травень 

1. Аналітична діяльність за рік: аналіз виконання програм; аналіз рівня якості знань учнів; 

 аналіз роботи з обдарованими дітьми (результати олімпіад, конкурсів, науково-дослідних 

робіт МАН);  участь членів МО в створенні своїх методичних портфоліо; ефективність 

використання інноваційних технологій на уроках і в позакласній роботі. 

Медведєва Є.П. 

2. Планування роботи МО на 2020-2021 навчальний рік. 

Медведєва Є.П. 

 

Робота між засіданнями 

 

Вересень жовтень 

1. Організація індивідуальних занять з учнями з російської мови та літератури з метою 

ліквідації прогалин в їх знаннях (див. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів за 

2018-2019 навчальний рік). 

члени МО 

2. Підготовка педагогічної ради про спадкоємність між початковою школою та 5 класами: 

 відвідування уроків російської мови і літератури в 5-ох класах; 

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

 перевірка техніки читання учнів 5-ох класів; 

 порівняльний аналіз успішності учнів за 4 клас, контрольні роботи та I чверть 5кл .; 

 участь в проведенні педагогічного консиліуму з питання адаптації учнів 5-ох класів. 

Медведєва Є.П. 

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

правознавства. 

члени МО 

4. Організація взаємовідвідування учителями уроків. 

члени МО 

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

та літератури, історії, правознавства. 

члени МО 



43 

 

 

6. Підготовка і проведення Тижня словесності, присвяченого 205 річниці М. Ю. 

Лермонтова. 

члени МО 

Листопад грудень 

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

літератури, історії, правознавства. 

члени МО 

2. Підготовка учнів до загальношкільним конкурсу рефератів і науково-дослідних робіт 

МАН. 

члени МО 

3. Проведення контрольних робіт за I семестр. 

Медведєва Є.П. 

4. Перевірка техніки читання учнів 5-6 класів. 

члени МО 

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

члени МО 

6. Круглий стіл «Формування сучасного читача способами медіаосвіти». 

Медведєва Є.П., 

Лихожон Т.В. 

7. Підготовка і проведення Тижня правознавства. 

Маркова Л.І. 

 

Січень березень 

1. Підготовка і проведення літературного вечора, присвяченого 220-річчю від дня 

народження О.С.Пушкіна. 

Члени МО 

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

члени МО 

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

Маркова Л.І. 

 

Квітень травень 

1. Проведення контрольних робіт за рік. 

члени МО 

2. Виконання програм за рік. 

члени МО 

3. Перевірка техніки читання в 5-6 класах. 

члени МО 

4. Обговорення та затвердження матеріалів підсумкової атестації з літератури в 6-их 

класах. 

члени МО 

5. Аналіз роботи МО за 2019-2020 навчальний рік. 

Медведєва Є.П. 

6. Участь в червневій 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 
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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 I категорії 

4. Поліщук А.В. – учитель математики, спеціаліст 

 

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 в 

інноваційні процеси навчання 

Завдання МО: 

Підвищити кваліфікацію педагогів при переході на нові навчальні стандарти. 

Проектувати зміст навчання, спрямованого на формування у школярів системи ключових 

компетентностей. 

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-комунікаційні технології, 

• ігрові технології, технологію проблемного навчання, 

• метод проектів, 

• метод самостійної роботи. 

Накопичити дидактичний матеріал, що відповідає новим програмам. 

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

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

навчання. 

Продовжити роботу з обдарованими дітьми та 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: 

• Виступи на методичних радах; 

• Виступи на педагогічних радах; 

• Роботи по темі самоосвіти; 

• Творчими звітами; 

• Відкритими уроками для вчителів-предметників; 

• Проведенням тижні математики та інформатики: 

• Навчанням на курсах підвищення кваліфікації; 

 

План проведення засідань МО 

 

Серпень   

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

інформатики в 2019-2020 навчальному році» 

           відп. Шевченко Т.О. 

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

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

Затвердження плану роботи МО на 2019 - 2020 навчальний рік 
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- Аналіз якості знань учнів з математики на підставі результатів підсумкової атестації в 9-

х, ЗНО в 11 класах у 2018-2019 навчальному році 

- Вивчення нормативного супроводу і пакету документів, що регламентують умови 

реалізації освітньої програми з математики та інформатики. 

- Затвердження робочих планів з математики та інформатики. 

- Затвердження графіка проведення відкритих уроків. 

- Практикум зі створення та оформлення робіт МАН. 

 

Жовтень 

Тема: «Сучасні освітні технології як необхідна умова підвищення якості знань учнів» 

- Аналіз успішності з математики, інформатики за 1 чверть, виконання державних 

програм. 

- Сучасні освітні технології 

-  Аналіз взаємовідвідувань уроків. 

- Підведення підсумків шкільної олімпіади. 

- Підготовка і участь в шкільному конкурсі рефератів і науково-дослідних робіт МАН, 

обласних олімпіадах з математики та інформатики. 

 

Січень  

Тема: «Ефективність роботи вчителів інформатики щодо забезпечення якісної 

освіти» 

відп. Бистрянцев М В. 

- Аналіз успішності і виконання програм з математики та інформатики за II чверть 

- З досвіду підготовки учнів до ЗНО та ДПА. 

- Огляд матеріалів з підготовки до ЗНО та ДПА, розміщених в інтернетресурсах 

- Онлайн-школа для учнів 5-11 класів 

- Аналіз підсумків олімпіад з математики, інформатики. 

 

Березень  

Тема: «Шляхи підвищення ефективності роботи вчителя з підготовки випускників 

школи до державної підсумкової атестації» 

          відп. Гринько Е.А. 

- Аналіз успішності і виконання програм з математики, інформатики за III чверть. 

- Вивчення інструкцій з підготовки та проведення ДПА та ЗНО 

- Моніторинг сформованості математичних компетентностей учнів 9 та 11 класів перед 

державною підсумковою атестацією та зовнішнім незалежнім оцінюванням. 

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

моніторингу. 

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

підсумкової атестації. 

 

Травень  

Тема: «Аналіз роботи МО за 2019-2020 навчальний рік» 

відп. Шевченко Т. О. 

 

- Підведення підсумків роботи МО в 2019-2020 навчальному році. 

- Аналіз виконання державного стандарту освіти з математики. 

- Обговорення перспективного плану роботи МО на новий 2020-2021 навчальний рік. 

 

Робота між засіданнями  

Вересень жовтень: 
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Обмін методичними матеріалами, створення робочих програм, календарно-тематичного 

планування 

Наступність у викладанні математики в 4-х класах початкової школи і 5-х класах, резерви 

підвищення успішності п'ятикласників. 

Гринько О.А. 

 

Проведення предметних олімпіад, підготовка до конкурсу рефератів і науково-дослідних 

робіт МАН, обласних олімпіад з математики, інформатики. 

Шевченко Т.О. 

Робота з попередження прогалин у знаннях учнів з математики. Складання графіка 

індивідуальних занять.  

Шевченко Т, О. 

Підготовка до проведення «Школи юного математика» 

          члени МО 

Листопад грудень: 

Проведення шкільних олімпіад з математики та інформатики 

Шевченко Т.О. 

Проведення шкільного етапу захисту рефератів і науково-дослідних робіт МАН з 

математики та інформатики 

                                                                        Шевченко Т.О. 

 

Контроль за виконанням практичної частини програм з математики, інформатики. 

Шевченко Т.О. 

Проведення діагностичних робіт з математики в 11-х класах 

Гринько О.А. 

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

Шевченко Т.О. 

Взаємовідвідування уроків учителями. 

Підготовка до проведення Тижня програмування 

Шаповал Н.В. 

Бистрянцев М.В. 

                                           

Січень лютий: 

Організація системного повторення, індивідуальної диференційованої роботи у випускних 

класах з підготовки до державної підсумкової атестації 

Шевченко Т.О. 

Використання новітніх комп'ютерних технологій у викладанні інформатики 

Шаповал Н.В. 

Участь випускників в міжнародному конкурсі «Кенгуру-випускникам» 

Гринько О.А. 

 Моніторинг математичної підготовки учнів 4-х класів перед переходом в середню школу  

Шевченко Т.О. 

Проведення консультацій для випускників, що здають ДПА в формі ЗНО з математики. 

Шевченко Т.О. 

Контроль за об'єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, 

інформатики в старших класах 

Шевченко Т.О. 

 

Березень квітень: 
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Вивчення нормативних документів по підсумкової атестації, ЗНО доведення матеріалів до 

кожного випускника.  

Шевченко Т.О. 

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

Гринько О.А. 

Звіт учителів математики та інформатики з теми самоосвіти. Участь в щорічній науково-

практичній конференції. 

          члени МО 

 

Травень червень: 

Контроль за підготовкою випускників до іспитів. Організація і проведення консультацій, 

класних годин, батьківських зборів навчального характеру з метою більш успішного 

складання іспитів. 

Шевченко Т.О. 

Проведення підсумкових контрольних робіт з математики за 2019-2020 навчальний рік в 

5-11 класах. 

Шевченко Т.О. 

Аналіз результатів з математики у випускників в державній підсумковій атестації, 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Підведення підсумків діяльності МО вчителів математики та інформатики за 2019-2020 

навчальний рік. 

Планування роботи на наступний навчальний рік 

                                                                                Шевченко Т.О. 

 

 

    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, спеціаліст  вищої категорії, вчитель – методист 

2 Скребовська С.В.  – учитель біології, спеціаліст 

3. Мороз Т.С. – учитель біології, учитель вищої категорії, учитель-методист 

4. Сібаров С.Д. – учитель курсу «Основи здоров’я» 

  

 Методична проблема школи: «Діяльність вчителя з розвитку інтелекту учнів». 

Завдання МО: 

1.Формування компетентної особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей 

та обдарувань. 

2.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках природничого циклу. 

3.Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках з використанням елементів 

інтерактивного навчання. 

4.Інноваційні технології розвитку інтелектуальних здібностей учнів у процесі навчання і 

виховання. 

5.Активне впровадження в практику роботи сучасних ІКТ, можливостей Інтернету. 

6.Посилення практично-діяльнісної компетентності та творчої складової навчальної праці 

на уроках. 

7.Підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення 

наук природничого циклу. 
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8.Впровадження ефективних форм роботи з обдарованими дітьми. 

9. Роль практичних робіт у процесі навчання шкільного курсу наук природничого циклу. 

10. Ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками методичної 

літератури. 

11. Пропаганда й шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду, досягнень 

психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій. 

12. Розробка окремих тем, уроків, розділів програм, випереджальне ознайомлення з цими 

матеріалами, моделювання уроку, розв'язування завдань, державних підсумкових 

атестацій. 

13. Організація роботи щодо охорони та поліпшення стану довкілля. Формування 

відповідального та дієвого ставлення до навколишнього середовища, розуміння 

взаємозв'язку природи і людини. 

14. Розвивати потребу у здоровому способі життя, фізичному та психологічному 

загартуванні, вироблення культурного і відповідального ставлення до свого здоров'я. 

15. Роботу методичного об'єднання спрямовувати на розвиток ініціативи і творчості 

вчителів, їх педагогічної майстерності і загальної культури. 

Засідання № 1. Серпень 

Інструктивно-методична нарада 

Тема: Про підсумки роботи вчителів природничого циклу за 2018-2019 н.р. та 

перспективи діяльності на 2019-2020 н.р.   

Мета: Проаналізувати стан викладання дисциплін природничого циклу    в 2018- 2019 н.р. 

та визначити пріоритетні напрямки в роботі МО у поточному навчальному році 

 

 

№ Питання для обговорення Форма 

проведення 

Відповідальний 

Організаційні питання 

1 Затвердження  плану роботи МО на 2019-2020 

н.р., завдань МО на 2019-2020  н.р. 

Розподіл доручень між членами методичного 

об’єднання 

Обговорення Гуренок Г.М.  

Члени МО 

2 Опрацювання листа Міністерства освіти і 

науки України від № 1/11-5966 від 01 липня 

2019 рокуЩодо методичних рекомендацій про 

викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році” 

Обговорення Члени МО 

3 Нормативно – правова база організації 

навчально – виховного процесу у 2019-2020 

н.р.. 

Аналіз навчальних програм і підручників для 

11 класу. 

Інформація Гуренок Г.М. 

4  Про наслідки державної ДПА та ЗНО з 

біології, хімії, географії за 2018-2019 

навчальний рік.  

Інформація Вчителі-

предметники 

 

5 Підготовка і проведення І етапу  предметних 

олімпіад, конкурсах «Бобер», «Левеня», 

«Кенгуру», «Колосок», … 

Інформація  Тригуб С.Є. 

6 Охорона праці на уроках природничого циклу.   

Методичні питання 
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1 Впровадження методичних розробок щодо 

соціалізації учнів у викладанні навчальних 

предметів 

Обговорення Члени МО 

2 Корекція календарних планів згідно 

програмних вимог 

виступ Гуренок Г.М. 

Завдання членам МО 

1. Опрацювання нормативних документів: 

- програм та основних вимог до викладання предметів природничого циклу; 

- критеріїв оцінювання підсумкового та тематичного контролю навчальних 

досягнень учнів; 

- вимог до ведення шкільної документації. 

2. Складання і затвердження календарно-тематичних планів 

3. Підготовка і проведення шкільних олімпіад з дисциплін природничо-математичного 

циклу 

4. Складання планів роботи з обдарованими та слабо встигаючими учнями 

5. Підготовка учнів до олімпіад з навчальних дисциплін 

6. Поновлення правил ТБ в кабінетах з підвищеним рівнем небезпеки 

7. Підготувати матеріали для проведення шкільних олімпіад з предметів 

Засідання № 2 Жовтень 

Тема:Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних 

інноваційних технологій. 

Мета: 

 розглянути головні засади та особливості інновацій НУШ відповідно нового закону 

про освіту.;   

 охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій навчання; 

 розширити знання  вчителів про інноваційні методи та форми навчання. 

Форма проведення: круглий стіл, презентація, майстер-клас, інформація. 

№п/

п 

Питання для обговорення Форма 

проведення 

Відповідальни

й 

Організаційні питання 

1 Компетентнісний потенціал навчального предмета. 

 Наскрізні змістові лінії як засади до створення цілісної 

картини світу: методика реалізації.  

Круглий стіл Гуренок Г.М. 

 

2 Інноваційні технології навчання у сучасній школі.  

Застосування педагогічної технології  «перевернутий 

клас»: плюси та мінуси.  

Реалізація діяльнісного підходу до навчання  хімії через 

використання дистанційних технологій. 

Обговорення Члени МО 

3 Обговорення та затвердження  завдань шкільних 

олімпіад з предметів природничого циклу  

Обговорення Члени МО 

4 Обговорення плану проведення предметних тижнів Обговорення Члени МО 
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Методичні питання 

1 Використання міжпредметних зв’язків під 

час вивчення предметів природничого 

циклу для забезпечення соціалізації учнів 

Доповідь Тригуб С.Є. 

 

2 Педагогічна компетентність сучасного 

вчителя в умовах соціалізації учнів 

Обмін досвідом Гуренок Г.М. 

 

3 Система роботи над помилками як 

одна з основних форм 

подолання прогалин у знаннях і 

вміннях учнів 

Виступ Скребновська С.В. 

 

Завдання членам МО 

1. Провести І етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

2. Взяти участь у ІІ етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

3. Взаємовідвідування уроків згідно плану. 

4. Розвивати на уроках творчі здібності учнів з метою їх успішної соціалізації 

5. Працювати з учнями, які мають початковий рівень знань для їх соціалізації в 

суспільстві. 

6. Підготувати інформацію про навчальні досягнення учнів за І семестр 

 

Засідання № 3 Січень. 

Тема: Розвиток предметно-методичних та професійних компетентностей педагогів  як 

засіб підвищення предметних та ключових компетентностей учнів. 

Мета: 

 визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій; 

  розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що 

підвищують пізнавальний інтерес учнів; 

 проаналізувати методи оновлення навчального процесу. 

Форма проведення: обмін думками, досвідом, відкриті уроки, інформація. 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Форма 

проведення 

Відповідальні 

Організаційні питання 

1  Аналіз семестрових контрольних робіт, 

навчальних досягнень здобувачів освіти з 

дисциплін природничого циклу за 

результатами  І семестру 

 Інформація  Заступник 

директора  з НМР 

2 Аналіз результатів шкільної  та міської 

олімпіади з дисциплін природничого циклу. 

Інформація Гуренок Г.М. 

 

3 Особливості методики уроків із 

застосуванням компетентністного підходу. 

Співвідношення між ключовими і 

предметними компетентностями, 

що  реалізуються в шкільному курсі 

інформатики. 

Обговорення  Тригуб С.Є. 

Методичні питання 

1 Організація повторення навчального 

матеріалу як необхідна складова навчального 

процесу 

Виступ Скребновська С.В. 
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2 Роль предметів природничого циклу в 

становленні особистості учня. 

Виступ Тригуб С.Є. 

3 Як вчителю-предметнику розпізнати булінг в 

класі та що робити 

Доповідь Гуренок Г.М. 

 

 Завдання членам МО 

1. Опрацювати інформаційні матеріали щодо ЗНО з географії, хімії, біології 

(науково-методичний посібник для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів та вчителів ). 

2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз 

3. Працювати над позитивним емоційним навантаженням уроків 

4. Опрацювання педагогічної преси за фахом 

 

 

 

Засідання № 4. Березень. 

Педагогічна майстерня 

Тема:  Проблема розвитку творчості вчителів та учнів в умовах соціалізації 

особистості.             

Мета: Розглянути методи підвищення ефективності уроку, створення умов для 

самореалізацій,  самовдосконалення,  самоосвіти дитини. 

№ п/п Зміст роботи Форма 

проведення 

Відповідальний 

Організаційні питання 

1  Підготовка стендової інформаційної 

наочності для випускників 9 і 11 класів у 

навчальних кабінетах та інформаційних 

куточків для батьків та учнів до державної 

підсумкової атестації та зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Підготовка 

матеріалів  

Члени МО 

2 Обговорення рівня навченості учнів з 

предметів, що виносяться на ЗНО та ДПА 

Обговорення Члени МО 

Методичні питання 

1 Краєзнавчий підхід у викладанні предметів 

природничого циклу. 

Доповідь Члени МО 

2 Формування в учнів навиків самостійного 

пошуку інформації під час викладання 

предметів природничо-математичного циклу 

 

Обмін досвідом Члени МО 

3 Проведення навчальних екскурсій – важлива 

складова у викладанні предметів 

природничо-математичного циклу 

Виступ Тригуб С.Є. 

Завдання членам МО 

1.  Використовувати в навчальному процесі нові технології навчання та активні форми 

тематичного оцінювання, спрямовані на розвиток свідомості учня, підвищення 

ефективності і якості освіти. 

2.  Приділяти належну увагу мотивації навчальної діяльності учнів. 

3. Використовувати краєзнавчий підхід у викладанні навчальних предметів. 

4. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз 

  

 

Засідання №5 Травень. 
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Інформаційна скринька 

Тема: Робота учителя в новій українській школі.  

Мета: обговорення роботи вчителів в контексті вирішення  наукової проблеми. 

№ 

п/п 

Зміст роботи Форма 

проведення 

Відповідальні. 

Організаційні питання 

1 Аналіз участі учнів в різноманітних 

конкурсах природничого циклу. 

Виступ  Скребновська С.В. 

2 Аналіз роботи МО природничо-

математичного циклу за 2019-2020 н.р. 

Панорама методичних перспектив. 

Обговорення пропозицій щодо удосконалення 

роботи методичного об’єднання на наступний 

навчальний рік. 

Обговорення Гуренок Г.М. 

Члени МО 

3 Аналіз проведених предметних тижнів  Обговорення Члени МО 

Методичні питання   

1 Формування компетентностей учнів, які є 

наскрізними лініями програми предметів 

природничих дисциплін, через 

продуктивну творчу діяльність  

Виступ Члени МО 

2 Оновлення змісту й форми роботи 

вчителя в контексті НУШ 

 Виступ Члени МО 

3 Звіти вчителів про самоосвітню діяльність Виступ Члени МО 

Завдання членам МО 

1. Оформлення документації ДПА 

2. Консультації з предметів, що виносяться на ДПА 

3. Опрацювання фахової літератури 

4.  Проведення контрольних робіт за 2019-2020 навчальний рік.  

 

 

План 

роботи методичного об'єднання вчителів фізичної культури. 

 

Керівник МО: - Стрикаленко А.Ю. учитель вищої категорії, «Старший учитель» 

 

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 

 

Методична проблема МО: «Розвиток інтелекту школяра через раціонально 

організовану рухову активність школярів» 

 

Мета МО:  

Безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності, компетентності вчителів 

фізичної культури і методики викладання предмета. 

 

Завдання МО: 

- вивчення потреб педагогів у змісті і формах підвищення професійної майстерності і 

забезпеченні умов зростання професіоналізму; 
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- формування педагогічної компетентності вчителя фізичної культури в організації 

навчальної та позаурочної діяльності з предмету з позиції здоров'язберігаючих технологій; 

- формування позитивної мотивації вчителя до виявлення, узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду через такі форми, як: круглий стіл, дискусії, відкриті 

уроки, творчі звіти, виступи по темі самоосвіти; 

- використовувати в роботі мережеві освітні спільноти як засіб підвищення професійного 

розвитку педагогів; 

- здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність з метою підвищення 

педагогічної майстерності. 

 

Засідання МО: 

 

№ 

Дата 

проведен 

ня 

Тематика засідань Форма 

проведеия 

Відповідальний 

1. 28.08.19 Аналіз роботи МО за 2018-2019 навчальний рік 

 

Виступ  Стрикаленко А. 

Ю. 

Невинська 

Н. В. 

Основні направлення та план роботи учителів 

фізичної культури на 2019-2020 навчальний рік 

Информаці

я 

Члены МО 

Аналіз та вивчення нормативно-правових актів і 

документів 

Информаці

я 

Члены МО 

Затвердження календарних планів, календаря 

спортивно-масової роботи 

Обговорен

ня  

Члены МО 

Охорона здоров’я  та життя дітей, забезпечення 

техніки безпеки, медико-педагогічний контроль 

Информаці

я 

Члены МО 

Корекція та затвердження тем з самоосвіти Обговорен

ня 

Члены МО 

2. 29.10.19 «Мотивація як  необхідний компонент у методиці 

навчання на уроках фізкультури»  

Виступ Кушнаренко 

Є.Б. 

«Розвиток творчої ініціативи учителів». Обзор 

періодичної  преси та обговорення статей 

Дискусія Члены МО 

«Поєднаний розвиток фізичних та інтелектуальних 

здібностей молодших школярів». 

Виступ  Стрикаленко 

А.Ю. 

Наповнення порталу з фізичного виховання для 

молодших, старших школярів і їх батьків, з метою 

формування знань з фізичної культури і спорту. 

Информаці

я 

Члены МО 

Підсумки проведення тижня фізкультури і 

сімейних спортивних свят 

  

3. 10.01.20 «Використання ритмічної гімнастики в фізичній 

підготовці дітей молодшого шкільного віку». 

Виступ  Стрикаленко 

А.Ю. 

Огляд інтернетних ресурсів (презентацій, відео, 

вебенарів), і їх обговорення 

Обговорен

ня  

Члены МО 

Педагогічні знахідки з теми: «Фізична культура як 

засіб стимуляції інтелекутальної діяльності 

Виступ   

Невинська 

Н. В. 
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школяра» 

Підсумки I семестру Обговорен

ня  

Члены МО 

4. 26.03.20 «Компетенція вчителя на уроках фізичної 

культури». 

Виступ  Невинська  

Н. В. 

«Позитивні зміни в розвитку інтелектуальних 

здібностей учнів за допомогою фізичної культури». 

Диспут Члены МО 

Спортивно - оздоровчий напрямок у позаурочній 

діяльності. 

Обговорен

ня  

Члены МО 

Результати шкільних змагань. Доклад Кушнаренко 

Є.Б. 

5.  28.05.20 Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовки, 

розвитку, навичок і умінь учнів ШГП. 

Обговорен

ня  

Члены МО. 

Компетентнісний підхід до формування здорового 

способу життя. 

Обговорен

ня  

Члены МО. 

Результати учасників міських змагань.   

Підсумки роботи МО за 2019 -2020 навчальний рік. Доклад Стрикаленко А. 

Ю. 

Основні завдання та перспективи роботи МО на 

2020 - 2021 навчальний рік. Вибір тем для 

самоосвіти. 

Обговорен

ня  

Члены МО. 

 

 

Робота між засіданнями 

 

 Вересень-жовтень  

1. Проведення дня здоров'я. 

Проведення спартакіади 

 Члены МО 

2. Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів ШГП. 

Члены МО  

Медичні сестри 

3. Огляд загальних вимог по техніці безпеки на уроках фізкультури, 

інструкцій з охорони праці, посадових інструкцій, складання актів на 

перевірку і надійність інвентарю та обладнання. 

Члены МО 

4. Робота по ремонту спортзалів, приміщень для зберігання спортивного 

інвентарю. Контроль за станом обладнання та інвентарю. Оформлення 

та оновлення спортивних куточків і стендів. 

Члены МО 

5. Придбання нового спортивного інвентарю та обладнання для 

молодшої школи та гімназії. 

Члены МО 

6. Огляд методичної літератури: Ю. Гіппенрейтер «Батькам: як бути 

дитиною». 

Члены МО 

 Листопад-грудень   

1. Семінар - практикум «Розвиток інтелекту школяра через розвиток 

його рухової активності». 

Члены МО 

2.  Огляд методичної літератури: А. П. Єршова, В. М. Букатов «Режисура Члены МО 
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уроку, спілкування і поведінки вчителя». Огляд Олімпійської 

літератури. 

3. Взаємовідвідування уроків, і їх обговорення. Члены МО 

4. Інтелектуальні бої для середньої і старшої школи з теорії фізкультури і 

спорту (вікторини, квести, тести, інтелект-гри). 

Члены МО 

5. Сімейні спортивні свята Невинська Н.В. 

Кушнаренко Є.Б 

 Лютий-березень   

1. Круглий стіл «Умови розвитку креативності школярів на уроках 

фізичної культури». 

Члены МО  

2. Взаємовідвідування уроків, і їх обговорення. Члены МО 

3. Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури. 

Зокрема «Компетентнісний модель педагога як інструмент оцінки 

результатів його діяльності» (Педагогіка №1, 2018) 

Невинська Н.В. 

 Квітень-травень  

1. Участь учнів гімназії в міських змаганнях. Невинська Н.В. 

Кушнаренко Є.Б 

2. Участь кафедри фізичного виховання школи в XXIV науково-

практичної конференції ШГТ. 

Члены МО 

3. Обговорення відкритих уроків, а також проведених заходів. Стрикаленко А.Ю. 

Невинська Н.В. 

4. Калейдоскоп педагогічних ідей: «Освітній квест: сенс, зміст, 

технологічні прийоми». 

Стрикаленко А. Ю. 

Невинська Н.В. 

5.  Педагогічний консиліум по наступності: дитячий садок - початкова 

школа; початкова школа - гімназія. 

Члены МО 

6. Підготовка до свята «Мелодії останнього дзвоника». Члены МО 

7. Складання плану заходів з фізичного виховання для літнього клубу 

гурткової роботи 

Стрикаленко А. Ю. 

Кушнаренко Є.Б. 

8. Проведення спартакіади  

 

 

 

План  

роботи методичного об'єднання вчителів художньо - естетичного циклу 

 

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

 

Методична проблема МО: «Удосконалення розвитку особистості школяра в урочний і 

позаурочний час у умовах НВК «ШГП» ХОР 

 

Паспорт методичного об'єднання вчителів художньо - естетичного циклу 

 

№ П.І.Б. Дата 

народження 

Категорія Атестація 

 

Курси Стаж Навантаження 

1 Сербіна 

Олена 

Анатоліївна 

08. 03.1968. Вища, 

вчитель - 

методист 

2019/2024 2013 25 Традиції 

давньогрець-

кого театру 
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5 – 11кл. 

2 Фелющенко 

Інна 

Василівна 

17. 07. 1963 Кандидат пед. 

наук, доцент; 

вища, 

вчитель - 

методист 

2018/2023 2013 30 Історія 

мистецтв  

(5-8кл),  

Художня 

культура 

(9 – 11кл.) 

3 Бурдикіна  

Олена 

Володимирівна 

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

мистецтво 

5 – 8 кл 

4 Кравець 

Оксана 

Володимирівна 

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 категорія - - 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 

Володимирівна 

10. 02. 1961 Бакалавр 

богословія 

        -        - 10 Біблійна історія 

та християнська 

етика (5-8 кл), 

Основи 

філософії       9-

11 кл. 

 Чарнецький 

Ігор 

Євгенович 

27. 02. 63 Вища, 

«Старший 

учитель» 

2018/2023 2018 32 Художній труд 

1 – 4 кл. 

 

 

1. Тематика засідань методичного об'єднання 

Серпень. 

1. Аналіз роботи МО учителів художньо - естетичного циклу за 2018-2019 навчальний 

рік. 

Сербіна О. А. 

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

Затвердження календарних планів вчителів МО. Обговорення графіка проведення 

предметних тижнів.  

Сербіна О. А. 

3. Знайомство і вивчення нормативних документів, програм. 

                                                                                              Сербіна О. А. 
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4. Організаційні питання підготовки концертних номерів до свята «Перший дзвінок». 

                                                                                              Сербіна О. А. 

Жовтень. 

 

1 Знайомство з новинками методичної літератури.  

Пузиревіч О. О. 

2. Знайомство з планом проведення сімейних вечорів на молодшому корпусі. Обговорення 

художнього матеріалу. 

Ятчак З. Н., Юрченко О. А., Закирнична А. О. 

Грудень. 

1. Аналіз захисту рефератів з предметів художньо - естетичного напрямку 

Фелющенко І. В., Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., 

Божко Л. С., Замараева І. В. 

2. Обговорення сценарного і музичного репертуару театрального фестивалю по корпусах. 

      Сербіна О. А., Ятчак З. М., Юрченко О. А. 

 

3. Обговорення плану проведення свята до Дня народження ШГП 

        Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., Закирнична А. О. 

5. Звіт про проведення днів милосердя 

                                                                                                                        Замараєва І.В. 

Березень. 

1. Звіт про проведення тижня милосердя. 

                                                                                   Замараева І. В. 

2. Звіт про проведення театрального фестивалю. 

Сербина Е. А. Ятчак З. М. 

 3. Звіт про проведення тижня предметів художнього циклу. 

                                                                 Чарнецький І. Е., Божко Л. С. 

Травень. 

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

Сербіна О. А. 

2. Аналіз роботи МО за 2019 - 2020 навчальний рік 

3. Обговорення плану роботи МО на 2020 -2021 навчальний рік 

Сербіна О. А. 

 

2. Робота між засіданнями методичного об'єднання. 

 Серпень вересень. 

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

2. Підготовка учнів 5-11 класів до захисту рефератів з предметів художньо - естетичного 

спрямування. 

3. Взаємовідвідування уроків. 

4. Підготовка номерів до відкриття Клубу вихідного дня. 

5. Відкриття Клубу вихідного дня. 

6. Робота в гуртках Клубу вихідного дня. 

 

Жовтень листопад. 

1. Організація виставок робіт дитячої творчості до Дня вчителя по корпусах. 

2. Підготовка святкових концертів до Дня вчителя по корпусах. 

3. Підготовка до Театрального фестивалю по корпусах. 

4. Підготовка до Дня народження ШГП. 

5. Робота в гуртках клубу вихідного дня. 

6. Підготовка концертних номерів до сімейних вечорів. 
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Грудень січень. 

1. Проведення днів милосердя. 

2. Проведення сімейних вечорів по корпусах. 

3. Проведення виставок робіт дитячої творчості до Дня народження ШГП по корпусах. 

4. Підготовка і проведення великого концерту в ХМДТ до Дня народження ШГП. 

5. Робота в гуртках клубу вихідного дня. 

6. Підготовка до Театрального фестивалю по корпусах. 

 

Лютий березень. 

1. Проведення Театрального фестивалю по корпусах. 

2. Організація виставок робіт дитячої творчості до Дня захисника Вітчизни та 

Міжнародного жіночого дня 8 Березня і звільнення Херсона по корпусах. 

3. Проведення тижня художньої культури по корпусах. 

4. Підготовка учасників міського конкурсу «Херсонщина пам'ятає». Робота в гуртках 

клубу вихідного дня. 

 

Квітень травень. 

1. Підготовка до щорічної науково - практичної конференції. 

2. Підготовка концертних номерів до сімейних вечорів. 

3. Підготовка концерту до Дня Перемоги по корпусах. 

4. Підготовка номерів для святкового концерту, присвяченого Останньому дзвонику. 

5. Проведення презентацій роботи гуртків і студій в рамках КВД. 

 

3. Методичні оперативки. 

1. План підготовки та проведення свята «Здрастуй, школо!» 

Серпень 

2. Робота з учнями з підготовки до захисту наукових рефератів з предметів художньо - 

естетичного циклу. 

Вересень. 

3. Інформація за підсумками роботи методичної ради НВК. 

Жовтень 

4. Методика підготовки і проведення тижнів предметів художньо - естетичного циклу. 

Листопад. 

5. Методичні розробки святкового концерту до Дня народження ШГП 

Грудень. 

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

Січень. 

7. Методика підготовки і проведення тижнів предметів художньо - естетичного циклу. 

Лютий. 

8. Інформація про підсумками роботи методичного об’єднання за перше півріччя. 

Березень. 

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

Квітень. 

11. Методичні розробки свята Останнього дзвоника. 

Травень. 

 

4.  Удосконалення педагогічної майстерності вчителів, вивчення і впровадження 

перспективного педагогічного досвіду. 

Графік взаємовідвідувань уроків 
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ПІБ 

учителя 

Вер. Жовт. Лист. Груд. Січ. Лют. Ьерез. Квіт. Трав. 

Божко 

Л. С. 
ХК 

2 кл 
      ХК 

 4 кл. 
  

Бурдикіна 

О. В. 
 М 

1 кл. 
   М 

3 кл. 
   

Закірнична 

 А. О. 
Т 

 2 кл. 
      Т 

3кл. 
 

Замараєва              

І. В. 
   ХК 

 5 кл. 
    ХК 

8кл. 
  

Кравець 

О. В. 
 М 

5 кл. 
      Х 

 1 кл 
Сербіна  

О. А. 
 ХК 

5 кл. 
   ІР 

8 кл. 

    

Фелющенко 

І. В. 
   ІР 

6 кл. 
 ІР 

 7 кл. 
   

Чарнецький  

І. Є. 
 ОМ 

5 кл. 
     ОМ 

7 кл. 
 

Юрченко  

О. А. 
   Т 

2 кл. 
    М 

 1 кл. 
Ятчак  

З. М. 
Х 

4 кл. 
     Х 

 1 кл. 
  

пояснення: 

ХК- художня культура  

Т - театральне мистецтво 

ОМ - образотворче мистецтво  

Х - хореографія 

ІР - історія релігії  

М - музичне мистецтво 

 

5. Організація позакласної роботи  

Сентябрь 

  Організувати предметні гуртки 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 

Сольний спів Бурдикіна О.В. 5-11 класи 

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

Бісероплетіння Божко Л. С. 1 - 8 класи 

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

Конструювання  Чарнецький І.Є. 1-4 класи 

 

Участь в презентації Клубу вихідного дня. 

Вересень - жовтень. 

Проведення консультацій з підготовки учнів до захисту рефератів та науково-

дослідницьктх робіт МАН. 

Бурдикіна Е. В., Сербіна О. А., 

Фелющенко І. В., Божко Л. С., 

Замараева І. В. 
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 Жовтень 

 Підготовка і проведення виставки робіт дитячої творчості до Дня вчителя. 

Чарнецький І. Є., Божко Л. С. 

Листопад 
Підготовка концертні номери до сімейних вечорах. 

Ятчак З. М., Кравець О. В., 

Бурдикіна О. В., Юрченко О. А., 

Закирничнім А. О. 

Січень  

Організація виставки робіт дитячої творчості до Дня народження школи по корпусах. 

Чарнецький І. Е., Божко Л. С. 

Лютий - березень. 

Підготовка і проведення Тижня образотворчого мистецтва на молодшому корпусі. 

                                                                       Чарнецький І. Е. 

 

 Підготовка і проведення театрального фестивалю по корпусах. 

                                                                         Сербіна Є. А., Ятчак З. Н., Юрченко О. А. 

Квітень - травень 
Підготовка і проведення «Кубку танцю». 

Закирничнім А. А., Юрченко О. А. 

Підготовка презентацій роботи гуртків КВД. 

Сербіна Є. А., Фелющенко І. В., Бурдикіна 

О. В, Божко Л. С., Закирничнім А. О. 

 

Травень 

Підготовка концертних номерів до сімейних вечорів. 

Ятчак З. М., Кравець О. В., Бурдикіна О. 

В., Юрченко О. А., Закирничнім А. О. 

 Підготовка і проведення свята Останнього дзвоника. 

Сербіна О. А., Юрченко О. А., Кравець О. 

В., Бурдикіна О. В., Закирничнім А. О. 

 

 

ПЛАН 

роботи методичного об'єднання класних керівників 5-11 класів 

 

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

 

Склад МО: 

5А клас – Іванова О.О. 

5Б клас – Григор'єва Н.М. 

6А клас – Полушкіна Н.П. 

6Б клас – Плакида Н.П. 

7А клас – Божко Л.С. 

7Б клас – Гринько О.А. 

8А клас – Андріяненко В.О. 

8Б клас – Койрах О.В 

9А клас – Мирошніченко О.О. 

9Б клас – Кириленко А.В.  

10А клас –Дадонова І.П. 

10Б клас – Москальова І.В. 
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11А клас – Кушнаренко Є.Б. 

11Б клас –Вишневецька Є.М. 

 

 

Завдання МО: 

1. Удосконалення та підвищення ефективності виховної роботи в школі. 

2. Організація інформаційно-методичної та практичної допомоги класним керівникам у 

виховній роботі з учнями. 

3. Методична допомога класним керівникам в оволодінні інноваційними педагогічними 

технологіями виховного процесу. 

4. Організація і проведення на високому професійному рівні інноваційної, науково-

методичної, дослідно-експериментальної діяльності класного керівника. 

5. Створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація 

власного досвіду. 

6. Розвиток інформаційної культури педагогів та використання інформаційних технологій 

у виховній роботі. 

 

 

Засідання МО: 

Серпень 

1.Звіт роботи методичного об'єднання за 2018-2019 навчальний рік, завдання на 2019-2020 

навчальний рік. 

                                                                                              Москальова І.В. 

2. Огляд новинок науково-методичної літератури, публікацій з питань педагогіки та 

психології. 

Лихожон Т.В. 

3. Організація методичної роботи на 2019-2020 навчальний рік. 

                                                                                             Москальова І.В. 

4. Аналіз програм виховної роботи класних керівників. Вимоги до оформлення плану 

виховної роботи. 

                                                                                             Конишева Г.О. 

5. Затвердження графіку проведення класними керівниками відкритих класних заходів. 

                                                                                              класні керівники 

 

Жовтень 

1. Соціально-педагогічна діяльність класного керівника. 

Вишневецька Є.Н. 

2. Особливості виховної роботи з учнями профільного класу. 

Андріяненко В.А. 

3. Особливості виховної роботи з учнями 5 класу в адаптаційний період (при переході з 

початкової школи в середню). 

Григор’єва Н.М. 

4. Основні форми і методи виховання, що сприяють формуванню духовних цінностей 

старшокласників. 

Кушнаренко Є.Б. 

 

Січень 

1. Спільна діяльність класного керівника (вихователя) з учителями-предметниками. 

                                                                                         Дадонова І.П. 

2. Художньо-естетичне виховання учнів на прикладахмузичного, образотворчого 

мистецтва, художньої літератури. 
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Койрах О.В. 

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

Плакида Н.П. 

Березень 

1. Шляхи взаємодії класного керівника (вихователя) і психолога по вивченню особистості 

вихованців. 

                                                                                          Головатюк В.О. 

2. Виховання учнів на основі традицій українського народу. 

                                                                                          Дадонова І.П. 

3. Підготовка вихованців до життя в умовах ринкових відносин. 

                                                                                         Кириленко А.В. 

4. Формування системи обліку та презентації особистісних досягнень учнів і педагогів. 

                                                                                          Кл.керівники 

Травень 

1. Підсумки  роботи методичного об'єднання за 2019-2020 навчальний рік. 

                                                                                 Москальова І.В. 

2. Обговорення плану роботи МО на 2020-2021 навчальний рік. 

             Москальова І В. 

 

Робота між засіданнями 

Вересень жовтень 

 

Круглий стіл «Різноманітності форм, методів, прийомівпозаурочної виховної роботи» 

                                                                         Гринько О.А., Полушкіна Н.П. 

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

                                                                                          Кл.керівники 

2.Взаємоперевірка документації класного керівника (за графіком) 

                                                                                          Кл.керівники 

 

Листопад грудень 

1.Семінар-практикум «Виховання творчої спрямованості особистості школярів в 

умовах колективної діяльності». 

 

                                                     Головатюк В.О., Кириленко А.В., Койрах О.В. 

 

2. Традиції дитячого колективу (виступи дітей) 

3. Відвідування класними керівниками спального корпусу (вул Ф.Орлика,46) 

 

Січень лютий 

Семінар-практикум «Виховний потенціал засобів масової інформації та Інтернету». 

                                                                         Шаповал Н.В., Божко Л.С. 

 

Квітень травень 

1. Підготовка до XXVIII науково - практичної конференції. 

2.Подготовка і проведення сімейних вечорів. 

3.Обговорення  плану роботи МО на 2020 -2021 навчальний рік. 

4. Звіт класних керівників про роботу з теми самоосвіти. 

 

План роботи методичного об’єднання вихователів старшої школи  

Склад МО: 

Божко Лариса Сергіївна - керівник МО, вихователь вищої категорії, вихователь- методист 
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Гончар Альона Сергіївна – вихователь 

Змєєва Оксана Максимівна – вихователь 

Поліщук Анастасія Валентинівна – вихователь 

Кокожару Олег Олегович – вихователь 

Корнійчук Віталій Вадимович – вихователь 

Данилов Олександр Юрійович – вихователь 1 категорії 

Золотарьов Микола Сергійович – воспітатель 

Чумак Тетяна Вікторівна – вихователь 

Сібаров Станіслав Дмитрович – вихователь 

Сипко Вероніка Альбертівна – вихователь 

Лебедєва Тетяна Олександрівна – вихователь 

 

Методична проблема МО: «Розвиток інтелекту старшокласників в умовах сучасної 

школи» 

 

Засідання МО 

Серпень 

1. Аналіз виховної роботи за 2018 – 2019 начальний рік. 

Вист. Божко Л. С. 

2. Узгодження планів виховної роботи вихователів з планом роботи НВК «ШГП» ХОР. 

Вист. Конишева Г.О.  

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

Вист. Божко Л. С. 

4. Знайомство з нормативними документами та методичними рекомендаціями. 

Вист. Конишева Г.А. 

5. Огляд новинок педагогічної та методичної літератури. 

Вист. Лихожон Т. В. 

Жовтень 

1. Взаємодія класного керівника і вихователя з організації і проведеня самопідготовки. 

Вист. Божко Л. С. 

2. Організація і методика проведення самопідготовки в умовах школи повного дня. 

Вист. Змєєва О. М.  

3. Огляд методичної літератури. 

Вист .Ліхожон Т. В. 

 

Січень 

Тема «Методика організації та проведення позакласних заходів» 

1. Педмайстерність вихователів: узагальнення та поширення педагогічного досвіду 

шляхом проведення відкритих позакласних заходів. 

Доповідь. Божко Л.С. 

-Вплив позакласних заходів на формування інтелекту учня. 

Вист.Чумак Т. В. 

2.Методичні рекомендації щодо проведення позакласних заходів. 

- Особливості складання і проведення квестів. 

Вист. Змєєва О. М. 

- Організація і проведення музейних уроків для старшокласників. 

Вист. Корнійчук В.В. 

- Сімейні вечори як форма взаємодії сім'ї і школи щодо виявлення та розкриття творчих 

здібностей дитини. 

Вист.Золотарев Н. С. 

3.Обзор новинок педагогічної та методичної літератури. 
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Вист .Ліхожон Т. В. 

Березень 

1.Псіхолого-педагогічні основи розвитку інтелектуальних здібностей учнів основної 

школи 

Доп. Золотарьов Н.С. 

2.Методичні рекомендації з розвитку інтелектуальних здібностей учнів при підготовці і 

проведенні позакласних заходів. 

Вист. Кожокару О.О. 

4. Огляд новинок педагогічної та методичної літератури. 

Вист .Ліхожон Т. В. 

Травень 

1. Підсумки виховної роботи та роботи МО за 2019-2020 навчальний рік. 

Вист. Божко Л. С. 

2. Завдання та планування роботи МО на 2020-2021 навчальний рік. 

Вист. Божко Л.С. 

3. Огляд новинок педагогічної та методичної літератури. 

Вист. Лихожон Т. В. 

Робота між засіданнями 

 

Листопад – грудень 

Семінар-практикум «Методика організації та проведення самоподготовок» 

 

Теоретична частина 

1.Виховні та освітні функції самопідготовки. 

Відп.Золотарев М.С .. 

2.Порядок організації і проведення самопідготовки. 

Відп. Змєєва О.М. 

3 Використання ІКТ в процесі організації і проведення самоподготовок. 

          Відп. Сібаров С.Д, 

Практична частина 

Проведення відкритої самопідготовки в 6-А та 7-Б класах з подальшим обговоренням. 

                    Відп. Божко Л. С., Золотарьов М.С. 

Січень – лютий 

Семінар «Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів. Ігрові прийоми» 

1. Фактори, що впливають на інтелектуальний розвиток дитини. 

Відп. Гончар А.С. 

- Способи розвитку інтелекту 

Вист. Кокожару О.О. 

    - Ігри для розвитку інтелекту 

Вист. Поліщук А.В. 

2.Практична частина. 

-Ігри для розвитку соціального інтелекту. 

- Розвиток емоційного інтелекту дитини 

Відп. Головатюк В.О. 

 

 

План роботи творчої групи «Українознавці» 

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

категорії, учитель - методист 
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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 

№ Назва Відповідальні Учасники 

Вересень 

1. 

 

«Поетичний вернісаж»(Зустріч із херсонським  

поетом, членом Національної спілки письменників 

України Валерієм Куликом) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

 

Учні  9-11 

класів 

2. 

 

Історичні особистості Херсона XVIII ст.(Екскурсія з 

історії рідного краю) 

Тригуб С.Є. 

 

Учні 5-6 

класів 

3. Творча галерея «Фотомистецтво» (зустріч з 

херсонцем-ювіляром, членом Національної спілки 

фотохудожників України Василем Рилєєвим) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Рилєєв В.П. 

Учні 5-8 

класів 

Жовтень 

1. 

 
Обереги рідної домівки (Майстер – клас  із 

виготовлення оберегів рідної домівки ) 

Божко Л.С. Учні 6-7 

класів 

2 Спортивно-інтелектуальне свято «Козацький гарт» Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Учні 5-6 

класів 

Листопад 

1. Брейн-ринг «Наша мова калинова» з батьками Змєєва О.М. Учні 5-х 

класів 

2. День толерантності «Європейська спадщина України» Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Шальнова Н.В. 

5-11 класи 

Грудень 

1. Різдвяні традиції Таврії (Херсонська обласна 

бібліотека О. Гончара) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Класні керівники та 

вихователі 

5 класи 

2. Бібліо-кафе «Чашка чаю з Гоголем» (від 

невигадливих розповідей  до самих смачних і 

вишуканих творів М.В. Гоголя) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

6-7 класи 

Січень 

1. Віртуальна екскурсія «Сторінками порталу Арт-

Кавун» 

Плакида Н.П. 

 

6-8  класи 

Лютий 

1. Квест «Мистецтво і слово сплелися» Змєєва О.М. Учні 7-8 

класів 

2 Сторітелінгза книгою Ігоря Шарова «Вчені України: Плакида Н.П. Учні 6-10 
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100 видатних імен» Змєєва О.М. класів 

Березень 

1. Книжковий дрес-код«Формування власного іміджу» 

(презентація книг: Осип Назарук «Роксоляна», 

Володимир Скляренко дилогія «Святослав» та 

«Володимир», Іван Филипчук«Анна Ярославна — 

королева Франції») 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Учні 6-8 

класів 

2. 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 

1. Майстер-клас «Великодній подарунок»  Божко Л.С. Учні 6-7 

класів 

2. Театральний перформанс «Енеїда»- діалог крізь віки» 

(до 250-річчя з Дня народження Івана Котляревського 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Учні 5-11 

класів 

3. Геокешинг «Українська ментальність»  Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Учні 5-10 

класи 

4. Демотека «Я митець» Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Учні 5-11 

класів 

5. Нон-стоп «Сила українського слова» (на радіо) Плакида Н.П., 

Змєєва О.М., 

Класні керівники, 

вихователі 

Учні 5-10 

класів 

6. Флешбук «Хто це є?» (презентація або знайомство з 

українськими книгами» 

Плакида Н.П., 

Змєєва О.М., 

Класні керівники, 

вихователі 

Учні 5-10 

класів 

Травень 

1. Херсонська родзинка «Мельпомена Таврії» (перегляд 

спектаклю) 

Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

6 Б та 7 А 

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 молодого педагога 

 

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

 

Склад: 

1. Божко О.М.– фахівець (2 рік роботи) 

2. Гончар А.С. – вихователь, учитель фізики (3 рік – вихователь, 2 рік - учитель) 

3. Дудка К.С. – фахівець (2 рік роботи) 

4. Кожокару О.О. – вихователь (2 рік роботи) 

5. Поліщук А.В. – вихователь, учитель математики (2 рік роботи) 

6. Сипко В.А. – вихователь (3 рік роботи) 
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7. Сібаров С.Д. – вихователь, учитель курсу «Основи здоров’я» (2 рік роботи) 

8. Тищенко А. I. – фахівець (2 рік роботи) 

9. Усата М.І. – учитель інформатики (3 рік роботи) 

10. Форманчук Н.В. – вихователь (2 рік роботи) 

11. Чумак Т.В – вихователь (3 рік роботи) 

12. Лебедєва Т.О. – вихователь (2 рік роботи)  

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; 

- підготовка до атестації. 

№ Зміст роботи Дата Відповідальний 

1.Робота адміністрації з питань організації роботи з молодими фахівцями 

1.1 Ознайомлення молодих фахівців з правилами 

внутрішнього трудового розпорядку 

До 

01.09.2019 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

1.2 Ознайомлення молодих фахівців з планом 

роботи школи молодого фахівця 

До 

04.09.2019 

КонишеваГ.О. 

1.3 Закріплення за молодими фахівцями 

наставників,  наказ про наставництво 

До 

01.09.2019 

Сапожникова І.В. 

1.4 Надання методичної допомоги в складанні 

календарно-тематичних планів і планів виховної 

роботи на навчальний рік 

До 

04.09.2019 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

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 

2019 

Конишева Г.О. 

наставники 

1.6 Контроль за складанням планування уроків, 

заходів та консультацій. 

Протягом 

року 

Конишева Г.О. 

Сапожникова І.В. 

наставники 

1.7 Участь молодих фахівців у роботі методичних 

об'єднань 

Протягом 

року 

Конишева Г.О. 

наставники 

2.План работи с молодими фаівцями 

2.1 Інструктивно-методична нарада з наставниками 

з питання організації наставництва над 

молодими фахівцями 

Вересень 

2019 

Конишева Г.О. 

Божко Л.С. 

Рилєєва І.М. 

2.2 Зустрічі за круглим столом молодих фахівців з 

адміністрацією 

Серпень, 

січень, 

квітень 

Адміністрація 

2.3 Затвердження графіків взаємовідвідування 

уроків та заходів молодими фахівцями у 

наставників 

Вересень 

2019 

Конишева Г.О. 

наставники 
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2.4 Проведення тижня молодого фахівця, 

анкетування 

    Квітень 

2019 

Конишева Г.О. 

Головатюк В.О. 

2.5 Тематика засідань школи молодого фахівця 

1.Анкетування «Якої 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 

завиконанням 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 

2019 

Січень 

Березень 

2020 

Адміністрація, 

наставники 

3.3 Затвердження плану роботи на 2019-2020 

навчальний рік. 

Досвід, проблеми, знахідки (звіт про виконання 

індивідуальних планів роботи молодих фахівців) 

Травень 

2020 

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. 

Діагностика рівня шкільної тривожності (за 

методикою 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 дослідженнякласу (Дж.Морено) 

Особистісний опитувальник( за методикою  

Г.Айзенка) 

Опитувальник «ССДСО» (за методикою 

О.Афанасьєва). 

Листопад Учні  7-х класів 

1.6. 

 

Вивчення схильності учнів до суїцидальної 

поведінки  ( за  методикою М. Горська ) 

Листопад-

грудень 

Учні  7-11класів 

 

1.7. Пошук обдарованих  учнів: 

- анкета інтересів і здібностей; 

- тест Дж. Рензулли; 

- тест Торренса. 

Листопад-

Грудень 

 

 

 Учасники  МАН 

 

1.8. Організація професійного самовизначення учнів. 

Диференційовано-діагностичний опитувальник  

інтересів «ДДО» за Є.А.Клімовим 

Методика ОДАНІ-2  

(за  Б.Федорішіною, С.Карпіловською). 

Методика.Карта інтересів 

Методика Д.Голланда 

Грудень – 

Січень 

 

 

 

 

 

Учні 8- 9 класів 

 

 

 

 

 

 

1. 9 Діагностика професійного типу особистості і 

співставлення з типом професійного 

середовища(за методикою Д.Голланда) 

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). 

Березень-

Квітень 

Учні  4-х класів 
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Анкета для вчителів 

Анкета для батьків 

Діагностика розумових здібностей (ШТРР) 

1.11 Моніторинг готовності  учнів 9-х класівдо 

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 

3.1  Корекційно-розвиваючапрограма 

«Розвиток пізнавальноїсфери молодшихшколярів» 

(за програмою СкрипальП.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  поведінкив 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 

з підготовки  до ДПА у формі ЗНО 

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 
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4.1 Участь у 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»; 

 «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. 

Згідно плану 

НВК 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

Батьки учнів 1-х 

кл. 

 

 

 

Батьки учнів 5-х 

кл. 

 

 

 

Батьки учнів 

 4.4 Проведення педконсіліумів:  

«Шкільної  адаптаціїучнів 5-х класів».  

« Психологічна готовність до взаємодії з дитиною 

з особливими освітніми потребами» 

Згідно плану 

НВК 

Класні керівники, 

Вчителі. 

 

5 

Година психологаПрограма  

«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 інструментарію. 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. 
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План  

роботи з впровадження інклюзивного навчання в освітній процес 

 

Завдання 

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 

Департаменті освіти, науки та 

молоді Херсонської обласної 

державної адміністрації. 

Вирішити питання щодо 

фінансового забезпечення. 

Вересень 

2019 

Директор, 

помічник 

директора з 

фінансово-

економічних 

питань 

Лист-подання, та 

інші документи 

1.3. Підбір фахівців для 

проведення корекційно-

розвиваючих занять 

До 05.09 

2019 

Директор, 

заступники 

директора 

Наказ 

1.4. Видати наказ про організацію 

корекційно-розвиваючих 

До 

05.09.2019 

Мовенко Е.Г. Наказ 

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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занять з учнями з особливими 

освітніми потребами. 

1.5. Ознайомити педагогів з 

посадовими обов'язками 

асистента вчителя 

Підготувати наказ 

Якщо 

необхідно 

Мовенко Е.Г. Наказ 

 

1.6. Поповнити логопедичний 

кабінет необхідним 

роздатковим,  матеріалом для 

індивідуальних корекційно-

розвиваючих занять 

Протягом 

навчального 

року 

Ярош С.О. План 

дооснащення 

кабінета 

1.7. Здійснювати моніторинг ходу 

впровадження інклюзивного 

навчання з метою корекції 

індивідуальних планів. 

Грудень 

2019 

 

Квітень 

2020 

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     

2019,  

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 4А, 5Б; 

- в 8А, 9Б класах. 

Вересень 

2019 

Мовенко Е.Г., 

Головатюк В.О., 

Ярош С.О., 

Рилєєва І.М., 

класні 

керівники, 

вчителі 

Інструктажі, 

схеми, 

таблиці 

2.3. Підготувати індивідуальні 

плани роботи 

До 

15.09.2019 

Учителі-

предметники 

Індивідуальні 

плани 

2.4. Оформити журнали обліку 

індивідуальної роботи з 

учнями з особливими 

освітніми потребами 

До 

15.09.2019 

Мовенко Е.Г., 

вчителі 

Журнали 

обліку роботи 

2.5. Скласти розклад 

індивідуально-корекційних 

занять 

До  

15.09. 2019 

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 

Протягом 

року 

МовенкоЕ.Г., 

Лихожон Т.В., 

вчителі 

Ресурсний 

центр 



74 

 

 

роботи педагогічних 

працівників (програми, 

додаткова література, книги з 

корекційної педагогіки та ін.) 

2.8. Забезпечити консультування 

викладачів з питання 

організації індивідуальних 

занять з учнями з особливими 

освітніми потребами 

1 раз на 

місяць 

Мовенко Е.Г. Усні 

рекомендації, 

пам’ятки 

2.9. Провести засідання круглого 

столу «Про хід впровадження 

інклюзивного навчання. 

Ефективність і результатив-

ність корекційно-розвиваючих 

занять» 

Квітень 

2020 

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 

Матеріали 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 

2019 

 

Березень 

2020 

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  4А класу Пашко М. 

Протягом 

навчально-

го року 

 

 

 

Головатюк В.О. Аналітичні 

робочі 

матеріали. 

Тестові 

завдання, 

висновки і 
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учениці 4Акласу Войтович М. 

учня 5Б класу Вершини М. 

учня  8А  класу Поліщука О. 

учня 9Б класу Морозова М. 

а) діагностуваннямотиваційної 

сфериучнів; 

б) дослідження стану процесів 

спілкування, розвитку 

психологічних взаємин, 

емоційно-вольової зв'язку між 

дітьми; 

в) діагностика когнітивної 

сфери; 

г) діагностуваннясформова- 

ності навчальних навичок; 

д) діагностика пізнавальної 

сфери. 

 

 

 

 

 

 

узагальнення. 

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 

2019 

Класні 

керівники 

 

Портфоліо 

учня 

4.2. Бесіди з батьками дітей за 

визначенням рівня 

можливостей 

(самообслуговування, 

внутрішньо сімейне 

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 
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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 

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 в своїй роботі керується такими документами: 

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

 

1.Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки на 2019-2020 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 та освоєння нових бібліотечних технологій. 

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

 

2.Основні показники роботи бібліотеки 

 

 План  

2018-2019 

Виконано 

2018-2019 

План 

2019-2020 

Книжковий фонд 

 

38500 40983 41500 

 

Фонд підручників 

  ( в тому числі) 

11700 11889 12800 

 

Кількість читачів 

 

780 671 680 

 

Кількість відвідувань  11200 11610 12000 

Книговидача 16800 17532 17700 

Заходи по формуванню інформаційної культури 128 128 135 
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- бібліотечні уроки 

- заняття з медіаграмотності 

20 24 25 

 

Соціокультурні заходи, популяризація книги 38 48 45 

Книжково-ілюстративні виставки 25 32 30 

 

3. Формування бібліотечного фонду, його використання і забезпечення безпеки  

4.Довідково-бібліографічна робота 

№ 

п\п 

Зміст заходів Строки 

виконання/ 

виконані 

Відповідальний 

4.1 Вести і редагувати алфавітний каталог 

Продовжити роботу з організації систематичного 

каталогу 

Систематич

но  

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

4.2 Провести електронну каталогізацію підручників за 

авторами, предметами і класами 

Постійно  

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

4.3 Вести тематичну картотеку сценаріїв і цікавих 

публікацій для педагогів 

 

Серпень-

грудень  

Бібліотекар  

медіа 

4.3 Вести картотеку цікавих публікацій з науково-

популярним журналам для дітей 

 

Постійно  

 

Лихожон Т.В. 

 

4.4 Фонд краєзнавчої літератури в читальному залі 

оформити новими роздільниками. Присвоїти 

індекс УДК книгам розділу 

 

Постійно  

 

Пузиревич О.О. 

4.5 Вести облік виконаних довідок. Фіксувати наукові 

роботи школярів, які роздрукували на техніці 

бібліотеки 

 

Вересень-

жовтень 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

4.6 Вести індивідуальне інформування педагогів. Постійно  

 

Пузиревич О.О. 

Борисова Ю.О. 

4.7 Використовувати можливості електронної пошти  систематич.  Лихожон Т.В. 

4.8 Регулярно здійснювати групову та індивідуальну 

інформацію педагогів: знайомити вчителів з 

новими надходженнями літератури (огляди 

літератури і публікацій в педагогічній пресі на 

засіданнях методичних об'єднань) 

1 раз на міс. 

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

4.9 Продовжити роботу творчої групи педагогів 

«Читання як праця і творчість» 

 

За планом 

роботи 

групи 

Лихожон Т.В. 

4.10 Скласти інформаційний список літератури з теми 

«Розвиток інтелекту учня» 

 

За планом 

школи 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

4.11 Надавати допомогу вчителям-предметникам в 

проведенні місячників, предметних тижнів, 

шкільних олімпіад (підбір літератури, організація 

виставок) 

Постійно  

 

Лихожон Т.В. 

 

4.12 Проводити індивідуальну інформацію про 

публікації з тематики науково-методичних робіт 

вчителів та вихователів 

Постійно  

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

4.13 Підбирати літературу і сценарії для класних і Постійно  Лихожон Т.В. 
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шкільних заходів.  Пузиревич О.О. 

4.14 Підготувати та провести 2 Дня фахівця для 

педагогів ШГТ 

Жовтень  

Лютий  

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О.. 

4.15 Провести День нової книги 1 раз в 

семестр 

Лихожон Т.В. 

 

Інформаційно - бібліографічна робота з учнями 

 

4.16 Проводити огляди нових публікацій у науково - 

популярних, художніх журналах для учнів 7-11 

класів: 

«Хімія і життя», «Наука і життя», 

 «Знання і сила» 

щомісяця 

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

4.17 Спільно з учнями - журналістами шкільного радіо, 

готувати матеріали для ведення на шкільному 

радіо рубрики «Бібліотечний навігатор» 

Постійно  Лихожон Т.В. 

4.18 Проводити уроки за програмою курсу «Основи 

інформаційної культури» (для учнів 5-7 класів) 

За окремим 

планом 

Лихожон Т.В. 

 

4.19 Поповнювати новими матеріалами веб-ресурс 

«Школа юного академіка» 

Постійно  Борисова Ю.В. 

4.20 

 

Провести бібліотечні уроки та інформаційні 

години для школярів середніх та старших 

класів:Техніка інтелектуальної праці. Методи 

роботи з інформацією. (8-9кл.) 

Вересень  Лихожон Т.В. 

4.21 Мистецтво публічного виступу. Етапи підготовки 

доповіді (7-8 кл.) 

Жовтень  Лихожон Т.В 

4.22 Реферат: технологія підготовки, правила 

складання(5-8 класи) 

Жовтень  Лихожон Т.В. 

4.23 Складаємо бібліографічний список літератури до 

реферату (5-8 класи), науково-дослідницької 

роботи (9-10 класи) 

Листопад  Лихожон Т.В. 

4.24 Правила оформлення реферату (5-8 класи), 

науково-дослідницької роботи (9-11 класи) 

Листопад  Лихожон Т.В. 

 

6. Робота з читачами, реклама бібліотеки 

 

№ 

п\п 

Зміст заходів Строки Відповідальний  

5.1 

 

 

Провести бесіди та екскурсії по шкільній 

бібліотеці (1 5 кл.) 

Розробка схеми роботи БІЦ і графіка зайнятості 

читального залу і медіа-залу 

Вересень  Пузиревич О.О. 

Заболотня А.Т. 

5.2 Провести перереєстрацію читачів Вересень Пузиревич О.О. 

5.3 Вести облік читачів у читальному залі 

 

Вересень Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

5.4 Провести анкетування з метою вивчення 

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

Жовтень  

 

Пузиревич О.О. 

Заболотня А.Т. 

5.5 Проаналізувати читання читачів, висновки Січень  Пузиревич О.О. 
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оформити в рейтинговій таблиці учнів НВК 

«ШГП» ХОР 

 

Травень  

(раз в 

півріччя) 

5.6 Організувати участь гімназистів у конкурсі 

«Найкращий читач року» 

Квітень  Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

5.7 Провести конкурс «Найкращий читач 

класу »(5-7 класи) 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

5.8 Організувати роботу бібліотечного активу: 

- робота з періодикою та тематичними папками; 

- ремонт книг; 

- рейди зперевірки підручників; 

- робота з боржниками по класах 

Постійно  

За планом 

роботи 

активу 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

 5.9 Абонемент розкриває секрети. 

Віртуальна гра (3D панорама абонемента) 

Жовтень  Пузиревич О.О. 

библиотечний 

актив 

 

7. Інформаційні технології в роботі бібліотеки,робота бібліотечного медіа центру 

 

№ 

п./п 

Зміст роботи   Строк 

виконання 

Відповідальний  

 6.1 Робота в бібліотечній програмі MARK-SOL 

 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

 6.2 Ведення електронної статистики (щоденник роботи 

абонемента і читального залу) 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

6.3 Вивчення складу фонду на електронних носіях; 

ведення картотеки документів на електронних 

носіях 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

 

6.4 Вести веб-ресурс «Школа юного академіка» Вересень-

жовтень  

Борисова Ю.В. 

 

6.5 Ведення електронних бібліотечних каталогів 

навчального фонду. Облік і обробка всіх, наявних 

засобів інформації (відеокасет, аудіокасет, CD-

дисків). 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

 

6.6 Путівник по сайтах для учнів: каталог навчальних 

програм і посилань на сайти освітньої тематики 

Протягом 

року 

Борисова Ю.В. 

6.7 Комп'ютерна каталогізація та обробка 

інформаційних ресурсів. 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Борисова Ю.В. 

6.8 Використання фонду медіарессурсов бібліотеки в 

роботі вчителя. Робота з вчителями з освоєння 

методики проведення медіа-уроків 

 

Протягом 

року 

учителі–

предметники, 

бібліотекар  

медіацентру 

6.9 Систематичне поповнення новими публікаціями 

сторінок бібліотечного сайту 

Протягом 

року 

Борисова Ю.В. 

6.10 Оформлення тематичних віртуальних книжкових 

виставок: 

Херсон: вчора і сьогодні 

Наука - школярам. 

майстри живопису 

Знайомтеся: нові книжкові серії 

Вересень  

Жовтень  

Листопад  

 

Борисова Ю.В. 

 

6.11 Організація самоосвітньої діяльності учнів з Постійно  Борисова Ю.В. 
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навчальною, довідковою літературою і технічними 

засобами отримання інформації 

6.12 Навчання учнів навичкам роботи з інформацією: 

аналіз, синтез, відбір інформації 

 

Протягом 

року  

библиотекари, 

учитель инф. 

6.13 Інформування педагогів і школярів про 

надходження мультимедіа ресурсів 

  

Протягом 

року 

Борисова Ю.В. 

6.14 Організація вільного доступу вчителів та 

вихователів до комп'ютерів шкільної бібліотеки 

для роботи з мультимедіа ресурсами і 

електронними каталогами 

Постійно  Библиотекарь 

медиацентра 

6.15 Використання в роботі з читачами електронних 

книг. Поповнення фонду бібліотечних документів 

відсутніми художніми творами, в тому числі і 

ресурсами на іноземних мовах 

Протягом 

року 

учителя  

библиотекари 

6.16 Майстер буктрейлер. 

 Конкурс на створення рекламних роликів. 

Квітень  Лихожон Т.В. 

Борисова Ю.В. 

6.17 "Читай та обговорюй без обмежень!" Book-Club 

(Читати і обговорювати книги допоможе Вайбер) 

Жовтень-

квітень 

Пузыревич Е.А. 

Борисова Ю.В. 

 

 

III. ВИХОВНА РОБОТА 

 

3.1.План виховної роботи НВК «ШГП» ХОР 

 

Мета виховної роботи НВК «ШГТ» ХОР на 2019-2020 навчальний рік:  

створення умов, спрямованих на виховання високоосвіченої, соціально активної й 

національно свідомої особистості, яка наділена глибокою громадянською 

відповідальністю, високими духовними цінностями, сімейними і патріотичними 

почуттями, є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатним до 

самоосвіти і самовдосконалення, розвиток 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; 
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- 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» 

28.08.2019 Кияновський А.О. 

Свято «Мелодії першого дзвоника» 01.09.2019 Сербіна О.А. 

Рилєєва І.М. 

Старт пошукової операції «Мій дід був солдатом» 03.09.2019 Конишева Г.О. 

Конкурс «Таланти ШГП» 09.09-13.09.19 Кириленко А.В. 

День здоров'я в Голій Пристані 06.09.2019 Невинська Н.В. 

Кушнаренко Є.Б. 

Конишева Г.О. 

Посвячення п'ятикласників у гімназисти 13.09.2019 Дадонова І.П. 

Засідання клубу юних політологів (англійською 

мовою), політінформації англійською мовою 

Раз на тиждень Дубенко Н.В. 

Койрах О.В. 

Презентація клубу вихідного дня 

Робота клубу вихідного дня 

14.09.2019 

(субота) 

Рилєєва І.М., Донець І.В. 

Конишева Г.О. 

Керівники гуртків 

мітинги: 

- до Дня партизанської слави з врученням значка 

гімназиста п'ятикласникам; 

- до Дня визволення Херсона від німецько-

фашистських загарбників; 

- до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 

 

20.09.2019 

 

13.03.2020 

 

08.05.2020 

Конишева Г.О. 

 

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

Тур вихідного дня в Ольвію (Миколаївська обл.) 

для учнів 5 класів 

27.09.2019 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 комітету 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. 
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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 Сібаров С.Д. 

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 

Шкільна спартакіада Вересень-

жовтень 

Невинська Н.В. 

Кушнаренко Є.Б. 

Конференція «Один день з життя ольвіополитів» (5-

7 кл.) 

Жовтень  

 

Волосевич І.І. 

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 

творчості, до Дня художника в Україні 

Жовтень  

 

Божко Л.С. 

Костюмовані вечірки  Грудень, 

травень 

Кириленко А.В. 

«Херсонщина - мій рідний край». 

ІIІ-й шкільний конкурс на кращий літературний 

твір про рідний край  

Листопад-

травень 

 

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) 

21.12.2098 Донець І.В. 

Кириленко А.В. 

Рилєєва І.М. 

Концерт хору Кафедрального собору Стрітення 

Господнього 

19.12.2019 Замараєва І.В. 

Різдвяні читання 15.01.2020 Москальова І.В. 

Фестиваль поетів ШГП 29.01-30.01.20 

 

Лихожон Т.В. 

Дадонова І.П. 

Шаховий командний турнір на кубок директора 

НВК «ШГП» ХОР 

25.01.2020 

 

Донець І.В. 

Козак Л.М. 

Екологічна акція «Допоможемо зимуючим птахам» 

(виготовлення годівниць, шпаківень) 

Січень Мороз Т.С. 

Концерт до 28-річчя ШГП 31.01.2020 

 

Кияновський А.О.  

Сербіна О.А.. 
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3.2. Тематичні тижні 

Початкова школа 

Дата Назва тижня Відповідальний 

02.09.2019-06.09.2019 Безпека і охорона життєдіяльності Кірпа А.О. 

16.09.2019-20.09.2019 Історії та краєзнавства Задорощенко Л.Г. 

30-09.2019-04.10.2019 Фізкультури і спорту Стрикаленко А.Ю. 

15.10.2019-19.10.2019 Російської мови та літератури Бондаренко І.К. 

18.11.2019-22.11.2019 Математики Паладий Л.А. 

25.11.2019-29.11.2019 Інформатики Усата М.І. 

09.12.2019-13.12.2019 Громадянського і правового виховання Тіщенко А.І. 

16.12.2019-20.12.2019 Етики Ємел’янова С.М. 

23.12.2019-27.12.2019 Образотворчого мистецтва Чарнецький І.Є. 

27.01.2020-31.01.2020 Географії Разумова А.Л. 

17.02.2020-21.02.2020 Художньої культури Ятчак З.М. 

09.03.2020-12.03.2020 Української мови і літератури   Божко О.М. 

16.03.2020-20.03.2020 Музики      Кравець О.В. 

20.04.2020-24.04.2020 Англійської мови Юрчак О.В. 

04.05.2020-08.05.2020 Пам’яті Бізер Н.А. 

 

Старша школа 

Дата Назва тижня Відповідальний 

23.09.2019-28.09.2019 Англійської мови «Херсон-частина світу», 

присвячений 275-річчю Ф.Ушакова 

Бойко Т.Н. 

14.10.209-19.10.2019 Російській словесності, присвячений 205-річчю 

М.Ю.Лермонтова 

Медведєва Є.П. 

11.11.2019-16.11.2019 Програмування (інформатика) Шевченко Т.О. 

Бистрянцев М.В. 

20.01.2020-25.01.2020 Художня (художня культура+образотворче та 

музичне мистецтво) 

Фелющенко І.В. 

Божко Л.С. 

Бурдикіна О.В. 

17.02.2020-21.02.2020 Театральний фестиваль у початковій школі Ятчак З.Н. 

24.02.2020-29.02.2020 Фізики  Донець І.В. 

02.03.2020-07.03.2020 Української культури Баденко В.М. 

09.03.2020-14.03.2020 Природничих наук Гуренок Г.М. 

16.03.2020-21.03.2020 Театральний фестиваль у старшій школі Сербіна О.А. 

13.04.2020-18.04.2020 Фестиваль прикладної науки  

04.05.2020-09.05.2020 Пам’яті, присвячений 75-річчю Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 

Конишева Г.О. 

11.05.2020-16.05.2020 Географії та історії Тригуб С.Е., 

Волосевич І.І. 

 

Театральний перформанс «Енеїда»- діалог крізь 

віки» (до 250-річчя з Дня народження Івана 

Котляревського 

Квітень  Плакида Н.П. 

Змєєва О.М. 

Театральний фестиваль -2020 (5-9 кл.) Березень Сербіна О.А. 

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

Концерт «Мелодії останнього дзвоника» Травень Кияновський А.О. 

Сербіна О.А.. 

Рилєєва І.М. 
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3.3. Громадське і сімейне виховання 

№ Дата Найменування заходу Відповідальний 

1. 2 рази на рік 

 

Педагогічний всеобуч Конишева Г.О. 

2. 2 рази на рік 

 

Тематичні сімейні вечори Класні керівники, 

вихователі 

3. Згідно з планом 

роботи школи 

Відвідування музеїв, театрів, зустрічі з цікавими 

людьми, майстер-класи батьків 

Класні керівники, 

вихователі 

4. На вимогу батьків Індивідуальні консультації для батьків Класні керівники, 

вихователі 

5. 1 раз на місяць  

(4-й четвер місяця) 

Засідання  батьківського комітету Кияновський А.О 

Сапожникова І.В. 

6. Протягом навчального 

року 

Клуб вихідного дня Рилєєва І.М. 

Донець І.В. 

 

3.4. 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: 

- проводити бесіди, конкурси з питань 

вивчення і тлумачення державної та 

національної символіки; 

- поновити (обладнати) куточки 

національної символіки в класних 

кімнатах 

до 15.09. 

2019 

 

 

 

Протягом 

року 

 

До 15.09 

 

Конишева Г.О. 

Вихователі  

Тематика 

бесід 

2 Провести конкурс малюнків до Дня 

міста:« Херсон – мій рідний дім». 

18.09-

20.09.2020 

 

Божко Л.С., 

Вихователі 1-11 

класів 

Конкурс 

3 Розробити план читацьких конференцій, 

бібліотечних уроків, тематичних 

вечорів пам’яті, зустрічей з ветеранами,  

бійцями–учасниками АТО 

жовтень Лихожон Т.В., 

Пузиревич О.О. 

План 

4     

5 Провести виховні години: 

«Щоб у серці жила Батьківщина» до 28-

ї річниці незалежності України 

«Велична і свята, моя ти Україно»  

«Конституція – основний закон країни» 

до 23-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 

 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М.. 

Донець І.В. 

Лихожон Т.В., 

класні керівники, 

вихователі 

План 

6 Провести  круглі столи, засідання 

дискусійних клубів : 

 

 

Конишева Г.О. 

Маркова Л.І. 

Круглий стіл, 

дискусійні 
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 «День Соборності України» 

 

«76-річниця звільнення Херсона від 

нацистської окупації» 

«Чорнобильські дзвони» 

«Ми пам`ятаємо твій подвиг, солдате.» 

Грудень 

 

Березень 

 

Квітень 

 Травень 

Плакида Н.П. 

Вихователі  

клуби 

7 Оформлення в шкільній бібліотеці 

книжкових виставок, присвячених 

визначним датам України і рідного 

краю 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 
 

8 Проведення Дня шкільного 

самоврядування 

Жовтень  Сапожникова І.В. 

Конишева Г.О. 

Донець І.В. 

Наказ 

План 

9 Відзначення Дня Захисника України, 

Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних 

Сил України, Дня Соборності України, 

Дня Героїв Небесної Сотні, 74-ї річниці 

звільнення Херсона від нацистських 

загарбників, Дня пам`яті і примирення, 

Дня Перемоги 

Жовтень, 

Листопад, 

Грудень, 

Січень, 

Лютий, 

Березень, 

Травень 

Рилєєва І.М., 

Донець І.В. 

Лихожон Т.В., 

Класні керівники, 

вихователі 

Заходи 

10 Провести щорічні акції: 

— «Новорічно-різдвяна турбота» 

— «Червоний хрест» 

— «Допоможи другу» 

Протягом 

року 

Рилєєва І.М., 

Донець І.В. 

Класні керівники, 

вихователі 

Інформація 

11 Організувати зустрічі з воїнами – 

афганцями, бійцями-учасниками АТО 

та представниками волонтерського руху 

Лютий Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М., 

Андріяненко В.О. 

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 Конишева Г.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 

 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

Грудень 

Маркова Л.І. 

Класні керівники 

 

Заходи 
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людини», «Правова культура – 

міцність держави». 

19 Взяти участь у конкурсі «Знавці історії 

рідного краю» 

Січень-

лютий 

Тригуб С.Є. Інформація 

20 Відзначення Дня Європи Травень Плакида Н.П. 

Лихожон Т.В. 

Бойко Т.М. 

План заходів 

21 Урочистий захід, присвячений Дню 

пам`яті і примирення, Дню Перемоги 

Травень Конишева Г.О. 

Кириленко А.В. 

Захід 

 

3.5.Календар виховної роботи початкової школи 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

01.09 неділя Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок —він 

всіх нас кличе на урок. 

Свято першого 

дзвоника 

Учні  

1 – 11 

класів 

 

                                   Тиждень безпеки   і охорони життєдіяльності 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

02.09 Понеділок Школа двері відкриває: перші класи 

зустрічає. 

Здоров’я — розкіш для людини, 

Найбільша цінність у житті. 

Гра-подорож 

 

Година спілкування 

1 кл. 

 

1- 4 кл. 

 

03.09 Вівторок Молебень про успішний початок нового 

навчального року. 

 

Світлофор, мов друг, не раз 

Від біди рятує нас. 

Молебень  

 

 

Вікторина  

1- 4 кл. 

 

 

2 кл. 

04.09 Середа Малята, ви будьте з вогнем обережні 

І вивчіть всі правила протипожежні! 
Бесіда-діалог 4 кл.  

 

05.09 Четвер 
Щоб здоровими зростати ,корисну їжу 

треба вживати. 

Гра-подорож 1 кл. 

06.09 П’ятниця  Щоб тримати чистим тіло, потрібен вам 

рушник і мило. 

Зустріч з 

медсестрою 
3 кл. 

 
 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма проведення Класи 

09.09 Понеділок Осінь пензлика взяла, малювати почала. 

 

Тематична 

прогулянка 

1 кл. 

 

10.09 Вівторок Літо десь помандрувало. 

Осінь в гості завітала. 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1- 4 кл. 

 

11.09 Середа Перший поет кіно (125 років з дня 

народження радянського актора і режисера 

О.Довженка). 

Історичний екскурс 1- 4 кл.  

 

12.09 Четвер Ольвія Понтійська – місто щастя. Клуб ерудитів 4 кл. 
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13.09 П’ятниця  … Осінь на узліссі фарби розбавляла, 

Пензликом легенько листя фарбувала.                                                                                                                                                                                   

Конкурс малюнків 

на асфальті. 

1- 4 кл.  

 

 

                                             Тиждень історії та краєзнавства 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

16.09 Понеділок Херсон – колиска Чорноморського флоту. 

 

Час спілкування 1- 4кл. 

 

17.09 Вівторок Місто мого дитинства. Творчі роботи 4 кл. 

 

18.09 Середа «Место сие повелеваем наименовать 

Херсоном». 

Фоторепортаж до 

ювілею міста 

1- 4 кл.  

 

19.09 Четвер Улюблені куточки міста. Конкурс дитячого 

малюнка 

1-2 кл. 

20.09 П’ятниця  Пам’ятник Світлішому князеві                         

Потьомкіну - засновникові м. Херсона. 

Екскурсія до 

пам’ятника  

3- 4 кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

23.09 Понеділок Йшли селом, йшли селом партизани, 

По землі українській, невільній землі. 

(День партизанської слави). 

Історичний 

альманах 

3-4кл. 

 

24.09 Вівторок Глибокий філософ, майстерний міністр, 

великий політик ( 280 річниця з дня 

народження Г.О. Потьомкіна ) 

 

Екскурс в історію 

рідного краю 

 

1-4 кл. 

 

25.09 Середа Античні олімпійські ігри.    Клуб ерудитів 4 кл.  

 

26.09 Четвер Колись ми юними були,а зараз осінь 

наступила. 

Виховні години (  

до Дня людей 

похилого віку) 

1- 4кл. 

27.09 П’ятниця  Кращого нема нічого в світі, як по світу з 

друзями бродити. ( Всесвітній день туризму). 

Фоторепортаж 1- 4кл. 

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

 

                                                    Тиждень фізкультури і спорту 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

30.09 Понеділок Іду в бібліотеку, як на святоЛюбов’ю і 

добром вона багата - 

Скарбниця знань, духовний оберіг. 

Спортивні зірочки ШГП. 

Екскурсія в 

бібліотеку 

 

Фоторепортаж про 

досягнення юних 

спортсменів 

4 кл.  

 

 

1- 4 кл. 
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01.10 Вівторок То ж ми для вас це свято готували, 

Щоб донести свою любов до вас. 

Стадіон, басейни, корт – Об’єднало слово… 

спорт. 

Святковий концерт 

бабусям і дідусям 

Спортивні 

вікторини 

2 кл. 

 

1,3,4 

кл. 

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

досягне він мети. 

 

Щоб у  спорті першим бути, треба лінощі 

забути 

Зустріч зі 

спортсменами 

 

Спортивно-ігрова 

програма 

3- 4 кл. 

 

 

1-2 кл. 

03.10 Четвер У спорті – міць та сила 

і для душі, й для тіла. 

Спортивні 

змагання 

3 кл. 

04.10 П’ятниця  Друже, посміхайся, адже це чудово,  

Коли посміхаються люди навколо.  
Всесвітній день тварин відзначаємо, 
І всіх братів менших вітаємо! 

Спортивно-ігрова 

програма 

Фотогазети про 

тварин 

3- 4 кл. 

 

1- 4кл 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

07.10 Понеділок Є книг багато – радісних, 

печальних,Товстих, тонких, барвистих, наче 

жар.Але одна – книжкам усім начальник,І 

звуть її по-простому – буквар. 

 

Посвята у читачі 1 кл. 

08.10 Вівторок Осінь, осінь… Лист жовтіє. 

З неба часом дощик сіє. 

За моря в краї далекі 

Відлетіли вже лелеки. 

Тематична 

прогулянка 

Сторінки 

орнітолога  

2 кл.  

 

1 кл. 

09.10 Середа Красива Жаба і потворний Пес Філософська бесіда 

про красиву основу 

в людині 

1-2 кл. 

10.10 Четвер А чи був лист запорожців султану? 

 

Екскурс в історію 

козацтва 

4 кл. 

 

11.10 П’ятниця  Козацькі забави. Свято українського 

козацтва 

3 кл. 

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

 

                                  Тиждень російської мови та літератури 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

15.10 Вівторок 205 років з дня народження 
М.Ю. Лермонтова.  

Літературний салон 1- 4 кл. 

 

16.10 Середа М.Ю. Лермонтов – художник. Презентація картин 

і малюнків 

4 кл.  

 

17.10 Четвер Весела граматика. 

  

«Сказка — ложь, да в ней намек, добрым 

Вікторина   

 

КВН по 

1- 2 кл. 

 

3- 4 кл. 
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молодцам урок». 

 

литературным 

сказкам 

18.10 П’ятниця  Подвиг праведника ( 190 років з дня 

народження церковного діяча Іоанна 

Кронштадського). 

Історичний екскурс 1- 4 кл. 

 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

21.10 Понеділок Маслюк і Поганка  (про піднесене і  низинне 

в людині) 

Філософський 

діалог  

2 кл. 

22.10 Вівторок Без добрих справ немає доброго імені. Уроки етикета. 3 кл. 

 

23.10 Середа Телефонна розмова. «Школа 

ввічливості» 

4 кл.  

 

24.10 Четвер У гості запрошуємо. Секрети етикету 1кл. 

25.10 П’ятниця  Золотий фонд мультиплікації. Мультфільм " 

Коник Горбоконик" 

Кінозал 1- 4кл. 

 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

04.11 Понеділок Книжки я люблю читати і добре знаю, де їх 

брати. 

Бібліотечний урок. 2 кл. 

05.11 Вівторок Любов до краси творить дива. Філософська казка 4 кл. 

06.11 Середа Пахнуть хвоєю і травою пісні Пахмутової. Музична гра 

«Вгадай пісню» 

3- 4 кл.  

 

07.11 Четвер Правила поведінки у школі. Шкільний етикет 1- 4 кл. 

 

08.11 П’ятниця  "Чарівний дивосвіт мистецтва танцю!" Кубок танцю ШГП 1- 4 кл. 

 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

11.11 Понеділок Горбок і Зірка (мрії про прекрасне). 

 

Філософська 

дискусія 

3 кл. 

 

12.11 Вівторок Хмари небо затягли, 

Вітер віє з-за гори. 

 

Тематична 

прогулянка 

3 кл. 

13.11 Середа Опадає мертве листя, в листопаді-падолисті. Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1- 4 кл. 

 

14.11 Четвер Без добрих справ немає доброго імені. Уроки етикета. 1кл. 

15.11 П’ятниця  Золотий фонд мультиплікації. Мультфільм 

"Пригоди Незнайка і його друзів". 

Кінозал  1- 4 кл. 

 

16.11 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 
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Тижденьматематики 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

18.11 Понеділок Відкриття тижня математики. Інтелектуальний 

марафон 

1- 4 кл. 

19.11 Вівторок Подорож до країни чисел. Інтелектуально-

пізнавальна гра 

2 кл.. 

20.11 Середа «Змагання розумів». Математичний 

турнів 

3 кл. 

21.11 Четвер Суворов О.В. і Херсон. 

 

Душа з полум'я і дум. Софія Ковалевська. 

Екскурс в історію 

рідного краю. 

Етюди про великих 

математиків 

1кл. 

 

3- 4 кл. 

22.11 П’ятниця  «У світі логіки» Математичне шоу 4 кл. 

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

 

Тиждень інформатики 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

25.11 Понеділок Якщо ти дитина, то май на прикметі 

Злодюжки полюють і в Інтернеті. 

 

«Мені солдат дорожчий за себе» (290 років з 

дня народження Суворова О.В.) 

Бесіда про 

небезпечність 

комп’ютера.  

Історичний 

альманах 

1-4кл. 

 

 

3- 4 кл. 

 

26.11 Вівторок Всесвітній день інформації 
 

Образ великого полководця О.В.Суворова в 

живопису 

Година 

політінформації. 

Художній салон. 

1- 4 кл. 

 

1- 4 кл.  

 

27.11 Середа Ноутбук! Ти людини кращий друг! Інтелектуальна 

бесіда 

4 кл. 

 

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

29.11 П’ятниця  Не розуміє вже сім’я, де комп’ютер,а де я ! Година спілкування 3 кл. 

 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

02.12 Понеділок Гортаю сторінки, мов диво,- весь світв собі 

книжка вмістила дбайливо. 

Бібліотечний урок 3 кл. 

03.12 Вівторок Мамо, йде вже зима, 

Снігом травицю вкриває. 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1- 4 кл. 

 

04.12 Середа Дecь зaтpимaлacь Зимa, 

Снігу білoгo нeмa. 

Тематична 

прогулянка 

4 кл.  

 

05.12 Четвер Я ладнаю годівнички для горобчика й 

синички. 

 

Акція «Допомога  

зимуючим птахам» 

1- 4 кл. 
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6.12 П’ятниця  Мультфільм «Дванадцять місяців» Кінозал  1- 4 кл. 

 

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

 

                              Тиждень громадянського і правового виховання 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

09.12 Понеділок Прийди до серця, Україно. Благослови 

добром мене. 

Правова гра 1- 4 кл. 

 

10.12 Вівторок Міжнародний день прав людини. 

 

Година 

політінформації 

1- 4 кл. 

 

11.12 Середа Державний і правовий устрій Древньої 

Греції. 

Клуб ерудитів 4 кл.  

 

12.12 Четвер «Свої права ти добре знай, їх шануй і 

захищай». 

 

Правова бесіда 1-2 кл. 

13.12 П’ятниця  Моя Україна – червона калина. 

Чаювання з англійською королевою 

Усний журнал 

Чайна церемонія 

3 кл. 

1- 4кл. 

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

 

                                                    Тиждень етики 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

16.12 Понеділок Раз добром зігріте серце довіку не охолоне. 

«Скарбниця загальнолюдських цінностей». 

Подарунки дітям 

дитячих будинків 

Виставка 

літератури 

1- 4 кл. 

 

1- 4 кл. 

17.12 Вівторок «Твори добро, щоб кращим став цей 

світ!». 

Тиждень етики  

 

1- 4 кл. 

 

18.12 Середа Жіночі портрети у виконанні К. П. 

Брюллова. 

Про милосердя і співчуття. 

Галерея художника 

 

Філософська 

розмова 

1- 4 кл. 

 

2-3 кл. 

19.12 Четвер Вже надходить ніч чарівна, спить увесь 

рідненький край. ось, ось в наші всі 

оселі завітає Миколай..." 

До витоків 

народних традицій 

1 кл. 

20.12 П’ятниця  "Міс Етика та містер Етикет". Підсумки 

проведення тижня 

етики. 

1- 4 кл. 

 

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

 

Тиждень образотворчого мистецтва 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

23.12 Понеділок Життя, і сльози, і любов. Художник КАРЛ Художня галерея 1- 4 кл.  
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БРЮЛЛОВ /сторінки життя/. 

(220 річниця з дня народження )                 

 

24.12 Вівторок "Останній день Помпеї": трагедія 

стародавньої культури. 
 

Художній салон 

 

 

4 кл. 

 

 

25.12 Середа Блискучий майстер парадного портрета. 

Відкриття персональних виставок юних 

художників ШГП 

Художній салон 

Відкриття 

персональних 

виставок юних 

художників ШГП 

3 кл. 

1- 4 кл. 

26.12 Четвер Конкурс малюнків «Зимова фантазія». 

 

Кращі музеї світу і їх відомі колекції. 

Майстер-клас юних 

художників 

Віртуальна 

подорож по музеям 

світу 

1- 4 кл.  

 

2 кл. 

27.12 П’ятниця  Золотий фонд мультиплікації. Мультфільм  

«Снігова королева». 

Кінозал  1- 4 кл. 

 

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

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

13.01 Понеділок Творці чарівних казок брати Гримм ( 235 

років з дня народження Якоба Гримма)  

 

Літературна 

вітальня 

1- 4 кл. 

 

14.01 Вівторок Илюстратори казок братів Гримм. Презентація  1- 4 кл. 

 

15.01 Середа Ми малюємо казку. Конкурс 

ілюстрацій до казок 

братів  Гримм 

4 кл.  

 

16.01 Четвер В країні казок братів Гримм. Вікторина по 

казкам 

3 кл. 

17.01 П’ятниця  На дворі кружить завірюха, 

Людей хапа за ніс, за вуха.. 

 

Тематична 

прогулянка 

2 кл. 

 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

20.01 Понеділок Як краплин у Дніпрі, як зірок угорі, яклистви 

на гіллі – стільки книг на землі! 

Бібліотечний урок 1кл. 

21.01 Вівторок А Земля, мов казка, чарівна і біла, 

В інії дерева, скрізь сніжок лежить.  

Усний журнал 

"Прокази  природи" 

1- 4 кл. 

 

22.01 Середа Пастушка і садівник(про внутрішню і 

зовнішню красу) 

Філософський 

діалог  

2 кл. 

23.01 Четвер Рідна школа процвітає,добру славу й шану 

має! 

Поздоровлення,  

вітання школі 

1- 4кл. 

24.01 П’ятниця  Хай навчить нас школа не тільки читати,  

говорити від серця, дружити, прощати,  

Творити добро і мети досягати! 

Творчі роботи 3- 4кл. 
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25.01 Субота  Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-10кл. 

 

                                                     Тиждень географії 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

27.01 Понеділок Діти школу прославляють у малюнках 

і віршах. 

Хто хоче знать планети біографію, 

Вивчає хай предмет цей — географію. 

Конкурс малюнків 

 

Відкриття тижня 

географії 

1- 4 кл. 

 

1- 4 кл. 

28.01 Вівторок 200 років з дня відкриття Антарктиди 

Беллінсгаузеном і Лазарєвим. 

Географічний 

альманах 

1- 4 кл. 

 

29.01 Середа Хай збирають нас дзвоники ранком щодня, 

хай щасливою буде шкільна сім’я! 

Подорож просторами Землі. 

Із шкільного архіву 

 

 

Фоторепортаж  

4 кл.  

 

 

1-4 кл. 

30.01 Четвер Щоб географію діти вивчали батьки їм 

глобус великий придбали. 

Гра-подорож 1-2кл. 

 

31.01 П’ятниця  Потрібні співаки, танцюристи, музиканти? В 

ШГП  шукайте таланти! 

Святковий концерт 3 кл. 

 

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

 

                                                  Тижденьхімії 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

03.02 Понеділок Хімія навколо нас. Відкриття тижня 

хімії 

1-4 кл. 

 

04.02 Вівторок 2. Пошук цікавих матеріалів, міфів, 

легенд, загадок, віршів, ребусів, кросвордів 

на хімічну тематику. 

Конкурс міні-

проектів. 

1-4 кл. 

 

05.02 Середа Чудеса на вибір, або давайте похімічемо. Урок забавної хімії 4 кл.  

 

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

 

07.02 П’ятниця  Захоплюючі досліди для малюків. Клуб «Пустунчик» 1-2 кл. 

 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

10.02 Понеділок Книги дружать з дітворою, 

Полюби їх у житті-і улюблені герої 

Будуть друзями  тобі. 

Бібліотечний урок 2 кл. 

11.02 Вівторок Чорне серце.Лід безсердечності і бездушшя. Філософський 

діалог 

3 кл. 

 

12.02 Середа У лютому зима лютує 

Бо свій кінець, напевно, чує. 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

1- 4 кл. 

 

http://geobav.pp.ua/2018/05/01/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%96/
https://pustunchik.ua/ua/online-school/chemistry/zanimatelnyye-opyty-dlya-detey
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природи" 

13.02 Четвер Зима кінчає свій шалений біг, 

Коротша ніч і довше день ясніє. 

Тематична 

прогулянка 

3 кл. 

 

14.02 П’ятниця  180 років з дня  народження Клода Оскара 

Моне , французського художника 
 

Музичний салон 4 кл. 

 

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

 

                                            Тиждень художньої культури 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

17.02 Понеділок "Життя - театр," - сказав Шекспір 

Але актором бути важко. 

"Чарівний дивосвіт мистецтва" 

Етична бесіда 

 

Екскурс в історію 

мистецтв 

1- 4 кл. 

 

1 кл. 

18.02 Вівторок Визначний майстер побутового жанру 

Олексій Гаврилович Венецианов   ( 240 рокі 

з дня народженняв) 

Художній салон 1- 4 кл. 

 

19.02 Середа Дебют на театральних підмостках 

 

Мистецтво незбагненне й незрівнянне, 

його не може розум осягнуть. 

Виступ дебютантів 

 

Інтелектуальна гра 

2 кл.  

 

4 кл. 

20.02 Четвер Затихнув гомін.В залі згасло світло. 

 

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

своїй гармонії прекрасні і єдині. 

Театральні виступи 

 

Виставка малюнків 

3- 4 кл. 

 

1- 4 кл. 

 

21.02 П’ятниця  210роківз  дня  народження Фредеріка 

Шопена, польського композитора, піаніста 
170 років живописцю-віртуозу 

Ф.О.Васильєву 

День класичної 

музики 

 

Художня галерея 

3 кл. 

 

 

1- 4 кл. 

 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

24.02 Понеділок Адмірал  Ф.Ушаков і місто Херсон(275 років 

з дня народження) 

Сторінками рідного 

краю 

1- 4 кл. 

 

25.02 Вівторок Для розваги і розради Масляна – найкращий 

час. 

До народних 

традицій 

3 кл. 

 

26.02 Середа Масляну святкували, 

Люту зиму проводжали 

Фольклорне свято 4 кл.  

 

27.02 Четвер Королівський бал ввічливості Свято для 

першокласників 

1 кл. 

 

28.02 П’ятниця  Ось приїхала Масляна! 

Добродійко-бояриня Масляна! 

Конкурс малюнків 2 кл. 

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

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

02.03 Понеділок У царстві сарматських амазонок                       

(загадки історії України) 

 

Екскурс в історію 3-4 кл. 

03.03 Вівторок Українка на троні Османської імперії Жіночі історії 1-2 кл. 

 

04.03 Середа Всім жінкам весна дарує 

Свято квітів і тепла. 

Святкові програми 1- 4 кл. 

 

05.03 Четвер Мікеланжело Буонарроті - італійський 

художник Високого Відродження(545) 

Золотий фонд мультиплікації. Мультфільм  

«Коник –Горбоконик» 

Кінозал (205 років з 

дня народження 

П.П. Єршова) 

1- 4 кл. 

 

 

 

06.03 П’ятниця  145 років з дня  народження Мориса Жозефа 

Равеля, французського композитора 
Ніжна, добра, чарівна, 

Свято нам несе весна!» 

 

Прогулянки у 

музичному світі 

Моріса Равеля. 

Святковий концерт 

4 кл.  

 

 

3 кл. 

 

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

 

                                  Тиждень української мови і літератури   

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

09.03 Понеділок 
Українськіказки — нев’янучі духовні квіти 

народу, 

Літературна 

вікторина 

1-2 кл. 

10.03 Вівторок «Мовні перлини для кожної дитини»  Конкурс знавців 

рідної мови 

3кл. 

 

11.03 Середа Мово рідна моя,не мовчи! Живи, моя мово, у 

серці    народу. 

КВК з рідної мови 4 кл.  

 

12.03 Четвер Людина нібито не літає... 

А крила має. А крила має!(90 років з дня 

народження Ліни Костенко) 

Конкурс читців 
поезії Ліни 
Костенко 

1- 4 кл. 

 

13.03 П’ятниця  До дня визволення міста Херсона від 

німецько-фашистських загарбників 

Мітинг, покладання 

квітів до 

Меморіалу Слави 

1- 4 кл. 

 

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

 

                                                   Тиждень музики      

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

16.03 Понеділок Про що розповіла музика Виставка малюнків 

 

1- 4 кл. 

 

17.03 Вівторок І проліски, і травка, й зелена муравка, 

і кульбаба рясна, і фіалочка ясна – 

всі квіти весняні, веселі, кохані. 

Королева природи 

Флора про перші 

весняні квіти 

1- 4 кл. 
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18.03 Середа Магія природи і музики. Зустріч з артистами 

філармонії. 

Година класичної 

музики 

1 кл. 

19.03 Четвер В світі музичних інструментів Музична вікторина 1-4  кл. 

 

20.03 П’ятниця  Геніальний піаніст С.Рихтер( 105 років з дня 

народження) 

"Не струмок, а Море йому ім'я"(335 років 

І.С.Баху) 

Музичний салон 

 

Музична вітальня 

1- 4 кл. 

 

1- 4кл. 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

30.03 Понеділок Ллють у березні берізки 

Весняні солодкі слізки. 

 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1- 4 кл. 

31.03 Вівторок Знов починається весна! 

Знов починаються дива… 

Тематична 

прогулянка 

4 кл. 

 

01.04 Середа День сміху Свято гумору 1- 4кл. 

02.04 Четвер Міжнародний день книги Час спілкування 4 кл.  

 

03.04 П’ятниця  Фіалка і Пролісок.Любов –найпрекрасніше 

почуття людини. 

Філософська бесіда 3 кл. 

 

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

 

                                                  Тиждень фізики 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

06.04 Понеділок Великі фізики і їх відкриття 

 

Етюди про вчених 1- 4кл. 

 

07.04 

 

Вівторок Хочу у дзеркала спитати (про магічні 

властивості дзеркал) 

Забавна фізика 3 - 4кл. 

 

 

08.04 Середа Як  же райдуга з’явилась,звідкіля те 

сяйво,чому в небі проявились 

Після зливи барви? 

Фізики пояснюють 4 кл.  

 

09.04 Четвер Фізика! Яке багате слово!Фізика для нас не 

просто звук!Фізика ― опора і основа усіх, як 

є, без винятку наук! 

Скарбничка 

цікавих фактів 

4-кл. 

10.04 П’ятниця  " Мчаться ракети до далеких світів" Фізики і космос 3 кл. 

 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

13.04 Понеділок Сторінки книжок завітних 

Всіх нас доброму навчать. 

Бібліотечний урок 3 кл. 

 

14.04 Вівторок Весно, весно! Перші квіти Усний журнал 1- 4 кл. 
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Розцвітають на землі. "Прокази матінки-

природи" 

 

15.04 Середа Грім, що б'ється. Сила материнської любові. Філософська казка 1 кл.  

 

16.04 Четвер "Лише за ніч розквітнув сад,  

казковий, тихий, чистий, і на гілках дерев 

роса веселкою повисла." 

Тематична 

прогулянка 

1 кл. 

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

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Презентація  1- 4кл. 

 

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

 

                                               Тиждень англійської мови 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

20.04 Понеділок Скоро прилетять в гаї голосисті солов’ї, 

будуть радо щебетать,і весну будуть вітать. 

Моя улюблена англійська літера. 

Сторінками 

орнітолога 

 

 

Конкурс малюнків 

1- 4 кл. 

 

 

 

1- 4 кл. 

21.04 Вівторок Ми повинні вам сказати, що англійський 

треба знати. 

 

Гра-подорож по 

англомовним 

країнам 

1- 4кл. 

 

22.04 Середа Улюблені ігри англійських дітей. Калейдоскоп  

рухливих ігр 

4 кл.  

 

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

 

24.04 П’ятниця  Відео-подорож до Великобританії 

“DoyouknowGreatBritain?” 

Відео-подорож 3 кл. 

 

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

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

27.04 Понеділок Бризне дощиком на квіти  

Жартівливий місяць квітень. 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1- 4 кл.  

 

28.04 Вівторок Уже кульбаби дружно в травах жовтаві 

кульки надули 

Екологічний КВК 3 кл. 

29.04 Середа Танцю, до тебе прагне серце і душа  

 

Танцювально- 

ігрова програма  

1-4 кл.  

 

30.04 Четвер Відомий  майстер оперети Франц 

Легар,угорський композитор 150 років 
 

Музичний салон 3-4кл. 

 

                                                    Тиждень пам’яті  

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 
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04.05 Понеділок 150 років з дня  народження художника О.М. 

Бенуа 
Хай завжди буде сонце… 

Художня галерея 

 

Конкурс малюнків 

1- 4кл. 

 

1- 4кл. 

05.05 Вівторок Дитинство, обпалене війною 

 

Зустріч з дітьми 

війни 

1-2кл. 

 

06.05 Середа Нам не треба війни, не треба – 

Ми за спокій і мир на Землі. 

Виховні години 4 кл.  

 

07.05 Четвер Петро Чайковський — композитор з 

козацьким корінням.(180 років з дня 

народження) 

Музичний салон 1-4кл. 

08.05 П’ятниця  Застигли на курганах обеліски! 

 

Мітинг, покладання 

квітів до 

Меморіалу Слави 

3 - 4кл. 

 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

11.05 Понеділок Хмара дощиком скотилась, 

Землю стала напувать, 
 

Тематична 

прогулянка 

 

12.05 Вівторок Все навколо зеленіє,річка ллється і шумить. 

Тихо, тихо вітер віє 

І з травою гомонить. 

Усний журнал 

"Прокази матінки-

природи" 

1-4 кл. 

 

13.05 Середа «Родина» ,«рід»,які слова святі! Вони 

потрібні кожному в житті. 

Конкурс малюнків 

на асфальті 

1-4 кл.  

 

14.05 Четвер 15 мая день семьи  1-кл. 

15.05 П’ятниця  "Блокадна Мадонна" і муза міста, яке в 

облозі. ( О. Берггольц 110 років) 

Розповім вам, друзі, я, що таке моя сім’я  

 

Літературна 

вітальня 

 

Творчі роботи 

3 кл. 

 

 

3-4 кл. 

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

 

                                                    Тиждень біології 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

18.05 Понеділок «Книгу в сім'ю -- сім'ю в бібліотеку». 

 

«Її величність - природа!» 

Бібліотечний урок 

 

Відкриття тижня 

біології. 

4 кл. 

 

1- 4 кл. 

 

19.05 Вівторок «Екзотичні фрукти» Усний журнал 1кл. 

20.05 Середа «Природа - це казка, природа - це диво». Міні-проекти 4- кл.  

21.05 Четвер Вишиванка - символ України, 

Віддзеркалення вкраїнської душі. 

Конкурс на кращий 

вірш 

1-4кл. 

22.05 П’ятниця  «Цікаві факти з життя тварин» 

«Білий лелека – символічний птах 

українського народу, окраса рідної природи» 

Вікторина  

Позакласний захід 

3 кл. 

2 кл. 

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

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Класи 

25.05 Понеділок Акція «Книжкова лікарня» Здача підручників 1-4кл 

 

26.05 Вівторок Година веселих ігор і конкурсів  Ігрова програма  3-4 кл. 

 

27.05 Середа Красиві, слухняні кульки повітряні. Ігри - розваги 2-3 кл. 

 

28.05 Четвер В ліс по загадки Екологічна гра 1 кл. 

29.05 П’ятниця  Золотий фонд мультиплікації. Мультфільм 

«Казка про золотого півника» 

Дитячий кінозал 1-4кл 

 

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

 

 

3.6.Календар виховної роботи старшої школи 

 

КЛАС                                                    ЗАХОДИ 

Вересень 

5-11 

КЛАСИ 

Інтерактивна гра «Твої дії в екстремальній ситуації» 

Вікторина: Безпека в школі і вдома 

Гра-подорож «По острівців безпеки» 

Зустріч «У нас в гостях люди екстремальних професій» 

Класні години «Поговоримо про правила безпечної поведінки», «Що робити і як 

уникнути небезпеки, коли ти один в місті» 

Бесіда: «Кібербезпека. Діти в «інформаційному суспільстві» 

Молебень про успішний початок навчального року 

Зборів в класах. Вибори активу класу, планування роботи. 

Засідання Президентської ради 

Засідання комітетів шкільного самоврядування 

Старт пошукової операції «Мій прадід був солдатом» 

День здоров'я. Виїзд в м Гола Пристань 

Конкурс «Таланти ШГТ» 

Творчі зустрічі, майстер-класи з батьками різних професій 

Посвята в гімназисти п'ятикласників. 

Екологічні рейди «Самий чисті клас» 

Тиждень англійської мови «Херсон – частина світу», присвячений 275-річчю 

Ф.Ушакова 

5 класи Екскурсія в Національний археологічний заповідник г.Ольвія 

Виставка малюнків «Вогонь друг і ворог людини» 

Гра-подорож «По острівців безпеки». Фотоколаж «Захоплююча літо і я« 

Вікторина: Безпека в школі і вдома » 

Медична бесіда «Знай і виконуй правила гігієни» 

Посвята в гімназисти п'ятикласників 

Конкурс малюнків на асфальті «Моє місто - я пишаюся тобою» 

Екскурсія в міський парк «Херсонська фортеця» 

Розважальна ігрова програма «Два капітани» до Всесвітнього дня моря. 

Бібліотечний урок «Країна казкова - країна книжкова» 

6 класи Виставка малюнків «Мій найкращий друг - світлофор». 

Фотоколаж «Захоплююче літо і я» 

Час здоров'я. Профілактична бесіда «Хвороби брудних рук» 

Фотоколаж «Люблю я свій рідний Херсон» 



100 

 

 

Екскурсія «Таємниці вулиці Суворова» 

Поговоримо про правила безпечної поведінки в школі » 

Ігрова програма «Море, море світ бездонний» до Всесвітнього Дня моря 

7 класи Інтерактивна гра «Твої дії в екстремальних ситуаціях» 

Виховна година «В гостях у гігієни та кулінарії» 

Конкурс малюнків «Червоний, жовтий і зелений - один надійний назавжди» 

Історичний екскурс «Вулицями старого Херсона» 

Фотоколаж «Херсон історичний» 

Дозвольте представитися. Зустрічі з батьками цікавих професій 

Заочна екскурсія «В світ професій» 

Екскурсія в шкільну бібліотеку. Картотека нових надходжень до Всеукраїнського 

Дня бібліотек 

8 класи Дозвольте представити. Фотоколаж «Моє цікаве літо» 

Класна година: «Я обираю здоровий спосіб життя» 

Екскурсія «Вулицями старого міста» 

засновники Херсона 

Дозвольте представитися. Майстер-клас з батьками різних професій 

Пізнавальна година: «Дивовижний світ наукових відкриттів» 

9 класи Інтерактивна гра «Твої дії в екстремальній ситуації» 

Дозвольте представитися. Зустріч з людьми екстремальних професій 

Виховна година «Секрети здоров'я» 

«Херсон спортивний». Екскурсія в Льодовий палац 

Квест «Видатніі імена нашого міста» 

Пізнавальна година «Я і наука» 

10 класи Бесіда «Поговоримо про правила безпеки вдома і в школі» 

Медична бесіда: «Гігієна праці і відпочинку» 

Класна година: «Скажімо шкідливим звичкам - ні!» 

Екскурсія «Вулицями старого Херсону» 

Пізнавальна бесіда «Кібербезпека« Діти в інформаційному суспільстві » 

Фотоколаж «Херсон історичний» 

Бібліотечні посиденьки «Літературними стежками рідного краю» до 

Всеукраїнського Дня бібліотек 

11 класи Інтерактивна бесіда «Твої дії в екстремальній ситуації» 

Урок здоров'я «Я за здоровий спосіб життя» 

Круглий стіл «Замість шкідливих звичок обираємо спорт» 

Фотоколаж «Спортивна слава нашого рідного міста» 

Майстер-клас від батьків. Зустріч з батьками класу «В світі сучасних професій» 

Жовтень 

5-11 

КЛАСИ 

Виставка спортивних досягнень учнів школи 

Конкурс стінгазет на спортивну тематику 

Радіопередачі «Спортивна слава Херсонщини» 

Зустрічі з видатними спортсменами рідного краю 

Турнір з шашок та шахів 

Змагання «Веселі старти» 

Змагання «Спритний, швидкий, сильний» 

«З любов'ю в серці» вечір, присвячений людям похилого віку 

Екологічні рейди «Найчистіший клас» 

Робота пошукової групи «Мій прадід був солдатом» 

75-й річниці визволення України присвячується: «Операція« Пам'ять » 

(відвідування ветеранів на дому, зустрічі з ветеранами в школі) 

Перегляд художнього фільму «Сміливого куля боїться» в к \ т «Ювілейний» 
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Обереги рідної домівки (майстер-клас Із виготовлення оберегів рідної домівки) 

Спортивно-інтелектуальне свято «Козацький гарт» 

Відкрита школа читача або день бібліотечних рад. У рамках місячника шкільних 

бібліотек 

В країні магії та чаклунства. Книжкова подорож 

Літературна квест-гра «Ніч у бібліотеці» 

Тиждень російської словесності, присвячений 205-річчю М.Ю.Лермонтова 

5 класи Вікторина. Конкурс малюнків на асфальті «Ми любимо спорт» 

Грай-поле. Грайте разом з нами (Блок спортивних ігор) 

Вікторина «Музичний калейдоскоп» 

Конкурс малюнків «Ми малюємо музику (за мотивами творчості дитячих 

композицій В. Шаїнського і Е. Крилатова) 

6 класи Грай-поле. Грайте разом з нами. (Блок рухливих ігор) 

Конкурс малюнків на асфальті «Ми малюємо героїв пісень» 

«Музичний єралаш» (кросворди, загадки, конкурси) 

7 класи Бесіда «Спорт - це сила і здоров'я» 

Спортивно-розважальна гра «Поклик джунглів» 

Музична вікторина «Дізнайся мелодію» 

Бібліотечний урок «Українська книга - оберіг нації» 

8 класи Пізнавальна бесіда «Спортивні досягнення Херсонщини» 

Спортивно-розважальна гра «Поклик джунглів» 

«Ось так зустріч ...» Зустріч зі знаменитими херсонцями - музикантами і 

виконавцями 

Майстер-клас від батьків «Всі професії важливі, всі професії потрібні» 

9 класи Інтелектуально-спортивний брейн-ринг 

Пізнавальна бесіда «Досягнення жінок у спорті» 

Майстер-клас «В країні музичних інструментів» 

Урок етикету «В гостях, театрі, музеї, бібліотеці» 

10 класи Пізнавальна бесіда «З історії олімпійських ігор» 

Відкритий діалог з майстрами спорту Херсонщини 

Майстер-клас «Знайомимося з гітарою» 

Інтерактивний кросворд «У світі сучасних професій» 

11 класи "Спорт в моєму житті". Відкритий діалог з переможцями Міжнародних спортивних 

змагань - учнями ШГП 

Презентація «Цікаві факти про музику» 

Круглий стіл «Вибір професій - вибір майбутнього» 

Урок етикету «Ми в гостях, театрі, кафе, бібліотеці» 

Листопад 

5-11 

КЛАСИ 

Збори класу (підсумки першої чверті) 

Навчання активу шкільного самоврядування 

Засідання Президентської ради школи 

Конкурс-виставка учнівських стінгазет «ІТ - світ майбутнього» з інтернет 

голосуванням 

«Час кодить» - тиждень коду в школі, з подальшим отриманням сертифікатів 

Конкурс «Перша мультиплікація в PowerPoint з інтернет голосуванням 

Марафон Шумахера «Клавагонкі» 

Конкурс листівок до Нового року з інтернет голосуванням 

Онлайн олімпіада «Найрозумніший» на базі платформи SOCRATIVE 

Конкурс «Інтернет-сервіси в навчанні» з інтернет голосуванням 

Онлайн розминка «Знавці коду» 

Фотоконкурс з інтернет голосуванням «Комп'ютерна азбука» 
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Квест «Інфокросс» 

Закриття Тижня інформатики. Гра «Поясни інакше, не можеш? Тоді покажи» 

Чаювання «Працюй, думай, відпочивай» 

День толерантності «Європейська спадщина України» 

Екологічні рейди «Найчистіший клас» 

Екологічний десант по висадці зелених насаджень спільно з батьками 

Робота пошукової групи «Мій прадід був солдатом» 

Тиждень програмування (інформатики) 

5 класи Брейн-ринг «Наша мова калинова» з батьками 

Конкурс «Продовж прислів'я» 

Бесіда «Етикет на кожен день» 

В гості до нас йде гра «Грай-поле» 

Майстер-клас від батьків 

6 класи «Поспішайте робити добро!» 

В гості до нас йде гра 

Час інтелектуальної гри 

Майстер-клас від батьків 

7 класи Заочна подорож «Музеї світу» 

Усний журнал «З історії розвитку комп'ютера» 

Інтелектуальна вікторина «Що? Де? Коли? » 

Час інтелектуальної гри 

У нас в гостях ... Майстер-клас від батьків 

8 класи Бесіда «Давньогрецький театр» 

Ось так зустріч: «Про професії різні, потрібні, важливі» (зустрічі з батьками) 

Турнір допитливих «Наш друг - комп'ютер» 

Час інтелектуальної гри 

Майстер-клас від батьків 

9 класси Пізнавальна година: Архітектура і скульптура Стародавньої Греції 

Час інтелектуальної гри «Брейн-ринг» 

«Інформатика в нашому житті» 

Світ професій. «Електронні помічники» 

Ось так зустріч ... Майстер-клас від батьків 

10 класи Заочна подорож: «Самі незвичайні музеї світу» 

Комп'ютерна гуморина 

Час інтелектуальної гри 

Бесіда «Поговоримо про безпечний інтернеті» 

Світ професій «Електронні помічники» 

11 класи Заочна подорож: «Найнезвичайніші музеї світу» 

Екскурсія на кафедру інформатики ХДУ 

Інтерактивна бесіда «Професії з великою перспективою» 

Час інтелектуальної гри 

Майстер-клас від батьків 

Грудень 

5-11 

КЛАСИ 

Всеукраїнський урок «Права людини. Декларація прав людини» 

Конкурс малюнків та плакатів «Наші права і обов'язки» 

Радіогазета «Я маю право» 

Зустрічі з депутатами місцевого самоврядування «Роль самоврядування в Україні» 

Виставка літератури, документів, фото матеріалів «Закон і ми» 

Засідання Президентської ради шкільного самоврядування 

Турнір «Якщо немає обов'язків - немає і прав» 

Зустрічі з провідними фахівцями Головного територіального управління юстиції в 
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Херсонській області 

Засідання комітетів шкільного самоврядування 

Акція зі збору теплих речей, продуктів харчування, гігієнічних засобів «Допоможи 

бідним пережити зиму» 

Відвідування одиноких ветеранів на дому 

Новорічні сімейні вечори 

Екологічні рейди «Найчистіший клас» 

Різдвяні традиції Таврії 

Бібліо-кафе «Чашка чаю з Гоголем» 

5 класи Операція «Діти - дітям» 

Відверта розмова: «Ми різні, але права у нас однакові» 

Бесіда «Людина починається з добра» 

Конкурс малюнків «Я малюю добро» 

Класні посиденьки: «До нас в гості йде Святий Миколай» 

6 класи Подорож у світ слів «Німецький навколо нас» 

Конкурс малюнків «Наші права і обов'язки» 

Бесіда «Добро починається з нас» 

Захоплююча подорож в країну хороших манер 

Класні посиденьки «До нас в гості йде Святий Миколай» 

7 класи Вікторина-гра «Все про Німеччину» 

Вікторина «Міжнародна конвенція прав дитини» 

Конкурс малюнків «Наші права і обов'язки» 

Тренінгове заняття «Поспішай робити добро» 

Пізнавальна бесіда «З історії Дня Святого Миколая» 

8 класи «Сторінки поезії І.Гете» 

Вікторина: «Міжнародна конвенція прав дитини» 

Конкурс малюнків «Наші права і обов'язки» 

Тренінгове заняття «Поспішай робити добро» 

Пізнавальна бесіда «З історії Дня Святого Миколая» 

9 класи Пізнавальна бесіда «Традиції та звичаї Німеччини» 

Бесіда «Від правил до права» 

Гра-вікторина «Форми держави» 

Тренінгове заняття «Поспішай робити добро» 

Пізнавальна бесіда «З історії Дня Святого Миколая» 

10 класи Бесіда «Я живу в правовій державі» 

Анкетування «Мої права та обов'язки» 

Інтелектуальний марафон «Права людини у вільній країні» 

Пізнавальна бесіда «З історії Дня Святого Миколая» 

11 клас Анкетування «Мої права та обов'язки» 

Розважальна програма «Калейдоскоп професій» 

Інтерактивна бесіда «Вибираючи ІТ-професії, ми обираємо створювати майбутне» 

Січень 

5-11  

КЛАСИ 

Збори класів (підсумки 1 семестру) 

Засідання навчального комітету 

Засідання шкільного наукового товариства «Ерудит» 

Засідання Президентської ради 

Навчання активу шкільного самоврядування 

Засідання комітетів шкільного самоврядування 

Екологічні рейди «Найчистіший клас» 

Конкурс вітальних плакатів 

Конкурс святкових інсталяцій 
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Конкурс на кращу веб-листівку 

Конкурс на кращий малюнок 

Конкурс на кращий вірш, розповідь про школу 

Виставка друкованих матеріалів про школу (газети, брошюри, книги, журнали) 

Святковий концерт, присвячений 28-й річниці від Дня народження ШГП 

Білосніжка запрошує на бал (до 235-річчя Якоба Грімма) 

Відеозал «Дивимося фільми про школу» 

Тиждень художньої культури, образотворчого та музичного мистецтва 

5 класи Урок-гра «Вітаміни в нашому житті» 

Творча лабораторія «Ми малюємо зиму» 

Хлопці, зустрічайте ... » Майстер-клас від батьків 

6 класи Урок-гра «Азбука здоров'я» 

Творча лабораторія «Подорож по веселці» 

«Хлопці, зустрічайте ...» Майстер-клас від батьків 

7 класи Вікторина «Знавці природи» 

Творча лабораторія «Малюємо зимовий пейзаж» 

«Хлопці, зустрічайте!» ... Майстер-клас від батьків 

8 класи Вікторина по біології «Хочу все знати» 

«Казка про сумного художника» Бесіда про художника І.І.Левітана 

«Хлопці, зустрічайте!» ... Майстер-клас від батьків 

9 класи Рольова гра «Прикмети вірні і забобонні» 

Бесіда: Зима в творах відомих художників - пейзажистів 

«Хлопці, зустрічайте ...» Майстер-клас від батьків 

10 класи Бесіда «Медицина на варті здоров'я людини» 

Бесіда «Магія петриківських візерунків» 

«Хлопці, зустрічайте ...» - Майстер-клас від батьків 

11 класи Бесіда «Про творчість відомих художників-портретистів» 

Відверта розмова «Екологія нашого краю» 

«Хлопці, зустрічайте ...» - Майстер-клас від батьків 

Лютий 

5-11 

КЛАСИ 

«Якби я був ученим ...» Вечір цікавої науки 

Час пригод. Інтерактивний навігатор за творами Ж. Верна 

Конкурс презентацій «Реклама моєї улюбленої книги» на сайті школи 

Турнір по настольному тенісу 

Квест «Мистецтво і слово сплелися» 

Сторітелінг за книгою Ігоря Шарова «Вчені України: 100 видатних імен» 

«Говорящая» стіна "Learn English- Understand the World" 

Тематична політінформація "AroundtheWorld" 

Тиждень фізики 

5 класи Математичний крос 

Конкурс малюнків «Мої улюблені казкові герої» (за творами О. С. Пушкіна) 

КВК «Казка-вигадка, та в ній натяк» 

Грай-поле. Ігри дітей Англії. 

6 класи Пізнавальна бесіда: «Математика: минуле, сучасне, майбутнє» 

КВК «Весела граматика» 

Конкурс малюнків «Мої улюблені казкові герої» (за творами О. С. Пушкіна) 

Майстер-клас від учителя англійської мови «Фонетика - не так вже й складно» 

7 класи Математична вікторина «Геометрія навколо нас» 

Інтерактивна гра по творчості О.С. Пушкіна 

Конкурс малюнків «Мої улюблені казкові герої» (за творами О. С. Пушкіна) 

Пізнавальна бесіда «З історії виникнення англійської мови» 
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8 класи Інтелектуальна гра «У світі математики» 

Бібліотечний урок «Любов'ю дихає кожен рядок» 

Брейн-ринг «Все про Пушкіна» 

«Подорож англомовними країнами» 

9 класи Математичне кафе 

Брейн-ринг «Все про Пушкіна» 

Презентація «Роль англійської мови в сучасному світі» 

10 класи У світі головоломок «Година інтелектуальної гри» 

Бесіда «Музика в гостях у літератури» 

Бібліотечний урок «І ллються Пушкінські рядки ...» 

Презентація: «Традиції та звичаї англомовних країн» 

Березень 

5-11 

КЛАСИ 

Конкурс стінгазет «Світ фізики» з голосуванням в мережі Інтернет, «Фізика в 

кросвордах і сканворди» з голосуванням в мережі Інтернет 

Конкурс дитячих шпаргалок «Знання - сила» з голосуванням в мережі Інтернет 

Конкурс авторських віршів «Фізики - лірики» з голосуванням в мережі Інтернет 

Конкурс-виставка рукописних рефератів «Сучасні науково-технічні досягнення» з 

голосуванням в мережі Інтернет 

Конкурс відеоробіт «Моя домашня лабораторія» з голосуванням в мережі Інтернет 

Конкурс авторських фотографій (фотоколажів) з голосуванням в мережі Інтернет 

«Фізичний алфавіт» 

Конкурс радіогазет «Фізика в нашому житті» з голосуванням в мережі Інтернет 

Виставка літератури «Наукові та науково-популярні книги і журнали» 

Навчання активу шкільного самоврядування 

Засідання Президентської ради школи 

Музична шкатулка. Концерт оркестру Херсонської обласної філармонії 

Зустрічі з ветеранами, відвідування ветеранів на дому 

Мітинг, присвячений 76-й річниці визволення г Херсона від німецько-фашистських 

загарбників 

Автоестафета «Подвигу жити!» Покладання квітів до пам'ятних місць м.Херсона 

Турнір з малиш - болу 

Шашково - шаховий турнір 

Тиждень української культури 

Тиждень природничих наук 

Театральний фестиваль 

5 класи Час цікавої науки «Загадки, ребуси, казки і детективи з фізики» 

Конкурс малюнків «Будемо знайомі - хімія» 

Кінозал «Звільнення Херсона» 

Урок ввічливості. Мовний етикет 

6 класи Пізнавальна бесіда «Фізика навколо нас» 

Конкурс малюнків «Будемо знайомі - хімія» 

Кінозал «Звільнення Херсона» 

Урок ввічливості. Мовний етикет 

7 класи Конкурс-гра «Фізика всюди» 

Гра-подорож «Хімія навколо нас» 

Кінозал «Звільнення Херсона» 

8 класи Час цікавої науки «Експеримент і не тільки» 

Пізнавальна година «Хімічні елементи» 

Кінозал «Звільнення Херсона» 

9 класи Подорож в країну допитливих фізиків 

Бліц-турнір: У світі цікавих фактів 
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Кінозал: «Окупація та визволенняХерсона» 

10 класи Час цікавої науки «Глядачеві обмани і ілюзії» 

Пізнавальна бесіда «Хімія серед нас» 

Кінозал: «Окупація та визволення Херсона» 

Квітень 

5-11 

КЛАСИ 

Збори класу (підсумки 3 чверті) 

Засідання Навчального комітету 

Засідання шкільного наукового товариства «Ерудит» 

Навчання активу шкільного самоврядування 

Засідання Президентської Ради 

Екологічні рейди «Найчистіший клас» 

Турнір з футболу 

Турнір з волейболу 

Конкурс газет, присвячених  ювілейним датам (І.Карпенко-Карий, М.Рильський, 

М.Зеров, В.Симоненко, Л.Костенко) 

Творчий конкурс «Поетичний зорепад» 

Брейн-ринг «Як ми знаємо творчість письменників-ювілярів 2020 року» 

Театральний перфоманс «Енеїда – діалог крізь віки» (до 250-річчя з Дня 

народження Івана Котляревського 

Фестиваль прикладної науки 

5 класи Бесіда «Краса і милозвучність української мови» 

Майстер-клас «Писанки своїми руками» 

Час витівок. Географічні загадки 

Екскурсія в Катерининський собор 

6 класи Конкурс малюнків «Мій улюблений герой українських казок» 

Майстер-клас «Розмальовка писанок» 

Вікторина «Весела географія» 

Екскурсія в Катерининський собор 

7 класи Мовна Вікторина «Знавці мови» 

Пізнавальна бесіда «Великодні традиції та звичаї» 

Гра-подорож «Природні пам'ятки Херсонщини» 

Екскурсія в Катерининський собор 

8 класи Майстер-клас «Український віночок - оберіг и краса» 

Творча майстерня «Чудо писанкове» 

Інтелектуальна гра «Знавці географії» 

Конкурс знавців книги (до Всесвітнього Дня книги) 

9 класи Бесіда «Творець українського гімну - М. Вербицький» 

Творча майстерня «Чудо писанкове» 

Географічна вікторина «Навкруги світу за 40 хвилин» 

Конкурс знавців книги (до Всесвітнього Дня книги) 

10 класи Година спілкування «Світове значення творчості Великого Кобзаря» 

Майстер - клас «Великодній декор» 

Бліц-турнір «Невідома планета» 

Відвідування Катерининського собору 

Травень 

5-11 

КЛАСИ 

Засідання Навчального комітету 

Засідання Президентської ради 

Зліт активу шкільного самоврядування. Підведення підсумків 

Турнір з волейболу 

Турнір з футболу 

Молебень про успішне закінчення навчального року 
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Екологічні рейди «Найчистіший клас» 

Сімейні вечори (за графіком) 

Свято «Мелодії Останнього дзвоника» 

Екскурсія до музею-квартири Бориса Лавреньова  

Херсонська родзинка «Мельпомена Таврії» (переглядспектаклю) 

Виставка літератури «Книги про війну» 

Випуск радіогазети «І пам'ятає світ врятований» 

Зустріч з ветеранами війни, дітьми війни 

Автоестафета «Подвигу жити!» (відвідування пам'ятних місць м Херсона, 

покладання квітів) 

Мітинг, присвячений 75-річчю Великої Перемоги 

Тиждень Пам’яті 

Відвідування краєзнавчого музею 

Священний бій поезії рядком. Театралізована книжкова виставка 

Медичні практикуми-бесіди: Надання першої долікарської допомоги 

Практичне відпрацювання евакуації дітей і співробітників при уявній пожежі 

Практичне відпрацювання з одягання індивідуальних засобів захисту дихальних 

шляхів 

Виступ шкільної агітбригади «Вогник» 

Спільні навчання з рятувальною службою з надзвичайних ситуацій Суворовського 

району м.Херсона 

Тиждень географії та історії 

5 класи Бесіда «Маленькі герої великої війни» 

Бесіда «Як вести себе в небезпечних ситуаціях?» 

Іграй- поле «Грай з нами, грай краще нас» 

6 класи Бесіда «Маленькі герої великої війни» 

Бесіда «Як вести себе в небезпечних ситуаціях?» 

Іграй- поле «Грай з нами, грай краще нас» 

7 класи Бесіда: «Історія одного подвигу» 

Вікторина «Обережний будь з вогнем» 

Ділова гра: «Цілком не таємно» Впізнай свої компетентності 

8 класи Пішохідна екскурсія «Вулиці військового Херсону» 

Бесіда: «Причини виникнення надзвичайних ситуацій» 

Час ділової гри 

9 класи Вікторина «Дорогами Перемоги» 

Бесіда: «Причини виникнення надзвичайних ситуацій» 

Час ділової гри 

10 класи Час поезії «Рядки, обпалені війною» 

Квест-гра «Школа безпеки» 

Час ділової гри 

ДОДАТКИ 

        ДОДАТОК №1 

План роботи педагогічного всеобучу для батьків учнів 

НВК «ШГП» ХОР 

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 Батьківські Класні Рилєєва І.М. 
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дитини збори керівники 

 4 класи Особливості віку дитини та 

умови її успішного 

розвитку 

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 Правила мозга (по книге 

Д.Медины) 

Загальні збори Москальова 

І.В. 

Кияновський 

А.О. 10-11 

класи 
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         ДОДАТОК №2 

План роботи батьківського комітету 

 

Серпень 

1. Складання графіка засідань і плану роботи батьківського комітету на 2019-2020 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 2019 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). 

2. Зміна змісту і форми навчальної практики в 5-8, 10 класах 

 

Жовтень 

1. Батьківський час «Підліток і закон. Виховання правової культури» 

2. Робота з обдарованими дітьми 

 

Листопад 

1. Робота КВД (гуртки, спортивні секції). 

 

Грудень 
(Спільне засідання Батьківського комітету і Ради НВК «ШГП» ХОР) 

1. Результати роботи шкільного наукового товариства «Ерудит» (захист рефератів і 

науково-дослідницьких робіт МАН). 

 

Січень 

1. Робота шкільного інформаційного бібліотечного центру. 

2. Звіт про роботу Клубу вихідного дня. 

 

Лютий (спільне засідання Батьківського комітету і Ради НВК «ШГП» ХОР) 

 

1. Індивідуальна робота з учнями. 

2. Підсумки проведення театрального фестивалю в початковій школі. 

 

Березень 

1. Підсумки III етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та захисту науково-дослідницьких  

робіт МАН України. 

 

Квітень 

1. Державна підсумкова атестація в 4 класах початкової школи, 9 класах, в 11 класах у формі 

ЗНО. 

 

Травень (спільне засідання Батьківського комітету і Ради НВК «ШГП» ХОР) 

1. Підсумки навчально-виховної роботи НВК «ШГП» ХОР у 2019-2020 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 2020 року. 
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            ДОДАТОК №3 

План роботи 

Ради навчально-виховного комплексу 

«Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради 

 

Серпень 

3.Затвердження плану роботи НВК «ШГП» ХОР на 2019-2020 навчальний рік. 

4.Організація освітнього процесу в 2019-2020 навчальному році. Розподіл варіативної 

частини навчального плану. Затвердження режиму роботи НВК «ШГТ» ХОС на 2019-2020 

навчальний рік. 

3.Підсумки оздоровчої кампанії влітку 2019 року. 

4.Вартість додаткових освітніх послуг. 

 

Грудень 

1. Цільове використання коштів загального та спеціального фондів. 

2. Організація індивідуальної роботи з учнями. 

3. Результати тематичних перевірок, підсумки шкільного конкурсу-захисту рефератів і 

науково-дослідних робіт МАН, першого туру Всеукраїнських предметних олімпіад. 

4. Організація роботи логопедичної та психологічної служб НВК «ШГП» ХОР. 

 

Лютий (спільне засідання Батьківського комітету і Ради НВК «ШГП» ХОР) 

1. Організація роботи шкільного медіа центру. 

2. Волонтерська діяльність в НВК «ШГП» ХОР. 

3. Рейтинг успішності учнів НВК за 1 семестр 2019-2020 навчальний рік. 

4. Організація харчування та роботи медичної служби НВК. 

 

Травень (спільне засідання Батьківського комітету і Ради НВК «ШГП» ХОР) 

1. Звіт директора НВК «ШГП» ХОР про підсумки навчально-виховної роботи в 2019-2020 

навчальному році. 

2. Підсумки атестації педагогів НВК в 2019-2020 навчальному році. 

3. Організація літнього оздоровлення учнів. 

4. Нагородження учнів 2-4 класів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». 

5. Нагородження учнів 11 класів Похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні 

окремих предметів». 

6. Вибори голови Ради НВК «ШГП» ХОР. 

7. Вибори секретаря Ради НВК «ШГП» ХОР. 

8. Обговорення проекту-плану роботи НВК «ШГП» ХОР на 2020-2021 навчальний рік. 
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    ДОДАТОК №4 

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 2019-2020 навчальний рік 

Серпень 2019 Шенкін В.Г. 

1.2. Затвердити план роботи служби охорони праці НВК 

«ШГП» ХОР на 2019-2020 навчальний рік 

Серпень 2019 Шенкін В.Г. 

1.3 Створити комісію з перевірки готовності НВК 

«ШГП» ХОР до початку нового навчального року 

Серпень 2019 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 20.08.2019 Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

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. 

Шенкін В.Г. 

1.6 Перевірити наявність документації з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності в кабінетах 

інформатики, математики та інших 

Вересень 2018 Шенкін В.Г. 

1.7 Розробити план заходів з підготовки НВК «ШГП» 

ХОР до опалювального сезону 

До 01.10.2018 Шенкін В.Г. 

Керівники 

підрозділів 

II. Робота зі збереження життя і здоров'я учнів 

2.1 Регулярно проводити вступні, повторні, 

позапланові та цільові інструктажі з учасниками 

освітнього процесу 

Протягом року Сапожникова І.В. 

класні керівники 

керівники 

підрозділів 

2.2 Підготувати й провести: 

- місячник «Правила дорожнього руху» 

- тиждень безпеки життєдіяльності 

 

Вересень 2019 

Травень  2020 

Конишева Г.О. 

Кириленко А.В. 

Рилєєва І.М. 

2.3 Скласти план та продовжити роботу загону юних 

інспекторів дорожнього руху.  

Вересень 2019 Конишева Г.О. 

Данилов О.Ю. 

2.4 Систематично проводити класні години за участю 

співробітників ДАІ, пожежної частини, МНС, 

поліції 

Протягом року Конишева Г.О. 

Класні керівники 

2.5 Провести тематичні диктанти з питань безпеки 

життєдіяльності учнів 

Вересень,2019 

квітень 2020 

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 

Шенкін В.Г. 

Сапожникова І.В. 

Керівники 

підрозділів 
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3.2 Проводити інструктажі з охорони праці на 

робочому місці з педагогічними, технічними 

співробітниками, працівниками харчоблоку 

2 рази на рік Шенкін В.Г. 

Сапожникова І.В. 

керівники 

підрозділів 

3.3 Проводити цільові та позапланові інструктажі Протягом року Шенкін В.Г. 

Сапожникова І.В. 

керівники 

підрозділів 

3.4 Організувати навчання з питань охорони праці та 

пожежної безпеки 

Серпень 2019 Шенкін В.Г. 

IV.Безпечна експлуатація будівель і споруд 

4.1 Провести поточні ремонти в корпусах Червень-

Серпень 

2019 

Керівники 

підрозділів 

4.2 Призначити відповідальних за безпечну 

експлуатацію будівель і споруд 

Липень 2019 Шенкін В.Г. 

4.3 Проводити систематичні спостереження за станом 

будівель та споруд 

Протягом року Керівники 

підрозділів 

4.4 Привести в порядок території навколо навчальних і 

спального корпусів, ліквідувати травмонебезпечні 

місця 

Серпень 2019 Керівники 

підрозділів 

                                                            V. Електробезпека 

5.1 Видати наказ про призначення відповідальних за 

електробезпеку 

Липень 2019 Шенкін В.Г. 

5.2 Провести вимірювання опору ізоляції 

електроустановок і електропроводки, заземлених 

пристроїв 

Серпень 2019 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 01.09.209 Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

5.5 Біля кожної розетки зробити відповідний напис 

«220 В» 

До 01.09.2019 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 2019-2020 

навчального року 

До 01.09.2019 Медичні сестри 

6.2 Укомплектувати медичними аптечками харчоблок, 

спортивний зал, кабінети, інформатики 

До 01.09.2019 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:  Медичні сестри, 
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- профілактика отруєнь грибами; 

- профілактика туберкульозу; 

 

Вересень 2019 

квітень  2020 

учителі 

української та 

російської мов 

6.6 Систематично проводити огляд учнів на педикульоз Постійно Медичні сестри 

6.7 Оформити інформаційний куточок, у якому 

постійно розміщувати матеріали, присвячені 

профілактиці різних захворювань 

Щомісяця  Медичні сестри 

VII. Пожежна безпека 

7.1 Призначити відповідальних за пожежну безпеку Серпень 2019 Шенкін В.Г. 

7.2 Поновити плани й графічну схему евакуації учнів і 

співробітників НВК «ШГП» ХОР 

Серпень 2019 Сапожникова І.В. 

керівники 

підрозділів 

7.3 Забезпечити техогляд і перезарядку вогнегасників До 01.09.2019 керівники 

підрозділів 

7.4 Провести інструктажі з пожежної безпеки з 

працівниками НВК «ШГП» ХОР 

До 03.09.2019 керівники 

підрозділів 

7.5 Забезпечити сторожів (охоронців) списками 

посадових осіб із зазначеними телефонами на 

випадок екстреної необхідності 

До 01.09.2019 керівники 

підрозділів 

7.6 Видати накази: 

- про організацію роботи з пожежної безпеки; 

- про заборону використання легкозайманих засобів 

і реактивів 

До 01.09.2019 Шенкін В.Г. 

Сапожникова І.В. 

7.7 Забезпечити обробку дерев'яних конструкцій До 01.09.2019 керівники 

підрозділів 

7.8 Перевірити стан евакуаційних шляхів і системи 

оповіщення на випадок надзвичайної ситуації 

До 01.09.2019 керівники 

підрозділів 

7.9 Провести тренувальну евакуацію учнів на випадок 

пожежі 

Жовтень  2019 

Травень 2020 

Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л. 

керівники 

підрозділів 

VIII. Харчоблок 

8.1 Видати накази: 

- про створення бракеражних комісій; 

- про організацію харчування; 

- про правила поведінки учнів під час прийому їжі 

До 01.09.2019 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. 

Шенкін В.Г. 

керівники 

підрозділів 
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       ДОДАТОК №5 

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 корпусу 

до 20.08.2019 Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

класні 

керівники 

2. Здійснити підготовку  НВК «ШГП» ХОР 

- до початку нового навчального року; 

 

- до роботи в осінньо - зимовий період 

 

 

до 20.08.2019 

 

до 01.10 2019 

Завідувачі 

кабінетів 

Учителі 

фізкультури 

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 01.09.2019 Шенкін В.Г. 

Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

4. Провести своєчасне маркування шкільних меблів до 01.09.2019 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 бібліотечного 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 поточні ремонтні роботи в класних 

приміщеннях 5А, 6Б класів у корпусі №1 

До 01.09.2019 Іванченко В.В. 

 

10. Провести  поточні ремонти спальних приміщень, 

коридорів і їдальні в корпусі №2 

Червень – 

Серпень 2019 

Бикіна Н.М. 

11. Придбати комп’ютерне обладнання для дітей з 

особливими освітніми потребами 

До 01.09.2019 Шаповалова 

Л.В. 

Бистрянцев 

М.В. 

12. Придбати учнівські меблі та інтерактивні дошки в 

корпус №3 

Червень-липень 

2019 

Шаповалова 

Л.В. 
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Сєра В.Л. 

13. Встановити металопластикові вікна в 1-их класах 

 

Червень–липень 

2019 

Кравцов В.І. 

 

14. Провести ремонт загального санвузла, сходових 

маршів корпусу №3 

Липень 2019 Кравцов В.І. 

15. Провести ремонт покрівлі корпус №3 Червень-липень 

2019 

Кравцов В.І. 

16. Встановити датчики загазованості в підвальному 

приміщені корпусу №3 

Червень-липень 

2019 

Кравцов В.І. 

17. Провести поточний ремонт прилеглої території 

корпусу №3 

Червень-серпень 

2019 

Кравцов В.І. 

18. Закупити простирадла, наволочки, рушники, 

підковдри  (корпус №3) 

Червень – 

Серпень 2019 

Кравцов В.І. 

 

19. Придбати учнівські меблі в корпус №1 Червень-липень 

2019 

Шаповалова 

Л.В. 

20. Провести ремонт фасаду корпусу №1 Липень-серпень 

2019 

Шаповалова 

Л.В. 

Іванченко В.В. 

21. Провести поточний ремонт даху корпусу №2 Червень-липень 

2019 

Бикіна Н.М. 

22. Провести поточний ремонт та придбати меблі і 

обладнання для кабінету інформатики корпусу №2 

Червень 2019 Бикіна Н.М. 

Бистрянцев 

М.В. 

23. Провести заміну обладнання котельної корпусу №3 Серпень 2019 Кравцов В.І. 
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          ДОДАТОК №6 

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; 

- 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 медіахолдингу 

Координатор проекту - директор НВК «ШГП» ХОР А. О. Кияновський 

Юнкори - учні НВК «ШГП» 

Голова медіахолдингу – Геращенко Анастасія, 9Б клас 

Склад радіокомітету: 

Твердовська Фаїна –  10А клас 

Войнова Дарина – 9Б клас 

Плєва Карина, Сугак Валерія, Сугак Олександра, Гуцалюк Данна, Хакімова Валерія, 

Тарабан Таїсія - 8А клас 

Телунц Лусік, Корольова Катерина - 8Б клас 

Онуфрієва Вероніка, Горишня Ксенія 6Б 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. 
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«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 

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 
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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 

 

 

«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 

 

Протягом навчального року 
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самоврядування 

 

Додаткові просвітницькі канали 

- офіційний канал «SGT Television» у сервісі, що надає послуги відеохостингу 

https://www.youtube.com/ 

У сервісі, що надає послуги відеохостингу - youtube 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. 

 

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». 

Для активної участі всіх учнів НВК «ШГП» ХОР в діяльності шкільного радіо і телестудії 

в 2017 році була створена офіційна група (спільнота) шкільного радіо «ШГП FM» в 

соціальній мережі Facebookактивні учасники якої - 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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