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I. ВСТУП 

 

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Школа 

гуманітарної праці» Херсонської обласної ради є загальноосвітньою 

санаторною школою-інтернатом I-III ступенів для дітей з хронічними 

неспецифічними захворюваннями органів травлення, які потребують 

тривалого лікування та реабілітації, що забезпечує реалізацію їх права на 

загальну середню освіту. 

До складу закладу освіти входять: 

- Загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів для дітей з 

хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення, які 

потребують тривалого лікування та реабілітації; 

- Дошкільні групи для дітей з хронічними неспецифічними 

захворюваннями органів травлення, які потребують тривалого 

лікування та реабілітації; 

- Пансіон. 

НВК «ШГП» ХОР співпрацює з КНП «Херсонська дитяча обласна 

клінічна лікарня» ХОР з забезпечення освітнього процесу для дітей, що 

перебувають на тривалому лікуванні в гематологічному відділенні.  

НВК «ШГП» ХОР – це авторська школа для дітей з 3,5 років до 11 класу.  

 

II. АНАЛІЗ РОБОТИ КЗ «НВК «ШГП» ХОР ЗА 2020-2021  

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

В  2020-2021 навчальному році педагогічний колектив НВК «ШГП» ХОР 

працював над методичною проблемою «Формування всебічно розвиненої 

особистості учня ШГП в умовах діджиталізації». 

В освітньому процесі були задіяні цифрові ресурси, що виявилися 

доцільними в сучасних умовах, а саме: 

- Сайт НВК «ШГП» ХОР з розділами: інформація про заклад, історія 

школи,  досягнення, інформація для батьків, стрічка новин, 

відеогалерея, інформація згідно ст.30 Закону України «Про освіту», звіт 

про роботу закладу тощо. 

- Інформаційно-освітній портал НВК «ШГП» ХОР де зосереджені 

методичні рекомендації учням та вчителям, матеріали з навчальних 

предметів, рекомендації логопедичної та психологічної служб тощо. 

- Для організації дистанційного навчання в період карантину, комунікації 

та аналітики успішно використовувалась HUMAN школа – компанія 

освітніх технологій.  

В освітньому процесі закладу впроваджуються 10 авторських програм 

педагогів ШГП, затверджені Міністерством освіти і науки України, 

рекомендовані для використання в загальноосвітніх школах України (гриф №2.1 

/ 12-Г-767 МОН України від 13.10. 2016 р.). 

Для реалізації плану роботи НВК «ШГП» ХОР на 2020-2021 навчальний 

рік, здійснення керівництва та контролю ведуть свою постійну роботу 
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педагогічна рада, науково-методична рада, методичні об’єднання, рада НВК 

«ШГП» ХОР та батьківський комітет.  

Протягом навчального року велика увага адміністрації та педагогів НВК 

«ШГП» ХОР приділялась вивченню української мови, англійської мови, 

математики, інформатики та програмування. На вивчення цих предметів була 

збільшена кількість годин  інваріантної частини за рахунок варіативної частини 

навчального плану, проводились індивідуальні заняття з учнями 1-11 класів, 

були організовані курси з підготовки до ДПА в формі ЗНО для учнів 11 класів, 

робота гуртків клубу вихідного дня «Робототехніка», «Юні винахідники», робота 

творчих груп «Українознавці», «Smart school», «Теорія рішення винахідницьких 

задач».  

Учителі НВК «ШГП», кандидати педагогічних наук, учителі-методисти, 

старші учителі, учителі вищої категорії,  Фелющенко І.В., Глущенко І.І., Гора 

Т.В.,Бойко Т.М., Койрах О.В., Баденко В.М., Іванова О.О., Москальова І.В., 

Маркова Л.І., Мороз Т.С., Сербіна О.А., Уколов Є.Ю., Мороз О.О., Разумова 

А.Л., Паладій Л.А., Гуренок Г.М., Бистрянцев М.В., Цуркан Н.В. – майстри своєї 

справи, протягом навчального року впроваджували інноваційні форми навчання 

як на уроках, так і в період дистанційного навчання.   

У 2020-2021 навчальному році було продовжено роботу щодо 

забезпечення освітнього процесу для дітей, які перебувають на тривалому 

лікуванні в гематологічному відділенні Херсонської обласної клінічної лікарні. 

Група педагогів-волонтерів ШГП в складі: Чумак Т.В., Волосевич І.І., 

Змєєва О.М., Поліщук А.В., СібаровС.Д, проводила уроки і консультації з дітьми 

за індивідуальними планами і розкладом, складеним для кожної дитини. 

З січня 2021 року у зв'язку з карантином робота вчителів-волонтерів з 

дітьми була переведена в онлайн-режим. 

У квітні 2021 року громадською організацією «Маленьке серце з 

мистецтвом» була проведена Всеукраїнська онлайн-конференція з обміну 

досвідом організації навчання дітей в лікувальних установах. Педагоги ШГП 

прийняли активну участь у конференції і розповіли про специфіку роботи з 

дітьми в гематологічному відділенні КНП «ХОДКЛ» ХОР. 

В 2020-2021 навчальному році в НВК було продовжено інклюзивне 

навчання чотирьох дітей з особливими освітніми потребами. Для них були 

організовані корекційно-розвиткові заняття, забезпечено психолого-

педагогічний супровід, розроблені індивідуальні навчальні плани.  

Протягом навчального року педагогічний колектив велику увагу приділяв 

індивідуалізації навчання, розвитку ключових компетентностей учнів. 

Теоретична і практична частини навчальних програм з усіх предметів виконані 

на 100% у всіх класах. У другому семестрі 2020-2021 навчального року в умовах 

карантину програми з навчальних предметів виконувалися за рахунок 

ущільнення навчальних занять.  

Аналіз успішності навчання учнів за результатами річного оцінювання 

показав 71% якості знань учнів 1-4 класів, 68 % - учнів 5-11 класів.   

У 2020-2021 навчальному році члени шкільного наукового товариства 

«Ерудит», учні 5-11 класів, були залучені до дослідницької роботи у сфері різних 
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галузей науки, техніки, культури. Члени наукового товариства обирали предмет і 

тему для дослідження, і під керівництвом наукового керівника готували матеріал 

до шкільного конкурсу-захисту. 

У цьому навчальному році в конкурсі взяли участь 215 учнів (84% від 

загальної кількості учнів), які представили свої роботи в 9 відділеннях і 22 

секціях. 

Загальна кількість переможців - 72 учня, що становить 38% від числа 

учасників. Серед переможців особливо відзначилися п’ять учні, які підготували і 

захистили реферати, науково-дослідницькі роботи в декількох секціях, а саме: 

Онуфрієва В. (7Б клас), Сугак О., Козуб В., Чорна Д. (9 А клас), Кулик А. (11Б 

клас). 

Абсолютну першість серед класів за кількістю переможців розділили 7Б і 

9А класи - по 11 призових місць. 

Переможцями IIетапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН України стали 8 учнів 9-11 класів.  

Успіхи учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах, Міжнародних 

конкурсах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН України 

підтверджують результативність роботи учителів. 

В жовтні 2020 року та в березні 2021 року, педагоги старшої школи, 

продовжили впровадження досвіду естонських шкіл, провели уроки з наскрізної 

теми «Вода» в 7-х класах з усіх предметів навчального плану, розробили та 

провели уроки з наскрізної теми «Заповідники»  в 8-их класах, що сприяло 

формуванню цілісної наукової  картини світу учнів та розвитку їхніх 

інтелектуальних здібностей. В наступному навчальному році роботу з наскрізної 

теми в 7-8 класах буде продовжено.  

В НВК «ШГП» ХОР в 2020-2021 навчальному році працювали творчі 

групи педагогів, які займалися вивченням, освоєнням, впровадженням 

інноваційних методів і прийомів роботи, що сприяють поліпшенню якості освіти 

та створенню умов для самореалізації вчителя і учня:  

- Творча група вихователів-дошкільників по застосуванню методів ТРВЗ в 

дошкільних групах (керівник - Бабич В.В.) 

- Творча група вчителів початкових класів по застосуванню методів ТРВЗ в 

1-4 класах (керівник - Мороз О.О.) 

- Творча група вчителів старшої школи по застосуванню методів ТРВЗ  в 5-

11 класах (керівник - Донець І.В.) 

- Творча група «Клуб сімейного читання» (керівник - Лихожон Т.В.) 

- Творча група по роботі над наскрізною темою (керівник-Фелющенко І.В.) 

- Творча група «Українознавці» (керівник – Змєєва О.М.) 

- Творча група «Smart school» (керівник - Цуркан Н.В.) 

- Творча група «Музейна педагогіка» (керівники-Паладій Л.А., Полушкіна 

Н.П.). 

У період дистанційного навчання творча група «Smart school» 

забезпечувала організацію роботи педколективу на базі платформи Human: 
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реєстрацію навчального закладу в системі, внесення розкладу уроків, 

виховних заходів, реєстрацію учнів і викладачів. 

Інформація про дистанційний навчально-виховний  процес школи 

оперативно розміщувалася на: 

- офіційному інформаційному сайті школи 

- навчально-освітньому порталі НВК «ШГП» ХОР 

- шкільному бібліотечно-інформаційному сайті. 

Досвід дистанційного навчання НВК «ШГП» ХОР буде узагальнено в 

колективній монографії «ШГП-онлайн». 

Для вирішення завдання формування особистості з почуттям власної 

гідності, знаннями в області науки, культури, мистецтва в ШГП розроблені 

авторські програми 10 курсів, методика виховної роботи, зміст виховання, 

створено 20 гуртків та спортивних секцій, шкільне радіо та телебачення, 

працюють проекти: «Музейна педагогіка», «Президент та уряд ШГП», 

театральна студія та «Літня наукова школа».  

Кожен учень ШГП – учасник: 

- самоврядування 

- гуртків, спортивних секцій 

- факультативів, наукового товариства «Ерудит» (5-11 класи) 

- суспільно-корисних справ (шефство, акції допомоги, операції 

«Турбота» та ін..). 

 Поряд з тим, в роботі НВК «ШГП» ХОР є ряд невирішених проблем. 

 Деяким учителям необхідно працювати над підвищенням рівня методичної та 

теоретичної підготовки, над формуванням єдиних педагогічних вимог з розвитку 

творчого потенціалу учнів. 

 Учителям слід продовжити роботу з удосконалення програмного і 

методичного забезпечення викладання навчальних предметів шляхом створення 

персональних електронних педагогічних ресурсів, з подальшим їх 

використанням під час дистанційного навчання. 

Класним керівникам та вихователям в плани виховної роботи на 

наступний рік включити заходи з формування в учнів культури інтелектуальної 

праці, психологічної готовності до творчої діяльності, саморозвитку, 

самовдосконалення, розвитку мовлення. 

  

III. ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2021-2022 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

1. Працювати над методичною проблемою «Сучасні технології 

розвивального навчання в освітньому процесі НВК «ШГП» ХОР як 

засіб розвитку інтелектуально-пізнавальних і творчих 

компетентностей учнів». 

2. Класним керівникам та вихователям планувати виховну роботу на основі 

рекомендацій Міністерства освіти та науки України з урахуванням 

індивідуально-психологічних особливостей учнів, концепції цілісного 

розвитку і виховання особистості в сучасних умовах та концепції 
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авторської школи. Розкривати та розвивати здібності, таланти і можливості 

кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками на 

засадах “педагогіки партнерства”. Залучати батьків до побудови освітньо-

професійної траєкторії дитини. 

3. Створення умов для розвитку інтелектуально-пізнавальних і творчих 

компетентностей учнів з метою формування всебічно розвиненої, 

високоосвіченої, соціально активної особистості з почуттям власної 

гідності. 

4. Педагогам працювати над підвищенням  рівня знань учнів, підтриманням 

інтересу до науки, культури, мистецтва. 

5. Використовувати можливості розвиваючого навчання, інформаційно-

комунікаційних технологій для вдосконалення навчально-методичної 

роботи. Брати участь в організації наукової діяльності учнів 5-11 класів. 

Вдосконалювати систему роботи з підтримки обдарованих учнів: збільшити 

кількість учасників МАН, Всеукраїнських предметних олімпіад та 

конкурсів. 

6. Науково-методичній раді, методичним об’єднанням учителів, вихователів 

направити роботу на підвищення ефективності методичної роботи.  

7. Кожному педагогу підвищити особисту відповідальність за якість кожного 

проведеного уроку. Розвивати в учнів культуру інтелектуальної праці. 

8. Сприяти реалізації учнів в різних сферах людського життя. 

9. Працювати над формуванням в учнів здорового способу життя. 

 

IV. ЗДІЙСНЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Організаційна робота  

 

№ 

 

Назва заходів Термін 

виконання 

Форма 

узагальне

ння 

Відповідаль

ний 

1. Набір учнів в 1-11класи НВК «ШГП» 

ХОР 

Червень – 

Серпень 

2021 

 Сєра В.Л. 

Сапожников

а І.В. 

2. Огляд та атестація навчальних кабінетів, 

спортивних залів та площадок, будівель 

та споруд, прилеглої території, 

харчоблоків щодо готовності їх до нового 

навчального року 

До 

20.08.2021 

Акт  Комісія  

3. Закінчити комплектацію школи 

педкадрами, уточнити їхню педагогічну 

загрузку 

Серпень 

2021 

Наказ  Кияновськи

й А.О. 

Сєра В.Л. 

Сапожнико

ва І.В. 

4. Призначення класних керівників та До Наказ  Кияновськи
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вихователів 25.08.2021 й А.О. 

5. Розподіл, погодження з профспілковим 

комітетом педагогічного навантаження 

учителів, вихователів, керівників гуртків 

на 2021-2022 навчальний рік 

До 

28.08.2021 

Накази  Кияновськи

й А.О. 

Сєра В.Л. 

Сапожников

а І.В. 

Кушнаренко 

Є.Б. 

6. Формування мережі дошкільних груп, 1-

4, 5-9, 10-11 класів НВК «ШГП» ХОР  

До 

28.08.2021 

Наказ  Сєра В.Л. 

Сапожников

а І.В.  

7. Забезпечення навчальними програми 

інваріантної  та  варіативної складових 

робочого навчального плану 

До 

28.09.2021 

  Керівники 

МО 

8. Забезпечення підручниками, посібниками 

та іншою навчальною літературою, 

передбаченою в переліку Міністерства 

освіти і науки України на 2021-2022 

навчальний рік, організованого їх 

розподілу серед учнів 

До 

28.01.2021 

Довідка  Лихожон 

Т.В. 

9. Інструктивно-методична нарада 

педагогічних працівників щодо ведення 

шкільної документації (особових справ 

учнів, класних журналів, журналів обліку 

роботи гуртків, факультативів, 

індивідуального навчання, журналів 

реєстрації інструктажів з ТБ) 

До 

31.08.2021 

 Сапожников

а І.В. 

Сєра В.Л. 

Рилєєва І.М. 

Мовенко Е.Г. 

10. Перевірити наявність та стан особових 

справ та здати класні журнали в архів 

До 

01.09.2021 

 Сапожников

а І.В. 

Сєра В.Л. 

11. Складання списків: 

- учнів по класах, уточнення їхніх 

демографічних даних 

- дітей, які перебувають під соціальним 

захистом держави 

- дітей, що перебувають на тривалому 

лікуванні в КНП «ХДОКЛ» ХОР 

- дітей з особливими освітніми потребами 

- дітей по групах для занять фізичною 

культурою  

До 

01.09.2021 

 

Накази  Сєра В.Л. 

Сапожнико

ва І.В.,  

Рилєєва 

І.М. 

Конишева 

Г.О. 

Класні 

керівники 

Мовенко 

Е.Г. 

12. Формування класів з інклюзивним 

навчанням для дітей з особливими 

освітніми потребами 

До 

01.09.2021 

Наказ  Мовенко Е.Г. 
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13. Розподіл обов’язків між адміністрацією До 

01.09.2021 

Наказ  Кияновськи

й А.О. 

14. Розподіл громадських доручень  До 

01.09.2021 

Наказ  Кияновськи

й О.А. 

15. Підготовка наступної документації: 

  - розклад уроків, режими дошкільних 

груп, учнів 1, 2-4 , 5-11 класів, інтернату 

- розклад роботи гуртків та спортивних 

секцій 

 

- план заходів з підготовки до 

святкування 30-річчя ШГП 

- розклад іспитів 

 

До 

01.09.2021 

До 

15.09.2021 

 

Вересень 

2021 

До 

01.05.2022 

 Сєра В.Л. 

Сапожнико

ва І.В. 

Рилєєва 

І.М. 

Донець І.В. 

Конишева 

Г.О. 

Сапожнико

ва І.В., Сєра 

В.Л. 

16. Організація харчування учнів З 

01.09.2021 

Наказ  Сапожнико

ва І.В. 

Сєра В.Л. 

17. Організація транспортних перевезень 

учнів інтернату  

з 01.09.2021 Наказ  Конишева 

Г.О. 

18. Проведення наради при заступниках 

директора керівників МО з питань 

вивчення рекомендацій, інструктивно-

методичних листів Міністерства освіти і 

науки України про особливості 

викладання базових навчальних 

дисциплін у 2021-2022 навчальному році. 

До 

30.08.2021 

Протокол Сєра В.Л. 

Сапожни

кова І.В. 

Керівник

и МО 

19. Статистичні звіти за формами ЗНЗ-1, 77-

РВК 

За графіком  Сєра В.Л. 

Сапожников

а І.В. 

Шаповалова 

Л.В. 

Рижньова 

С.В. 

20. Аналіз результатів ЗНО, 

працевлаштуванням і подальшого 

навчання випускників 11 класів 2021 

року 

Вересень 

2021  

Довідка  Сапожников

а І.В. 

21. Погодження режимів дня дошкільних 

груп, учнів 1, 2-4 класів, учнів 5-11 класів 

(які знаходяться дома), режиму роботи 

інтернату із Херсонським міським 

управлінням  Держпродспоживслужби 

До 

10.09.2021 

 Сапожников

а І.В. 
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Підвищення якості навчально-виховного процесу 

 

1. У 2021-2022 навчальному році Комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради буде 

укомплектований 1-11 класами з класними керівниками та вихователями: 

1А – Паладій Л.А., Ємельянова С.М. 

1Б – Мороз О.О., Бізер Н.А. 

2А – Трибушна С.А., Божко О.М. 

2Б – Кирпа Г.О., Тищенко А.І. 

3А – Кислякова Г.В., Сисоєва С.В. 

3Б – Бондаренко І.Х., Туницька Н.О. 

4А – Разумова А.Л., Зорина О.В. 

4Б – Кичиянц Л.І., Мельниченко І.В. 

5А – Москальова І.В., Дубініч Р.В. 

5Б – Андріяненко В.О., Никифорова А.С. 

6А – Авгайтіс Л.С., Іванова Д.В. 

6Б – Скиба Н.Г., Пономаренко Є.В. 

7А – Дадонова І.П., Афанасенко М.І. 

7Б – Іванова О.О., Чумак Т.В. 

7В – Волосевич І.І, Сібаров С.Д. 

8А – Полушкіна Н.П. 

8Б – Змєєва О.М., Козуб В.С. 

9А – Кушнаренко Є.Б., Заморока А.С. 

9Б – Гринько О.А, 

10А – Баденко В.М., Зганяйко М.Р. 

10Б – Койрах О.В., Золотарьов М.С. 

11А – Мирошніченко О.О., Данилов О.Ю. 

11Б – Кириленко Г.В. 

2. Організувати додаткові та індивідуальні заняття для учнів різних категорій. 

Термін: протягом року 

Відп.: Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л. 

3. Продовжити в 2021-2022 навчальному році роботу спецкурсів: «Класична 

греко-римська міфологія», «Історія театрального мистецтва», «Християнська 

етика в світовій художній культурі», «Традиції давньогрецького театру», 

«Основи оперного мистецтва», «Основи філософії», «Біблійна історія та 

християнська етика», «Основи інформаційної культури». 

Відп.: Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л. 

4. Продовжити в 2021-2022 навчальному році роботу шкільного наукового 

товариства «Ерудит». 

Термін: протягом року 

Відп.: Мовенко Е.Г. 

5. Організувати курси з підготовки учнів 11 класів до ДПА в формі ЗНО. 

Термін: жовтень 2021-травень 2022 
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Відп..: Сапожникова І.В. 

6. Організувати курси для майбутніх першокласників. 

Термін: жовтень 2021-травень 2022 

Відп.: Сєра В.Л. 

7. Організувати роботу з підготовки учнів 9 класів до Кембриджського іспиту з 

англійської мови PET(Preliminari) рівень В1. 

Термін: протягом року 

Відп.: Гора Т.В. 

8. Організувати роботу Клубу вихідного дня 

Термін: до 10.09.2021 

Відп.: Донець І.В., 

Рилєєва І.М. 

 

План  

роботи з організації інклюзивної освіти  

для дітей з особливими освітніми потребами 

 

Завдання навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» 

Херсонської обласної ради з реалізації інклюзивної форми навчання: 

- створення єдиного психологічно - комфортного середовища для дітей, що 

мають різні  можливості 

- діагностування ефективності  корекції, адаптації та соціалізації дітей з 

особливими освітніми потребами  в процесі шкільного навчання 

- організація системи ефективного психолого-педагогічного супроводу процесу 

інклюзивного навчання шляхом взаємодії діагностично-консультативних, 

корекційно-розвиткових, 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 

виконанн

я 

Відповідаль

ні  

Форма 

узагальненн

я 

I. Організаційно-управлінські заходи 

1.1. Продовжити вивчення 

нормативно-правової бази з 

питання інклюзивного навчання 

Протягом 

року 

Директор, 

заступники 

директора, 

Добірка 

законодавчи

х актів, 
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вчителі відомчих 

наказів 

1.2. Отримати дозвіл на відкриття 

інклюзивних класів в Управлінні 

освіти та науки  Херсонської 

обласної державної 

адміністрації. Вирішити питання 

щодо фінансового забезпечення 

Серпень 

2021  

Кияновський 

А.О. 

Гелюта О.М. 

Лист-

подання, та 

інші 

документи 

1.3. Перевірити наявність дозвільних 

документів від КЗ «Херсонський 

інклюзивно-ресурсний центр», 

поновити висновки за 

необхідності 

Червень-

серпень 

2021 

Класні 

керівники, 

батьки учнів, 

спеціалісти 

Протоколи-

висновки 

1.4. Підбір фахівців для проведення 

корекційно-розвиткових занять 

До  

05.09.2021 

Кияновський 

А.О. 

Сєра В.Л. 

Мовенко Е.Г. 

Наказ 

.1.5 Поновити персональний склад 

Команди супроводу дітей з ООП 

на 2021-2022 н.р.  

Видати наказ 

Серпень 

2021 

Кияновський 

А.О. 

Мовенко Е.Г. 

Наказ 

1.6. Підготувати наказ про 

організацію корекційно-

розвиткових занять з учнями з 

особливими освітніми потребами 

До 

05.09.2021 

Мовенко Е.Г. Наказ 

1.7. Призначити асистента   вчителя 

до 2-А класу.   

Ознайомити педагога з 

посадовими обов'язками 

асистента вчителя. 

Підготувати наказ 

Серпень 

2021 

Мовенко Е.Г. Наказ, 

штатний 

розпис, 

посадові 

обов’язки 

1.8 Затвердити індивідуальні 

програми розвитку дітей з ООП 

на 2021-2022 навчальний рік 

До 

15.09.2021 

Мовенко Е.Г. 

Команда 

супроводу 

Програми 

розвитку 

1.9. Поповнити логопедичний 

кабінет необхідним 

роздатковим,  матеріалом для 

індивідуальних корекційно-

розвиткових занять 

Протягом 

навчальног

о року 

Глущенко І.І. 

Ярош С.О. 

План 

дооснащення 

кабінету 

1.1

0.. 

Здійснювати моніторинг ходу 

індивідуальних корекційно-

розвиткових занять з метою 

корекції індивідуальних планів 

Грудень 

2021 

 

Квітень 

2022 

Мовенко Е.Г. Матеріали 

до засідання 

круглого 

столу Наказ 
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1.1

1 

Вирішити питання щодо 

створення цільової аудиторії для 

проведення корекційних занять з 

комплектом навчально-

дидактичного забезпечення та 

корекційного обладнання       

Протягом 

року 

Мовенко Е.Г. 

команда 

супроводу 

План 

обладнання, 

перелік 

необхідних 

матеріалів 

II.Навчально-методичне забезпечення інклюзивного навчання учнів 

2.1. Інформувати про специфіку 

роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами на науково-

методичній раді, засіданнях 

методичних об'єднань учителів, 

вихователів, класних керівників 

НВК «ШГП» ХОР 

Серпень     

2021,  

Згідно 

плану 

роботи 

Мовенко 

Е.Г.класні 

керівники, 

вчителі 

Матеріали 

виступів, 

протоколи 

2.2. Провести інструктивно-

методичні наради-семінари з 

учителями-предметниками, 

психологом, логопедами, що 

забезпечують корекційно-

розвиткові  заняття. 

- в  2-А 

- в 6-А, 7-Б класах 

Вересень 

2021 

Мовенко Е.Г., 

Головатюк 

В.О.,  

Глущенко І.І. 

Дельнецька 

М.Є. 

класні 

керівники, 

учителі 

Інструкта

жі, схеми, 

таблиці 

2.3. Підготувати індивідуальні плани 

роботи 

До 

15.09.2021 

Учителі-

предметники 

Індивідуал

ьні плани 

2.4. Оформити журнали обліку 

індивідуальної роботи з учнями 

з особливими освітніми 

потребами 

До 

15.09.2021 

Мовенко Е.Г., 

вчителі 

Журнали 

обліку 

роботи 

2.5. Скласти розклад індивідуально-

корекційних занять 

До  

15.09. 2020 

Мовенко Е.Г., 

вчителі 

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. Поповнити ресурсний центр у 

бібліотеці ШГП програмами, 

додатковою літературою, 

книгами з корекційної 

педагогіки для підвищення 

ефективності роботи 

педагогічних працівників з 

Протягом 

року 

Мовенко Е.Г., 

Лихожон Т.В., 

вчителі 

Ресурсний 

центр 
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дітьми з ООП 

2.8. Забезпечити консультування 

викладачів з питань організації 

індивідуальних занять з учнями 

з особливими освітніми 

потребами 

1 раз на 

місяць 

Мовенко Е.Г., 

Глущенко І.І. 

Усні 

рекоменда

ції, 

пам’ятки 

2.9. Провести засідання круглого 

столу «Ефективність і 

результативність корекційно-

розвиткових занять» 

Квітень 

2022 

Мовенко Е.Г., 

Глущенко І.І. 

Головатюк 

В.О.,  

ДельнецькаМ.

Є. 

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., 

Глущенко І.І., 

Головатюк 

В.О.,  

 

Вчителі 

Матеріали 

з досвіду 

роботи, 

рекоменда

ції 

2.11. Забезпечити участь у курсовій  

підготовці педагогічних 

працівників з питань 

інклюзивного навчання 

За планом 

КЗ 

«ХАНО» 

ХОР 

 Методичні 

рекоменда

ції, 

сертифікат

и 

2.12. 

 

 

 

Організація і проведення 

психолого-педагогічних 

тренінгів з вирішення 

конфліктних ситуацій, 

спілкування з батьками. 

Листопад 

2021 

 

Березень 

2022 

 

Гуренок Г.М. 

Головатюк 

В.О. 

Рекоменда

ції 

III. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами 

3.1. Визначення цілей і завдань 

психолого-педагогічного 

супроводу 

Вересень 

2021 року 

Головатюк 

В.О. 

Концепція

, план 

роботи 

психологіч

ної 

служби 

3.2. Розробка психолого-

педагогічного тестування, 

Вересень-

Жовтень 

Головатюк 

В.О 

Тести, 

програми 
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програм роботи з учнями 2021 року 

3.3. Проведення діагностики для 

дослідження і уточнення позицій 

по визначенню зони психолого-

педагогічного спостереження: 

Учениці 2А класу Поліводи А. 

учениці  6А класу Пашко М. 

учениці 6Акласу Войтович М. 

учениці 7Б класу Татусь К. 

а) діагностування мотиваційної 

сфери учнів; 

б) дослідження стану процесів 

спілкування, розвитку 

психологічних взаємин, 

емоційно-вольового зв'язку між 

дітьми; 

в) діагностика когнітивної сфери; 

 

г) діагностування сформованості 

навчальних компетенцій 

Протягом 

навчальн

ого року 

 

 

 

 

 

Вересень 

2021 

Жовтень 

2021 

 

Грудень  

2021 

Лютий 

2022 

Квітень 

2022 

Головатюк 

В.О. 

 

 

 

 

 

 

Головатюк 

В.О. 

Головатюк 

В.О. 

 

Головатюк 

В.О. 

Головатюк 

В.О. 

Головатюк 

В.О. 

Аналітичн

і робочі 

матеріали. 

Тестові 

завдання, 

висновки і 

узагальнен

ня 

 

 

 

 

 

Тестові 

завдання,с

постереже

ння, 

бесіди 

3.4. Організація і проведення 

корекційно-розвиткових занять з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами 

За 

розкладо

м 

Головатюк 

В.О.,  

Глущенко І.І. 

Дельнецька 

М.Є. 

вчителі 

Конспекти 

занять, 

журнал 

обліку 

3.5. Логопедичні обстеження дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Вересень, 

Грудень, 

Березень 

2021-

2022 рр. 

Глущенко І.І. 

Дельнецька 

М.Є. 

Діагности

чні 

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 

Медичний 

працівник 

 

 

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 Жовтень Класні Портфоліо 
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середовища учнів з особливими 

освітніми потребами та їх сімей  

2021 керівники 

 

учня 

4.2. Бесіди з батьками дітей за 

визначенням рівня можливостей 

(самообслуговування, внутрішньо 

сімейне спілкування, 

самоконтроль поведінки та ін.) 

Протягом 

року 

Класні 

керівник 

Портфоліо 

учня 

4.3. Участь батьків у засіданнях з 

підготовки індивідуальних 

програм розвитку дітей з ООП, 

облік їх побажань 

Вересень, 

Грудень 

Класні 

керівники, 

вчителі 

Індивідуал

ьна 

програма 

розвитку 

дитини 

4.4. Системна консультативна 

психолого-педагогічна допомога 

батькам інклюзивних дітей 

- психолога 

- логопеда 

- медичного працівника 

- педагогів 

 

 

 

Щомісяч

но 

Головатюк В. 

О. 

Глущенко І.І. 

медичні 

робітники, 

класні 

керівники, 

вчителі 

 

 

Графік 

консульта

цій 

4.5. Зустрічі з батьками з метою 

формування позитивного 

ставлення до дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Згідно 

плану 

НВК 

Головатюк 

В.О., 

класні 

керівники 

Батьківськ

і збори, 

засідання 

батьківськ

ого 

комітету 

 

 

Розподіл громадських доручень 

 

1. Андріяненко В.О. – секретар батьківського комітету 

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

питань охорони праці  

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

4. Волосевич І.І. – керівник шкільного музею 

5. Гора Т.В. - відповідальна за підготовку, організацію та проведення 

Кембриджського іспиту РЕТ (рівень В1) у 9 класах на базі НВК «ШГП» ХОР 

6. Гуренок Г.М. – керівник клубу старшокласників «Психологія успіху» 

7. Дубенко Н.В., Койрах О.В., Мирошніченко О.О. – відповідальні за клуб 

англійських політологів, випуск шкільних радіопередач на англійській мові 

8. Кириленко Г.В. – керівник шкільного медіахолдінгу, телестудії 

9. Кирпа А.О. – секретар Ради НВК «ШГП» ХОР 

10. Конишева Г.О. – керівник активу шкільного самоврядування 
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11. Кушнаренко Є.Б. – голова профспілкового комітету  

12. Мовенко Е.Г. – керівник шкільного наукового товариства  «Ерудит»  Малої 

академії наук, відповідальна за видання наукового альманаху «Зоресвіт»  

13. Чумак Т.В. – керівник творчої групи «Українознавці» 

14. Паладій Л.А. – керівник проекту «Музейна педагогіка» (початкова школа) 

15. Полушкина Н.П. – керівник центру німецької культури, керівник проекту 

«Музейна педагогіка» (старша школа) 

16. Рилєєва І.М., Донець І.В. – керівники Клубу вихідного дня 

17. Сапожникова І.В. – секретар педагогічної ради, відповідальна за роботу 

їдальні (вул..Молодіжна,33) 

18. Сібаров С.Д. – відповідальний за роботу групи волонтерів «Школа 

супергероїв» 

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

(вул.Українська.19), відповідальна за організацію укладання договорів про 

оплату додаткових освітніх послуг 

20. Фелющенко І.В. – керівник проекту «Наскрізна тема»  

 

I. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

План роботи науково - методичної ради 

 

Мета: підвищення ефективності роботи педагогічного колективу шляхом 

застосування інноваційних методів навчання в освітньої діяльності, безперервне 

вдосконалення професійного рівня і педагогічної майстерності, освоєння нових 

технологій, спрямованих на забезпечення самовизначення, самовираження і 

самореалізації учнів 

Завдання: 

1. Коригування планів і програм в умовах оновлення змісту освіти та 

переходу на освітні стандарти Нової української школи 

2. Через вдосконалення форм роботи з обдарованими і талановитими дітьми, 

через впровадження основ розвивального навчання підвищити якість освіти на 

всіх ступенях навчання, збільшити відсоток дітей, що беруть участь в 

предметних конкурсах та олімпіадах, підвищити результативність участі в 

інтелектуальних конкурсах і предметних олімпіадах. 

3. Формування дослідницьких умінь і навичок учнів на уроках і в 

позаурочній діяльності, надання їм оптимальних можливостей для реалізації 

індивідуальних творчих запитів через активізацію роботи з організації проектно- 

дослідницької діяльності. 

4. Створення умов для навчання і розвитку дітей, які потребують 

інклюзивного навчання. 

5. Створити умови для підвищення професійної компетентності педагогів 

через їх участь в професійних конкурсах, створення авторських педагогічних 
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розробок, проектно-дослідницьку діяльність, навчальні семінари та курсову 

перепідготовку. 

6. Вивчення та поширення новаторського педагогічного досвіду. 

7. Продовжувати створювати банк методичних ідей і напрацювань вчителів 

школи. 

 

Голова науково - методичної ради 

Кияновський Артем Олександрович - директор, 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, учитель-методист. 

Склад науково - методичної ради: 

1. Авгайтіс Лариса Сергіївна - керівник МО вихователів старшої школи, 

вихователь вищої категорії. 

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

вихователь вищої категорії 

3. Баденко Віра Миколаївна - керівник МО учителів української мови та 

літератури, учитель вищої категорії, учитель - методист. 

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

вихователь вищої категорії, вихователь- методист 

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

вищої категорії, учитель - методист 

6. Гринько Олена Анатоліївна - керівник МО учителів математики та 

інформатики, учитель вищої категорії. 

7. Гуренок Галина Миколаївна – керівник МО учителів біології, хімії, фізики, 

географії, учитель вищої категорії, учитель-методист 

8. Конишева Г.О. – заступник директора з виховної роботи 

9. Кушнаренко Є.Б. – голова профспілкового комітету ШГП 

10. Мовенко Елеонора Григорівна – керівник МО учителів російської мови та 

літератури, історії, правознавства, громадянської освіти, заступник директора 

з навчальної роботи, Заслужений учитель України, учитель вищої категорії, 

учитель - методист. 

11. Москальова Ілона Володимирівна – керівник МО класних керівників 5-11 

класів, учитель вищої категорії, учитель-методист; 

12. Сапожникова Ірина Володимирівна - заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель вищої категорії, учитель-методист 

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

вищої категорії,  учитель - методист. 

14. Сербіна Олена Анатоліївна - керівник МО учителів естетичного циклу, 

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

15. Фелющенко Інна Василівна - кандидат педагогічних наук, учитель вищої 

категорії, учитель – методист 
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16. Разумова Ала Леонтіївна – керівник МО учителів початкових класів, 

учитель вищої категорії, учитель - методист. 

17. Стрикаленко Ала Юріївна - керівник МО учителів фізичного виховання, 

учитель вищої категорії, учитель-методист 

 

Засідання науково - методичної ради  

Серпень 

1. Про план роботи НМР на 2021-2022 навчальний рік. 

Виступ.Вишневецька Є.М. 

2. Огляд журналу «Народное образование» 

Виступ.Лихожон Т.В. 

3. Комунікативні помилки педагогів 

Виступ.Лободзинська Н.П. 

Вересень 

1. Методологічний аналіз понятійно-термінологічного апарату педагогіки. 

Виступ.Скиба Н.Г. 

2. Інтеріорізація і екстеріорізація –два підходи до освіти людини. 

Виступ.Кравець О.В. 

Жовтень 

1. Теорія розвивального навчання П.Я. Гальперіна. 

Виступ.Мороз О.А. 

2. Розвиток професійної діяльності вчителя. 

Виступ.Бурдикіна О.В. 

Листопад 

1. Концепція розвивального навчання Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова. 

Виступ. Уколов Є.Ю. 

2. В.В. Давидов. Формування основ теоретичного та емпіричного мислення у 

дітей. 

Виступ.Кирпа А.О. 

3. Аксіологічний підхід до формування цінностей у старшокласників. 

Виступ. Койрах О.В. 

Грудень 

1. Фундаментальні положення розвивального навчання за Л. С. Виготським. 

Виступ.Гуренок Г.Н. 

2. Метаосвіта школярів. 

Виступ.Гринько О.А. 

Січень 

Урочисте  засідання, присвячене 30-річному ювілею ШГП 

 

Лютий 

1. ТРВЗ- педагогіка в теорії розвивального навчання. Ю.Г. Тамберг. 

Виступ.Донец І.В. 

2. ТРВЗ  як система : від дошкільників до випускників. 

Виступ.Бистрянцев М.В. 

Березень 
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1. Погляд на розвиток особистості: особливості сучасного контексту. 

Виступ.Кириленко Г.В. 

2. Риторична особистість як засіб проти цифровізації. 

Виступ.Бондаренко І.К. 

Квітень 

1. Підготовка до квітневої науково-практичної конференції. 

Виступ.Кияновський А.О. 

2. Ефект PISA  на освітню політику у Німеччині. 

Виступ.Полушкіна Н.П. 

Травень 

1. Аналіз роботи науково-методичної ради у 2021-2022 навчальному році. 

Виступ.Вишневецька Є.М. 

2. Обговорення плану роботи на наступний навчальний рік. 

Виступ.Кияновський А.О. 

 

Заходи щодо підвищення професійної майстерності вчителів, 

підвищення ефективності, якості педагогічної майстерності 

 

№ 

п/п 

Питання  Термін  Відповідальний  

Педради 

1. Підсумки 2020-2021 навчального року, задачі 

педколективу на 2021-2022 навчальний рік 

Серпень  Кияновський А.О. 

2. Затвердження Плану роботи КЗ «НВК 

«ШГП» ХОР на 2021-2022 навчальний рік  

3. Затвердження Розділу 4 «Навчальний план та 

його обґрунтування» Освітньої програми КЗ 

«Навчально-виховний комплекс «Школа 

гуманітарної праці» ХОР на 2019-2023 

навчальні роки 

Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л. 

4. Затвердження робочого навчального плану 

дошкільних груп на 2021-2022 навчальний 

рік 

Сєра В.Л. 

5. Встановлення оплати за додаткові освітні 

послуги 

6. Оцінювання учнів 2-4 класів 

7. Створення електронного методичного 

кабінету 

Вишневецька Є.М. 

Бистрянцев М.В. 

1. Методи розвивального навчання в практиці 

ШГП 

Листопад   Кияновський А.О. 

 

1. Взаємодія вихователів та учителів з Березень  Кияновський А.О. 
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підвищення якості знань та рівня вихованості 

учнів 

2. Про іспити з основних предметів 

інваріантної складової навчального плану в 

5-8,10 класах 

Сапожникова І.В. 

3. Про організацію державної підсумкової 

атестації в 4, 9 класах, в 11 класах в формі 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

1. Про допуск до державної підсумкової 

атестації учнів 4, 9, 11 класів  

Травень  Cєра В.Л.                                              

Сапожникова І.В. 

2. Про звільнення від ДПА учнів 9 класів Сапожникова І.В. 

3. Про дострокову здачу іспитів учнями 5-8, 10 

класів 

4. Про звільнення від іспитів учнів 5-8, 10 

класів 

5. Про переведення учнів 1-4 класів в 

наступний клас та нагородження відмінників 

Похвальним листом «За високі досягнення у 

навчанні»  

Червень  Сєра В.Л.                      

6. Про переведення учнів 5-8,10 класів в 

наступний клас та нагородження відмінників 

Похвальним листом «За високі досягнення у 

навчанні» 

Сапожникова І.В. 

7. Про здобуття учнями 9 класів базової 

середньої освіти та переведення їх в 10 клас  

8. Про здобуття учнями 11 класів повної 

загальної середньої освіти, нагородження 

деяких з них Похвальними грамотами «За 

особливі успіхи у вивчені окремих 

предметів» та випуск їх з навчально-

виховного комплексу «Школа гуманітарної 

праці» ХОР 

Педагогічні консиліуми 

1. Педконсиліуми з питань наступності: 

- Дитсад-1-і класи 

- 4-5 класи 

Вересень 

2021 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В 

Малі педради  

1. Наступність в 5 класах Жовтень  Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 

2. Стан викладання, якість знань учнів  

та рівень виховної роботи в: 

7А класі 

 

 

 

Листопад 

2021 

 

 

Адміністрація  

Керівники МО 
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8А класі Лютий  

2022 

Наради при директорові 

1. Підготовка та підписання актів готовності КЗ 

«НВК «ШГП» ХОР до нового 2021-2022 

навчального року 

Серпень 

2021  

Кияновський А.О. 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

2. Комплектація дошкільних груп та 1-11 класів Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

3. Організація харчування  Вдовиченко С.О. 

Степаненко О.О. 

4. Контроль виконання вимог програми НАССР 

(ХАССП) 

Гелюта О.М. 

Вдовиченко С.О. 

Степаненко О.О. 

5. Забезпеченість учнів підручниками, 

навчальними посібниками 

Лихожон Т.В. 

6. Забезпеченість НВК «ШГП» ХОР миючими 

та дезінфікуючими засобами 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

7. Організація інклюзивного навчання в 2021-

2022 навчальному році 

Мовенко Е.Г. 

8. Організація навчання дітей, що знаходяться 

на тривалому лікуванні в КНП «ХДОКЛ» 

ХОР 

Мовенко Е.Г. 

9. Організація роботи творчих груп Керівники груп 

10. Організація роботи з охорони праці, 

пожежної безпеки, цивільного захисту 

Сапожникова І.В. 

Шенкін В.Г. 

1. Організація початку навчального року Вересень 

2021 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

2. Атестація педагогів у 2021-2022 навчальному 

році 

Сєра В.Л. 

3. Організація самопідготовок в 1-11 класах Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М.  

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

4. Профілактика дитячого травматизму: 

посилення контролю за дітьми, організація 

їхнього досугу, навчання правилам 

дорожнього руху 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

5. Готовність НВК «ШГП» ХОР до осінньо-

зимового та опалювального сезону 

Шенкін В.Г. 

1. Організація роботи з творчо обдарованими 

дітьми з підготовки їх до участі у 

Всеукраїнських предметних олімпіадах та 

Міжнародних конкурсах, конкурсі-захисті 

Жовтень 

2021 

Мовенко Е.Г. 
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рефератів та науково-дослідницьких робіт 

МАН 

2. Підсумки проведення уроків з наскрізної 

теми «Вода» в 7 класах 

Фелющенко І.В. 

3. Про хід виконання правил техніки безпеки на 

уроках та в позаурочний час 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

4. Підсумки передсезонної наладки газового 

обладнання, контрольної перевірки 

технічного стану системи газового 

постачання 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

5. Підготовка до святкування 30-річчя ШГП Адміністрація 

6. Придбання спортивного одягу для дітей 

пільгових категорій 

Шаповалова Л.В. 

Конишева Г.О. 

1. Робота шкільного наукового товариства 

«Ерудит» 

Листопад 

2021 

Мовенко Е.Г. 

2. Стан індивідуальної роботи с учнями Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л. 

3. Результативність гурткової роботи в школі Донець І.В. 

Рилєєва І.М. 

4. Робота бібліотеки з розвитку читацьких 

інтересів учнів та популяризації читання 

Лихожон Т.В. 

5.  Стан викладання та розвитку ключових 

компетентностей на уроках англійської мови 

(за підсумками фронтальної перевірки) 

Мовенко Е.Г. 

Бойко Т.М. 

Сапожникова І.В. 

6. Підсумки контрольного огляду стану 

будівель та споруд, перевірка інструментів 

для двірників, підготовка піску для 

посипання доріжок 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

1. Стан викладання та розвиток ключових 

компетентностей учнів початкової школи (за 

підсумками фронтальної перевірки) 

Грудень 

2021 

Сєра В.Л. 

 

2. Підсумки участі учнів ШГП у 

Всеукраїнських предметних олімпіадах, 

Міжнародних конкурсах, конкурсі-захисті 

рефератів та науково-дослідницьких робіт 

МАН 

Мовенко Е.Г. 

3. Організація харчування учнів НВК «ШГП» 

ХОР 

Вдовиченко С.О. 

Степаненко О.О. 

4. Виконання вимог програми НАССР 

(ХАССП) 

Гелюта О.М. 

Вдовиченко С.О. 

Степаненко О.О. 

5. Охорона праці та безпека життєдіяльності 

учасників освітнього процесу: інструктажі 

перед проведенням новорічних ранків та 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Конишева Г.О. 
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сімейних вечорів, перед зимовими 

канікулами 

1. Виконання програм навчального плану Січень 

2022 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 
2. Дотримання єдиного орфографічного 

режиму 

3. Підсумки руху та успішності учнів 1-11 

класів у I семестрі 2021-2022 навчального 

року 

 

4. Охорона праці: підсумок огляду стану 

технологічного обладнання кухонь  

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

1. Підсумки участі учнів 8-11 класів у 

Всеукраїнських предметних олімпіадах, 

Міжнародних конкурсах, конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН  

Лютий 

2022 

Мовенко Е.Г. 

2. Стан викладання та розвиток ключових 

компетентностей на уроках історії (за 

підсумками фронтальної перевірки) 

Сапожникова І.В. 

Мовенко Е.Г. 

3. Про стан роботи з цивільного захисту в НВК 

«ШГП» ХОР  

Сапожникова І.В. 

1. Підготовка до ДПА в 4, 9 класах, до ДПА в 

формі ЗНО в 11 класах 

Квітень 

2022 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

2. Підготовка до оздоровлення учнів влітку 

2022 року  

Шаповалова Л.В. 

Конишева Г.О. 

1. Підсумки проведення уроків з наскрізної 

теми «Космос» у 8 класах 

Фелющенко І.В. 

2. Підсумки роботи Школи молодого педагога Мовенко Е.Г. 

Конишева Г.О. 

3. Підсумки атестації педагогів у 2021-2022 

навчальному році 

Сєра В.Л. 

4. Планування ремонтних робіт по корпусах 

влітку 2022 року 

Шенкін В.Г. 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

1. 

 

Аналіз підсумкових перевірочних робіт учнів 

2-4, 5-11 класів 

Травень 

2022 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

2. Організація роботи творчих груп: 

- з підготовки звіту про підсумки роботи 

НВК «ШГП» ХОР у 2021-2022 навчальному 

році 

- з планування роботи НВК «ШГП» ХОР на 

2022-2023 навчальний рік 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 
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3. Хід проведення ремонтних робіт  Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

4. Підготовка до оздоровчої кампанії влітку 

2022 року 

Шаповалова Л.В. 

Конишева Г.О. 

5. Підсумки проведення Тижня цивільного 

захисту 

Сапожникова І.В. 

Конишева Г.О. 

6. Попереднє педагогічне навантаження на 

2022-2023 навчальний рік  

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

7. Про роботу з набору в 1-і, 5-10 класи 

1. Виконання програм навчального плану Червень 

2022 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 2. Дотримання єдиного орфографічного 

режиму 

3. Підсумки руху та успішності учнів 1-11 

класів у 2021-2022 навчальному році 

4. Планування роботи НВК «ШГП» ХОР на 

2022-2023 навчальний рік 

Сєра В.Л. 

Сапожникова І.В. 

5. Підсумки ДПА в формі ЗНО учнів 11 класів Сапожникова І.В. 

 

 

Тематичні тижні 

Початкова школа 

Дата Назва тижня Відповідальний 

07.09.2021-11.09.2021 Безпека і охорона життєдіяльності Кірпа А.О. 

14.09.2021-18.09.2021 Історії та краєзнавства Божко О.М. 

21.09.2021-25.09.2021 Фізкультури і спорту Стрикаленко А.Ю. 

05.10.2021-09.10.2021 Фізики Бондаренко І.К. 

16.11.2021-20.11.2021 Географії Разумова А.Л. 

23.11.2021-27.11.2021 Інформатики Усата М.І. 

30.11.2021-04.12.2021 Тиждень російської мови та літератури Мороз О.О. 

07.12.2021-11.12.2021 Громадянського і правового виховання Тіщенко А.І. 

14.12.2021-18.12.2021 Музики      Кравець О.В. 

18.01.2022-22.01.2022 Біології  Туницька Н.О. 

08.02.2022-12.02.2022 Образотворчого мистецтва Чарнецький І.Є. 

15.02.2022-19.02.2022 Етики і естетики Ємел’янова С.М. 

22.02.2022-26.02.2022 Української мови і літератури   Божко О.М. 

15.03.2022-19.03.2022 Хімії  Зоріна О.В. 

22.03.2022-26.03.2022 Математики Паладій Л.А. 

12.04.2022-16.04.2022 Художньої культури Ятчак З.М. 

19.04.2022-23.04.2022 Англійської мови Кірсанова Ю.Ю. 

04.05.2022-07.05.2022 Пам’яті Бізер Н.А. 
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Старша школа 

Дата Назва тижня Відповідальний 

01.09.2021-04.09.2021 Безпеки життєдіяльності Данілов О.Ю. 

06.09.2021-10.09.2021 Фізичної культури і спорту Невинська Н.В. 

13.09.2021-18.09.2021 Історії  Скиба Н.Г., 

Волосевич І.І. 

04.10.2021-08.10.2021 Художньої культури та образотворчого 

мистецтва 

Фелющенко І.В., 

Авгайтіс Л.С. 

18.10.2021-22.10.2021 Медіаграмотності Бистрянцев М.В. 

08.11.2021-13.11.2021 Російської мови та літератури Уколов Є.Ю. 

22.11.2021-27.11.2021 Інформатики Бистрянцев М.В. 

06.12.2021-11.12.2021 Всеукраїнський тиждень права Волосевич І.І. 

11.01.2022-31.01.2022 Дні Школи гуманітарної праці, до 30-

річчя ШГП 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

07.02.2022-12.02.2022 Англійської мови Бойко Т.М. 

28.02.2022-05.03.2022 Української мови Баденко В.М. 

14.03.2022-18.03.2022 Природничих наук (хімія+біологія) Гуренок Г.М. 

04.04.2022-08.04.2022 Фізики  Донець І.В. 

18.04.2022-22.04.2022 Математики  Гринько О.А. 

10.05.2022-14.05.2022 Географії  Тригуб С.Є. 

 

Конференції, методичні семінари, педагогічні читання  

 

№ 

з/п 

Зміст   Термін  Відповідальний  

1. Семінар для класних керівників та 

вихователів «Особливості виховної роботи в 

НВК «ШГП» ХОР» 

Серпень  

2021 

Кияновський А.О. 

Гуренок Г.М. 

2. Конференція до 30-річчя ШГП Вересень 

2021 

Кияновський А.О. 

Вишневецька Є.М. 

3.  Семінар «Технології розвивального 

навчання: І.Гальперін» 

Гуренок Г.М. 

4.  Педагогічні читання «Розвивальний 

потенціал ТРВЗ-педагогіки» (за книгою 

Ю.Г.Тамберга «Як навчити дитину думати») 

Жовтень 

2021 

Кияновський А.О. 

5.  Семінар для класних керівників та 

вихователів «Стилі педагогічного 

спілкування»  

Листопад 

2021 

Гуренок Г.М. 

6.  Семінар для педагогів «Мова педагога» Глущенко І.І. 

7. Науково-практична конференція «Школа 

нового типу – тридцять успішних років» 

Квітень 

2022 

Кияновський А.О. 

Вишневецька Є.М. 
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Вивчення стану викладання, якості знань учнів,  

діяльності класних керівників та вихователів 

№ 

з/п 

Найменування 

заходу 

Дата 

проведен

ня 

Вид 

контролю 

Де 

заслухов

ується 

Відповідал

ьний 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. Професійна 

підготовка 

новопризначених 

учителів та 

вихователів 

Вересень 

2021 

Персональн

ий  

Засідання 

МО 

Адміністрац

ія  

 

2. Наступність в 

навчанні 4-5 кл., 

д/сад-1 кл.,  

Жовтень 

2021 

Тематичний Мала 

педрада 

Адміністрац

ія  

 

3. Робота вчителів 

математики з 

усунення 

недоліків, 

виявлених під 

час фронтальної 

перевірки 

Жовтень 

2021 

Тематичний  Наказ, 

засідання 

МО 

Заступники, 

члени МО 

 

4. Методи 

розвивального 

навчання в 

практиці ШГП 

Жовтень 

2021 

Тематичний 

(до 

педради) 

Педрада  Адміністрац

ія  

 

5. Проведення 

уроків з 

наскрізної теми: 

- «Вода» в 7 

класах 

-«Космос» в 8 

класах 

 

 

 

Жовтень 

2021 

Лютий 

2022 

 

 

 

Тематичний  

 

Тематичний  

Накази  

Наради 

при 

заступни

ках  

Заступники, 

Фелющенко 

І.В. 

Керівники 

МО 

 

6. Стан викладання 

та виховної 

роботи: 

- в 7А класі 

 

- в 8А класі 

 

 

 

Листопад 

2021 

Лютий 

2022 

Класно-

узагальнюю

чий 

Накази  

Малі 

педради 

Сапожников

а І.В. 

Мовенко 

Е.Г. 

 

7. Стан 

індивідуальної 

роботи з учнями 

Листопад 

2021 

Тематичний  Наказ  

Нарада 

при 

директор

ові 

Заступники, 

Керівники 

МО 
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8. Стан 

профорієнтаційн

ої роботи в 9-11 

класах 

Листопад 

2021 

Тематичний  Засідання 

МО 

класних 

керівникі

в 

Заступники  

Гуренок 

Г.М. 

 

9. Стан ведення 

шкільної 

документації 

(класні журнали, 

учнівські 

щоденники, 

особові справи) 

1 раз в 

семестр 

Тематичний  Накази  Сапожников

а І.В. 

Сєра В.Л. 

Мовенко 

Е.Г. 

 

10. Техніка читання 

в 1-7 класах, 

усного рахунку в 

1 класах 

Грудень 

2021 

Квітень 

2022 

Тематичний  Накази  Сєра В.Л. 

Сапожников

а І.В. 

 

11. Перевірочні  

роботи в 2-4, 5-

11 класах з 

російської, 

української, 

англійської мов, 

математики 

Грудень 

2021 

Травень  

2022 

 

Тематичний  Накази  Адміністрац

ія  

 

12. Стан викладання 

та розвиток 

ключових 

компетентностей 

на уроках: 

- в початковій 

школі 

- англійської 

мови 

- історії  

 

 

 

 

 

Грудень 

2021 

Листопад 

2021 

Січень 

2022 

 

 

 

 

 

Фронтальни

й 

Фронтальни

й  

Фронтальни

й   

Накази  

Наради 

при 

директор

ові 

 

 

 

 

 

Сєра В.Л. 

 

Сапожников

а І.В. 

Мовенко 

Е.Г. 

 

13. Виконання 

єдиного 

орфографічного 

режиму 

Грудень 

2021 

Травень 

2022 

Тематичний  Накази  Сапожников

а І.В. 

Сєра В.Л. 

Мовенко 

Е.Г. 

 

14. Виконання 

навчальних 

програм 

Грудень 

2021 

Травень 

2022 

Тематичний  Накази  Сапожников

а І.В. 

Сєра В.Л. 

Мовенко 

Е.Г. 
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15. Стан викладання 

та розвиток 

ключових 

компетентностей 

на уроках 

фізики, 

астрономії 

Лютий 

2022 

Тематичний  Нарада 

при 

заступни

ках 

Заступники, 

Гуренко 

Г.М., 

учителі 

фізики 

 

 Взаємодія 

вихователів та 

учителів з 

підвищення 

якості знань та 

рівня 

вихованості 

учнів 

Лютий 

2022 

Тематичний 

(до 

педради) 

Педрада  Адміністрац

ія  

 

16. Підготовка 

учителів до 

атестації 

До 

березня 

2022 

Персональн

ий  

Засідання 

атестацій

ної 

комісії 

Адміністрац

ія, 

керівники 

МО 

 

17. Використання 

інтерактивних 

форм та методів 

навчання учнів 

на уроках 

інформатики 

Березень 

2022 

Тематичний  Нарада 

при 

заступни

ках 

Заступники,  

МО 

учителів 

математики, 

інформатик

и 

 

18. Ефективність 

позакласної 

роботи з 

фізичної 

культури 

Квітень  

2022 

Тематичний Нарада 

при 

заступни

ках 

Заступники,  

МО 

учителів 

фізичної 

культури 

 

19. Підсумки 

перевірочних 

робіт за 2021-

2022 навчальний 

рік в 1-4, 5-11 

класах 

Травень 

2022 

Тематичний  Наказ  

Нарада 

при 

заступни

ках 

Заступники, 

керівники 

МО 

 

 

20. Оздоровча 

кампанія влітку 

2022 

Травень 

2022 

Тематична  Нарада 

при 

директор

ові 

Адміністрац

ія,  

Шаповалова 

Л.В. 

 

21. Результативність 

курсової 

перепідготовки 

Протяго

м року 

Персональн

ий  

Засідання 

МО 

Адміністрац

ія, 

керівники 

МО 
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Робота з педагогічними кадрами з метою створення умов для їхньої 

постійної самоосвіти та самовдосконалення  

 

№ 

з/п 

Захід  Термін  Відповідальний  Відмітка 

про 

виконанн

я 

1.  
 

Організувати взаємовідвідування 

уроків з метою вивчення та 

впровадження передового 

педагогічного досвіду та 

організації допомоги менш 

досвідченим педагогам 

Протягом 

року 

Адміністрація  

2.  Готувати педагогів до атестації 

згідно заяв: 

- вивчити Положення та інші 

документи про атестацію 

- провести співбесіду з 

педагогами, що атестуються 

- відвідати до 10-ти уроків та 

позакласних заходів педагогів, 

що атестуються 

- написати характеристики на 

педагогів, що атестуються  

 

 

Вересень 

2021 

Вересень 

2021- 

Протягом 

року 

березень 

2022 

 

 

Адміністрація 

 

Адміністрація 

 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Адміністрація 

 

 

3.  Провести творчі звіти педагогів, 

що атестуються 

Лютий   

2022 

Керівники МО  

4.  Продовжити роботу науково-

методичної ради 

Протягом 

року 

Кияновський 

А.О. 

Вишневецька 

Є.М. 

 

5.  Проводити методичні оперативки 

з метою ознайомлення 

педколективу з новинками 

методичної літератури, 

нормативними документами 

Щотижня  Заступники   

6.  Вивчити та узагальнити досвід 

роботи учителів НВК «ШГП» 

ХОР 

   

7.  Підготувати та видати методичні 

розробки з тем 
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План роботи Школи молодого педагога 

 

Керівники: Мовенко Е.Г. – заступник директора з навчальної роботи 

Конишева Г.О. - заступник директора з виховної роботи  

Склад: 

1. Андрієвська М.О. – учитель англійської мови (3 рік роботи) 

2. Афанасенко М.І. – вихователь (3 рік роботи) 

3. Дубініч Р.В. – вихователь (1 рік роботи) 

4. Заморока А.С. – вихователь (2 рік роботи) 

5. Зганяйко М.Р. – вихователь (2 рік роботи) 

6. Золотарьов М.С. – учитель фізики (3 рік роботи)  

7. Іванова Д.В. – вихователь (3 рік роботи)  

8. Никифорова А.С. – вихователь (2 рік роботи) 

9. Пономаренко Є.В. – вихователь (1 рік роботи) 

10. Сібаров С.Д. – учитель біології та основ здоров’я (3 рік роботи) 

11. Туницька Н.О. – виховтель (3 рік роботи) 

12. Чумак Т.В. – учитель української мови та літератури (2 рік роботи). 

 

Мета: створення організаційно-методичних умов для успішної адаптації 

молодих фахівців у закладі 

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, планів 

виховної роботи); 

- підборі матеріалів з питань вдосконалення форм і методів навчання і 

виховання; 

- у впровадженні новітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій в умовах діджиталізації; 

- підготовці 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 

01.09.2021 

Сапожникова 

І.В. 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

1.2 Ознайомлення молодих фахівців з планом 

роботи школи молодого фахівця 

До 

01.09.2021 

Мовенко Е.Г. 

КонишеваГ.О. 

1.3 Закріплення за молодими фахівцями 

наставників,  наказ про наставництво 

До 

01.09.2021 

Сапожникова 

І.В. 
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1.4 Надання методичної допомоги в складанні 

календарно-тематичних планів і планів виховної 

роботи на навчальний рік 

До 

05.09.2021 

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 

До 

05.09.2021 

Мовенко Е.Г. 

Конишева Г.О. 

наставники 

1.6 Контроль за складанням планів уроків, сценаріїв 

заходів, планів виховної роботи 

Протягом 

року 

Наставники 

1.7 Участь молодих фахівців у роботі методичних 

об'єднань 

Протягом 

року 

Наставники  

Керівники МО 

2.План роботи с молодими фахівцями 

2.1 Інструктивно-методична нарада з наставниками 

з питання організації наставництва над 

молодими фахівцями 

До   

01.09.2021 

Сапожникова 

І.В. 

Конишева Г.О. 

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 

2021 

Конишева Г.О. 

наставники 

Мовенко Е.Г. 

2.4 Проведення тижня молодого фахівця, 

анкетування 

    Квітень 

2022 

Сапожникова 

І.В. 

Мовенко Е.Г. 

Конишева Г.О. 

2.5 Тематика засідань школи молодого фахівця: 

1.Анкетування «Якої допомоги Ви потребуєте?» 

Перші кроки молодого педагога 

2. Сучасний урок, як спільна творчість 

викладача і учня. Інтерактивні технології 

навчання-шлях до формування творчої 

особистості 

3.Організація позаурочної роботи з учнями. 

Використання сучасних технологій навчання на 

уроках і при проведенні виховних заходів 

 

Серпень 

 

Жовтень 

 

 

 

  Січень 

Березень 

Адміністрація, 

наставники 

3.Методична  робота 

3.1 Відвідування уроків та заходів молодих фахівців 

для надання їм практичної допомоги, контроль 

за виконанням навчальних програм, планів 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

наставники 
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виховної роботи 

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 

2021 

Січень 

 

Березень 

2022 

Адміністрація, 

наставники 

3.3 Досвід, проблеми, знахідки (звіти про роботу 

молодих фахівців) 

Травень 

2022 

Конишева Г.О. 

наставники 

 

 

План роботи психологічної служби 

 

№ 

 

Заходи Терміни 

виконан

ня 

Відповідальни

й 

I.   Психодіагностична робота 

1.1. Знайомство з учнями 1-класів, спостереження, 

виявлення проблем в адаптації. 

Вересень 

 

 

Головатюк В.О. 

 

1.2. Вивчення готовності першокласників до 

навчання 

Діагностико-прогностичний скринінг (за 

методикою  Е.Єкжанової) 

Вересень Головатюк В.О.    

1.3. Вивчення адаптації п’ятикласників до 

навчання в основній школі 

Соціометричне дослідження класу  

(Дж.Морено). 

Анкета «Школа» 

Діагностична анкета виявлення інтересів і 

здібностей школярів з метою формування за 

інтересами. 

Методика діагностики рівня шкільної 

тривожності (Філіпс). 

Опитувальник  «Мій клас» ( Бовзер в 

модифікації Ю.Гільбуха) 

Вересень 

-  

 Жовтень 

Головатюк В.О. 

1.4. Вивчення рівня шкільної мотивації  

(Н. Лусканова) 

Листопад Головатюк В.О. 

1.5. Дослідження особливостей підліткової кризи в Листопад     Головатюк В.О. 
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учнів 7 класів 

Соціометричне дослідження класу Дж.Морено 

Особистісний опитувальник( за методикою  

Г.Айзенка) 

Опитувальник «ССДСО» (за методикою 

О.Афанасьєва) 

1.6. 

 

Вивчення емоційного благополуччя учнів 7-10 

класів 

Листопад

-грудень 

Головатюк В.О. 

 

 

1.7. 

Організація професійного самовизначення 

учнів 8-9 класів 

Диференційовано-діагностичний опитувальник  

інтересів «ДДО» за Є.А.Клімовим. 

Методика ОДАНІ-2 (за  Б.Федорішіну, 

С.Карпіловської). 

Методика «Карта інтересів» 

Методика Д.Голланда 

Грудень – 

Січень 

 

 

 

 

Головатюк В.О. 

 

 

 

 

 

1. 8 Діагностика професійного типу особистості й 

співставлення з типом професійного 

середовища учнів 10-11 класів 

(за методикою Д.Голланда) 

Методика «Матриця  вибору професії» 

Березень-

Квітень 

Головатюк В.О. 

1.9 Вивчення готовності учнів 4 класів до 

навчання в середній школі 

Методика вивчення навчальної мотивації учнів 

початкових класів (за методикою  

Н.Г.Лусканової) 

Анкета для вчителів 

Анкета для батьків 

Діагностика розумових здібностей (ШТРР) 

 

Березень-

Квітень 

Головатюк В.О. 

 

1.10 Моніторинг готовності  учнів 9-х класів до 

переходу в старшу школу (тестР.Амтхауера) 

 Квітень 

 

Головатюк В.О. 

1.11 

 

 

 

Індивідуальна діагностична робота з учнями з 

особливими освітніми потребами. 

Вереснь-

Квітень 

(згідно 

плану 

НВК) 

Головатюк В.О. 

 

 

 

1.12 Індивідуальна діагностика учасників 

освітнього процесу за запросами учителів, 

батьків. 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

 

II. Консультативна  та  просвітницька  робота 

2.1 Консультування  з результатами діагностичного  

мінімуму 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

2.2 Індивідуальні та групові консультації підлітків Протягом Головатюк В.О. 
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з проблем: 

- конфлікти в колективі; 

- особистісні проблеми; 

- вибір майбутньої професії 

року 

 

2.3 Консультації учнів з особливими потребами та 

їхніх батьків  

За   

запитом 

Головатюк В.О. 

 

 

III. Корекційно-відновлювальна та розвиваюча  робота 

3.1  Корекційно-розвиваюча програма 

«Розвиток  пізнавальної сфери молодших  

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

Вересень-

Жовтень 

 

Головатюк В.О. 

 

 

3.2  Адаптація  5 –класів до середньої школи за   

програмою  Е.Г. Коблик  

«Перший  раз в п’ятий клас!»  

Жовтень-

Листопад 

 

Головатюк В.О. 

 

3.3 Тиждень «П’ятикласника» Вересень Головатюк В.О. 

Гуренок Г.М. 

3.4 Пофорієнтаційна платформа 7-11 класів (за 

окремим планом) 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

Гуренок Г.М. 

3.5 Курс психології для підлітків 7-8 класів Протягом  

року 

Головатюк В.О. 

Гуренок Г.М. 

3.6 Програма розвитку лідерських навичок 

«Траєкторія особистісного успіху» за 

системою  Стівена Кові «Лідер в мені» (за 

окремим планом) для учнів 9-10 класів 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

Гуренок Г.М. 

3.7 Секрети  успіху (за окремим планом) учні 6-7 

класів 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

Гуренок Г.М. 

3.8 Робота с обдарованими дітьми: 

Тренінг для роботи с обдарованими дітьми; 

розвиток  пам’яті та уваги; вправи  для 

розвитку  мислення; вправи – головоломки ( за  

результатами діагностик) 

 Січень –  

 Лютий 

Головатюк В.О. 

3.9 Групові тренінгові   заняття з учнями  11-х 

класів з психологічної підготовки до ЗНО 

«Шлях до успіху» 

Березень- 

Квітень 

Головатюк В.О. 

Гуренок Г.М. 

3.10 Корекційно-розвивальна програма для учнів з 

особливими освітніми потребами. 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

 

 

IV.  Психологічна   освіта 

4.1 Участь в роботі методичних об’єднань 

вчителів та вихователів  

( за планом МО): 

Шкільна дезадаптація учнів молодших класів: 

причини, шляхи подолання, 

психопрофілактика. 

Протягом 

року  

 

Листопад 

 

 

Гуренок Г.М. 
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Специфіка підліткового віку «покоління Z», 

унікальність розвитку особистісних 

особливостей, батьківських позицій, взаємодії 

з  VUKA-світом 

Особливості розвитку пізнавальних процесів 

підлітків та їх вплив на «специфічно 

підліткові» характеристики особистості і 

поведінки 

Тренінг «Гіперактивність і способи 

спілкування з гіперактивними дітьми» 

Семінар-практикум «Аналіз і стратегії 

вирішення конфліктів» 

Березень 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

Грудень 

 

Лютий 

4.2 Психологічний супровід молодих спеціалістів 

«Клуб психологічного спілкування» 

1.Педагог-це спосіб життя…адаптація, 

взаємини, педагогічне спілкування. 

2.Професіоналізм педагога-особливості 

вчительської професії. 

3.Норми, види і рівні педагогічного 

спілкування. 

4.Вікові особливості учнів, структура дитячого 

колективу. 

5.Педагогічне управління конфліктом. 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

Гуренок Г.М. 

4.3 

 

Школа учнівського активу (за окремим 

планом) 

 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

4.4 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 освітнього 

порталу НВК «ШГП» ХОР. 

Згідно 

плану 

НВК 

 

 

 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

Гуренок Г.М. 

4.5 Проведення педконсіліумів:  

«Шкільна  адаптація учнів 5-х класів».  

Згідно 

плану 

НВК 

Головатюк В.О. 

 

4.6 

Година психолога: програма  

«Рівний  рівному» для учнів 8-11кл. 

Інформаційно – науковий тренінг :  

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 
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«Я обираю здоров'я» для учнів 5-7 кл. 

« ВІЛ/СНІД» 

« Толерантність – шлях до успіху» для учнів 9-

10 кл. 

 

V.Навчальна діяльність 

5.1 Факультатив «Психологія спілкування»  для 

учнів 8 класів 

Протягом 

року 

Головатюк В.О. 

Гуренок Г.М. 

 

 

 

II. ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КЗ «НВК «ШГП» ХОР 

 

Органом громадського самоврядування в КЗ «НВК «ШГП» ХОР є загальні 

збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. 

У період між загальними зборами діє Рада КЗ «НВК «ШГП» ХОР», діяльність 

якої регулюється Статутом КЗ «НВК «ШГП» ХОР. 

 

План роботи  Ради Комунального закладу «НВК «Школа гуманітарної 

праці» ХОР 

Серпень 

1. Організація навчально-виховного процесу в 2021-2022 навчальному році. 

Розподіл варіативної частини навчального плану.  

2. Організація додаткових освітніх послуг. 

3. Перспективи реорганізації КЗ «Навчально-виховний комплекс «Школа 

гуманітарної праці» Херсонської обласної ради. 

 

 

 

VI. Організаційно – методична робота 

6.1 Підготовка психодіагностичного 

інструментарію 

Протягом 

року 

Гуренок Г.М. 

Головатюк В.О. 

6.2 Участь в нарадах, педрадах, консиліумах Протягом 

року 

Гуренок Г.М. 

Головатюк В.О. 

6.3 Обробка, аналіз, узагальнення результатів 

діяльності, інтерпретація  отриманих даних. 

Протягом 

року 

Гуренок Г.М. 

Головатюк В.О. 

6.4 Підготовка довідок, інформацій, психолого- 

педагогічних висновків і іншої документації.  

Протягом 

року 

Гуренок Г.М. 

Головатюк В.О. 

6.5 Розробка рекомендацій вчителям за 

результатами діагностичних досліджень. 

Протягом 

року 

Гуренок Г.М. 

Головатюк В.О. 

6.6 Підготовка наочного матеріалу  для 

проведення корекційних занять. 

Протягом 

року 

Гуренок Г.М. 

Головатюк В.О. 

6.7 Складання індивідуальних психологічних 

карт на учнів. 

Протягом 

року 

Гуренок Г.М. 

Головатюк В.О. 
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Грудень 

(Святкове спільне засідання Батьківського комітету і Ради НВК «ШГП» 

ХОР) 

1. Науково-педагогічна діяльність колективу НВК «ШГП» ХОР 

2. Педагогіка партнерства: педагоги+батьки і діти+громадськість.  

 

Лютий  

1. Організація роботи шкільної бібліотеки, Клубу вихідного дня.. 

2. Профорієнтаційна робота в НВК «ШГП» ХОР. 

3. Організація харчування та роботи медичної служби НВК. 

 

Травень  

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

1. Робота психологічної та логопедичної служб в 2021-2022 навчальному 

році. 

2. Підсумки роботи педагогічного всеобучу для батьків в 2021-2022 

навчальному році. 

 

Червень 

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

в 2021-2022 навчальному році. 

2. Організація літнього оздоровлення учнів. 

3. Обговорення проекту плану роботи НВК «ШГП» ХОР на 2022-2023 

навчальний рік. 

 

Колективним органом батьківського самоврядування в КЗ «НВК 

«ШГП» ХОР» є батьківський комітет школи. 

 

План роботи батьківського комітетуКомунального закладу «НВК 

«Школа гуманітарної праці»  ХОР 

 

Серпень 

1. Підсумки ЗНО-2021 випускників НВК «ШГП» ХОР. 

2. Інформація про додаткові освітні послуги, що надаються в НВК «ШГП» 

ХОР. 

3. Ознайомлення з навчальними планами та навчальними програмами на 2021-

2022 навчальний рік. 

 

Вересень 

1. План святкування 30-річчя ШГП. 

2. Заходи по зміцненню матеріально-технічної бази НВК «ШГП» ХОР. 

3. Презентація гуртків та спортивних секцій КВД. 
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Жовтень 

1. Особливості викладання мов у НВК «ШГП» ХОР. Підготовка учнів 9 клсів 

до складання Кембриджського іспиту з англійської мови PET (Preliminari) 

рівень В1 (результати діагностичного тестування). 

2. Традиційні авторські курси в НВК «ШГП» ХОР.   

 

Листопад 

1. Зайнятість учнів у позаурочний час, роль батьків у даному процесі. 

2. Організація індивідуальної роботи з учнями. 

 

Грудень 

(Святкове спільне засідання Батьківського комітету і Ради НВК «ШГП» 

ХОР) 

1. Науково-педагогічна діяльність колективу НВК «ШГП» ХОР 

2. Педагогіка партнерства: педагоги+батьки і діти+громадськість.  

 

Січень 

1. Витрати НВК «ШГП» ХОР за 2021 рік і прогноз витрат на лютий-травень 

2022 року. 

2. Підсумки шкільного етапу конкурсу-захисту рефератів та науково-

дослідницьких робіт МАН України та II етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад 

 

Березень 

1. Інформація про зовнішнє незалежне оцінювання випускників 2022 року. 

2. Інформація про роботу творчих груп НВК «ШГП» ХОР. 

3. Викладання математики та фізики в НВК «ШГП» ХОР. 

 

Квітень 

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

класах у формі ЗНО. 

2. Особливості викладання інформатики в НВК «ШГП» ХОР. 

 

Травень  

(спільне засідання Батьківського комітету і Ради закладу) 

1. Робота психологічної та логопедичної служб в 2021-2022 навчальному році. 

2. Підсумки роботи педагогічного всеобучу для батьків в 2021-2022 

навчальному році. 

                            

VII. РОБОТА З ОХОРОН ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

№ Назва заходів 
Термін  Відповідаль

ні  

             1. Організаційні заходи 

1.1 Провести перевірку готовності закладу до До Члени 
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початку нового 2021-2022 навчального року: 

- технічного стану будівель, приміщень 

навчальних та спального корпусів; 

- прилеглої території; 

- інженерних систем: електропостачання, 

водопостачання, газопостачання, теплового 

господарства, каналізації; 

- меблів, устаткування 

- харчоблоків 

- медпунктів 

- спортивних залів, майданчиків, спорт 

інвентарю 

- документації (інструкцій, положень, 

журналів) 

- систем оповіщення, пожежної сигналізації, 

сигналізації загазованості 

- засобів пожежогасіння 

- стану евакуаційних виходів 

- дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

протиепідемічних правил 

23.08.2021 комісії згідно 

наказу 

1.2 Скласти і затвердити план роботи служби 

охорони праці закладу на 2021 - 2022 

навчальний рік 

До 

01.09.2021 

Шенкін В.Г. 

1.3 Здійснювати контроль за веденням сторінки 

«Облік проведення бесід, інструктажів з 

безпеки життєдіяльності» V розділу класного 

журналу 

Протягом 

року 

Сапожников

а І.В. 

1.4 Своєчасний перегляд, доповнення, при 

необхідності складання нових посадових та 

робочих інструкцій, інструкцій з охорони праці 

та пожежної безпеки для педагогів, технічного 

персоналу школи 

Протягом 

року 

Шенкін В.Г 

Керівники 

підрозділів 

 

1.5.  Підтримувати належний стан і своєчасно 

оновлювати в кожному корпусі засоби 

наглядної агітації, куточки охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Постійно  Конишева 

Г.О. 

Керівники 

підрозділів 

1.6 Підготувати накази з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності до початку нового 2021 - 2022 

навчального року 

До 

01.09.2021 

Шенкін В.Г. 

Сапожников

а І.В. 

1.7 Перевірити наявність документації з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності в навчальних 

кабінетах 

До 

01.09.2021 

Шенкін В.Г. 

Сапожников

а І.В. 

1.8 Розробити план заходів з підготовки школи до 

роботи в осінньо - зимовий період 

Квітень 

2022 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І  
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Іванченко 

В.В. 

1.9 Скласти графік проходження навчання по: 

- курсу «Законодавчі і нормативні акти з 

охорони праці»; 

- «Правила безпечної експлуатації систем 

газопостачання»; 

- «Правила технічної експлуатації теплових 

установок і систем»; 

- «Правила з електробезпеки» 

- «Правила безпеки під час проведення робіт на 

висоті» 

- «Правила безпечної експлуатації будівель і 

споруд 

- «Пожежно - технічний мінімум» 

Серпень  Шенкін В.Г. 

 

 

 

                                         2. Робота по збереженню життя і здоров'я учнів 

2.1 Проводити вступні, повторні, позапланові та 

цільові інструктажі з учасниками освітнього 

процесу 

Протягом 

року  

Шенкін В.Г., 

Керівники 

підрозділів 

2.2 Здійснювати систематичний контроль за 

проведенням інструктажів з безпеки 

життєдіяльності з учасниками освітнього 

процесу, за веденням журналів інструктажів, 

класних журналів. 

Постійно  Шенкін В.Г. 

Сапожников

а І.В. 

Сєра В.Л. 

 

2.3 Підготувати і провести Тиждень безпеки 

життєдіяльності 

Вересень  

 

Конишева 

Г.О. 

Рилєєва І.М. 

2.4 Продовжити роботу загону юних інспекторів 

дорожнього руху 

Протягом 

року 

Конишева 

Г.О. 

Данилов 

О.Ю. 

2.5 Перевірити наявність довідок учнів про 

проходження медичних оглядів перед 

початком 2021 - 2022 навчального року 

Серпень  Класні 

керівники, 

медичні 

сестри 

2.6 Залучати до проведення класних годин 

медичних працівників, рятувальників, 

працівників поліції та ін.. 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

2.7  Провести тематичні диктанти з питань безпеки 

життєдіяльності учнів 

Жовтень  Учителі 

української, 

російської 

мов 

3. Безпечна експлуатація будівель і споруд 

3.1 Скласти плани ремонтних робіт по корпусах Квітень   Бикіна Н.М. 
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Кравцов В.І  

Іванченко 

В.В. 

3.2 Проводити огляди стану будівель та споруд  Вересень,  

квітень 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І  

Іванченко 

В.В. 

3.3. Забезпечити належне утримання 

прибудинкової території навколо навчальних і 

спального корпусів    

Постійно  Бикіна Н.М. 

Кравцов В.В.  

Іванченко 

В.В. 

4. Електробезпека 

4.1 Підготувати накази про призначення 

відповідальних при проведенні робіт з 

експлуатації електрообладнання 

Серпень  Шенкін В.Г. 

4.2 Організувати проведення чергових вимірювань 

опору ізоляції провідників, петлі фаза-нуль, 

опору заземлення електроустановок    

Серпень  Бикіна Н.М. 

Кравцов В.В.  

Іванченко 

В.В. 

4.3 Забезпечити робочі місця 

електротехнологічного персоналу засобами 

захисту від ураження електричним струмом: 

дерев'яними настилами, діелектричними 

килимками; електротехнічного персоналу 

діелектричними рукавичками, інструментом з 

ізольованими ручками, індикаторами напруги 

Постійно  Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І  

Іванченко 

В.В. 

Шенкін В.Г. 

4.4 Провести ревізію і поточний ремонт 

електрогосподарства (усунути несправності в 

електрощитах, замінити перегорілі лампи, 

відремонтувати розетки, вимикачі та ін.) 

До 

25.08.2021 

Дядюшко 

О.А. 

Бикина Н.М. 

Кравцов В.І  

Іванченко 

В.В. 

4.5 Відновити написи на електроустановках До 

25.08.2021 

Шенкін В.Г. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І  

Іванченко 

В.В. 

4.6 Провести опосвідчення електроустановок До 

25.08.2021 

Дядюшко 

О.А. 

Шенкін В.Г. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І  

Іванченко 

В.В. 
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5. Гігієна праці 

5.1 Здійснювати контроль за своєчасним 

проходженням медичних оглядів працівниками 

НВК «ШГП» ХОР 

Згідно 

графіку 

Степаненко 

О.О. 

Вдовиченко 

С.О. 

5.2 Провести перевірку аптечок на харчоблоках, у 

спортивних залах, навчальних кабінетах, 

медпунктах на наявність медпрепаратів, згідно 

списку, затвердженому МОЗ України,  

перевірити термін їх придатності.  

До 

01.09.2021 

Степаненко 

О.О. 

Вдовиченко 

С.О. 

5.3 Провести чергову держповірку танометрів та 

термометрів 

До 

01.09.2021 

Степаненко 

О.О. 

Вдовиченко 

С.О. 

5.4 Забезпечити прибирання приміщень з 

використанням дезінфікуючих засобів 

Постійно  Керівники 

підрозділів, 

медичні 

сестри 

5.5 Забезпечити необхідний режим провітрювання 

приміщень, температурний режим, режим 

пиття і харчування учнів 

Постійно  Класні 

керівники, 

вихователі, 

медичні 

сестри 

5.6 Систематично проводити огляд учнів на 

педикульоз 

Постійно  Степаненко 

О.О. 

Вдовиченко 

С.О. 

5.7 Оформити інформаційний куточок, в якому 

розмістити матеріали з профілактиці 

інфекційних захворювань 

До 

01.09.2021 

Степаненко 

О.О. 

Вдовиченко 

С.О. 

5.8 Атестація робочих місць шеф-кухаря, кухарів, 

машиніста із прання та ремонту білизни 

До 

01.01.2022 

Шенкін В.Г. 

6. Пожежна безпека 

6.1 Підготувати Наказ про призначення 

відповідальних за пожежну безпеку 

До 

01.09.2021  

Шенкін В.Г. 

Сапожников

а І.В. 

6.2 Забезпечити техогляд і перезарядку 

вогнегасників 

До 

25.08.2021 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І  

Іванченко 

В.В. 

6.3 Провести інструктажі з працівниками з 

пожежної безпеки 

Вересень 

2021, 

Березень 

Керівники 

підрозділів 
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2022 

6.4 Забезпечити чергових на вході, сторожів 

(охоронців) списками посадових осіб із 

зазначенням їхніх телефонів на випадок 

екстреної необхідності 

До 

01.09.2021 

Керівники 

підрозділів 

Рижньова 

С.В. 

6.5 Перевірити стан евакуаційних шляхів і системи 

оповіщення на випадок надзвичайної ситуації 

До 

25.08.2021 

Керівники 

підрозділів 

6.6. Провести тренувальну евакуацію учнів на 

випадок уявної пожежі 

Жовтень 

2021, 

Травень  

2022 

Конишева 

Г.О. 

Керівники 

підрозділів 

                                                              7. Харчоблок 

7.1 Підготувати накази: 

- про створення бракеражних комісій; 

- про організацію харчування; 

- про правила поведінки учнів під час прийому 

їжі 

- про впровадження системи НАССР (ХАССП) 

в НВК 

До 

01.09.2021 

Шенкін В.Г. 

Сапожников

а І.В., 

Гелюта О.М. 

Завідуючі 

виробництво

м  

7.2 Здійснювати бракераж сирої та готової 

продукції, результати вносити в спеціальні 

журнали 

Постійно  Медичні 

сестри 

Бальоха Н.В. 

Леонтович 

І.А. 

Гаркуша О. 

7.3 Перевіряти стан технічного обладнання Постійно  Керівники 

підрозділів 

7.4 Зберігати добові проби готової продукції в 

холодильнику відповідно до нормативних актів 

Постійно  Медичні 

сестри 

8. Контроль за станом охорони праці в ШГП 

8.1 Здійснювати контроль за станом охорони праці 

та безпеки життєдіяльності в установі: 

- оперативний 

- адміністративний 

- громадський  

Постійно  Шенкін В.Г., 

Керівники 

підрозділів 

 

Формування здоров'язберігаючого освітнього середовища 

 

№ Найменування заходу Дата Відповідальний 

1. Складання розкладу уроків учнів 1-4 класів, 

5-11 класів відповідно до санітарних вимог 

Серпень-

вересень 

Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л 

2. Гігієнічне нормування навчального 

навантаження і обсягу домашніх завдань 

Постійно Сапожникова І.В. 

Сєра В.Л 

3. Складання та затвердження режиму Серпень Сапожникова І.В. 
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харчування учнів 

Організація дієтхарчування учнів 

Контроль за дотриманням питного режиму 

 

 

Постійно  

Сєра В.Л 

Вдовиченко С.О. 

Степаненко О.О. 

4. Обладнання спортзалів і спортивних 

майданчиків 

Серпень Учителі фізичної 

культури  

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

Степаненко О.О. 

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

Донець І.В. 

7. Озеленення класів Протягом 

року 

Класні керівники 

8. Суворе дотримання учасниками освітнього 

процесу та всіма члена трудового колективу 

заходів посиленого санітарно-

епідеміологічного режиму  

Постійно Адміністрація 

Керівники 

структурних 

підрозділів  

Класні керівники 

вихователі 

9. Суворе 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 

10. Дотримання умов освітлення класних 

приміщень 

Протягом 

року 

Заступники 

директора з АГЧ, 

класні керівники, 

завідуючі 

кабінетами 

11. Проведення рейдів щодо дотримання учнями 

вимог до зовнішнього вигляду 

Протягом 

року 

Медичні сестри 

Конишева Г.О. 

12. Проведення фізкультхвилинок після 4-го 

уроку. 

Оформлення наочної агітації "Я за здоровий 

спосіб життя", "Ні шкідливим звичкам", "Ми 

обираємо здоров’я" 

Протягом 

року 

Учителі фізичної 

культури 

Класні керівники 

Вихователі  

13. Контроль за своєчасним щепленням та 

проходженням медичних оглядів учнів,  

Згідно 

календаря 

профілакт

ичних 

щеплень 

та 

вікових 

медогляді

Степаненко О.О. 

Вдовиченко С.О. 
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в 

14. Проведення протиепідемічних заходів у разі 

реєстрації інфекційних захворювань 

За 

потребою 

Степаненко О.О. 

Вдовиченко С.О. 

15. Проведення Спартакіади з ігрових видів 

спорту. Формування в учнів та їхніх батьків 

культури здоров’я 

Вересень 

- травень 

Учителі фізичної 

культури 

Класні керівники, 

втхователі 

16. Бесіди, виховні години, спрямовані на 

формування в  учасників освітнього процесу 

культури недискримінаційної, 

ненасильницької,  безконфліктної 

комунікації, здорового та безпечного 

способу життя, навичок  збереження 

власного життя та здоров’я, а також 

запобігання небезпечній  поведінці 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

вихователі 

 

VIII. ПЛАН РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

№ 

з/

п 

 Заходи Термін   Відповідальн

і 

Відмітк

и про 

виконан

ня 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. Проведення перевірок 

протипожежного стану КЗ «НВК 

«ШГП» ХОР 

Серпень, 

жовтень, 

січень, 

травень 

Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М 

Кравцов В.І. 

Шенкін В.Г. 

 

2. Проведення перевірок санітарного 

стану приміщень і споруд КЗ «НВК 

«ШГП» ХОР 

Серпень, 

жовтень, 

січень, 

травень 

Вдовиченко 

С.О. 

Степаненко 

О.О. 

Шенкін В.Г. 

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ 

1. Вивчення учасниками освітнього 

процесу нормативних документів з 

питань ЦЗ 

Січень  

 

Кияновський 

А.О. 

Сапожникова 

І.В. 

Сєра В.Л. 

Конишева Г.О. 

  

2. Проведення наради при директорові Лютий  Кияновський   
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з порядком денним «Про стан 

Цивільного захисту в КЗ «НВК 

«ШГП» ХОР» 

А.О. 

Сапожникова 

І.В. 

3. Поповнення та оновлення 

нормативних документів з ЦЗ 

Січень-

лютий 

Сапожникова 

І.В. 

  

4. Оформлення та перегляд шкільної 

документації з ЦЗ 

Січень-

лютий 

Кияновський 

А.О. 

Сапожникова 

І.В. 

  

5. Навчальні заняття з особовим 

складом КЗ «НВК «ШГП» ХОР 

Протягом 

року за 

планом 

Штаб ЦЗ  

6. Організація та здійснення контролю 

за якістю занять і тренувань з ЦЗ в 

КЗ «НВК «ШГП» ХОР 

Протягом 

року 

 

 

Кияновський 

А.О., класні 

керівники 

Козуб В.С. 

  

7. Проведення Тижня цивільного 

захисту та дня ЦЗ 

Травень Кияновський 

А.О. 

штаб ЦЗ 

Козуб В.С. 

 

ІІІ. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У РАЗІ 

ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРУ 

1. Забезпечення учнів та працівників 

засобами первинного захисту 

До 

02.09.2021  

Штаб ЦЗ 

Класні 

керівники 

 

2. Поновлення медичних засобів 

захисту, заміна комплектів 

медпрепаратів   

Серпень  Вдовиченко 

С.О. 

Степаненко 

О.О. 

 

 

3. Видати наказ «Про організацію і 

ведення 

цивільного захисту в КЗ «НВК 

«ШГП»ХОР»  

Січень  Кияновський 

А.О. 

 

4. Наявність тари для зберігання 

запасів води на випадок 

надзвичайних ситуацій, 

відпрацювання питань, пов’язаних з 

організацією харчування в умовах 

НС 

Протягом 

року 

Вдовиченко 

С.О. 

Степаненко 

О.О. 

Конишева Г.О. 

 

5. Відпрацювання схеми евакуації з 

приміщень КЗ «НВК «ШГП» ХОР у 

разі виникнення НС 

Жовтень  

Квітень  

 

Сапожникова 

І.В. 

Сєра В.Л. 
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Конишева Г.О. 

Шенкін В.Г. 

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ СИЛ ЦЗ ДО ДІЙ В УМОВАХ НС ТЕХНОГЕННОГО 

ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

1. Підтримування у готовності 

об’єктових формувань 

Постійно  Сапожникова 

І.В. 

Сєра В.Л. 

Конишева Г.О. 

 

2. Перевірка протипожежного 

обладнання 

Серпень, 

жовтень, 

січень, 

травень 

Іванченко В.. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

 

3. Перевірка схеми оповіщення і 

зв’язку 

Жовтень  

Квітень  

 

Сапожникова 

І.В. 

Сєра В.Л. 

Конишева Г.О. 

 

4. Організація підготовки керівного 

складу ЦЗ КЗ «НВК «ШГП» ХОР 

для дій в умовах НС 

Згідно 

графіку 

Сапожникова 

І.В. 

 

 

5. Навчальні заняття з особовим 

складом КЗ «НВК «ШГП» ХОР 

Березень-

квітень 

Сапожникова 

І.В. 

Сєра В.Л. 

Конишева Г.О. 

Бикіна Н.М. 

Іванченко В.В. 

Шенкін В.Г. 

Кравцов В.І. 

 

VІ. ПРОПАГАНДИСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

1.  Проведення тематичних класних 

годин та бесід про сучасні завдання 

ЦЗ 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

  

2. Демонстрація відеофільмів за 

тематикою «Людина в 

екстремальних умовах» 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

  

3. Висвітлення заходів ЦЗ на 

шкільному радіо 

Протягом 

року 

Кириленко 

Г.В. 

Учнівське 

самоврядуванн

я 

 

4. Виставки книжок, матеріалів 

періодики з тематики ЦЗ, 

«Надзвичайні ситуації», «Людина в 

екстремальних умовах», «Перша 

долікарська допомога» 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В.   
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5. Виготовлення плакатів, тематичних 

стендів ЦЗ 

Протягом 

року 

Конишева Г.О. 

Учнівське 

самоврядуванн

я 

 

6. Конкурс малюнку «Запобігти. 

Відреагувати. Допомогти». 

Протягом 

року 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

Учнівське 

самоврядуванн

я 

 

VIІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЦЗ 

1. Впорядкування території школи для 

проведення тренувальних занять з 

ЦЗ 

Постійно  Іванченко В.В. 

Бикіна Н.М. 

Кравцов В.І. 

Кушнаренко 

Є.Б. 

Стрикаленко 

А.Ю. 

Невинська 

Н.В. 

 

2. Оновлення шкільного куточку ЦЗ Протягом 

року 

Конишева Г.О.  

3. Оновлення та поповнення 

бібліотечного фонду та матеріалів 

періодичної преси з питань ЦЗ 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В.  

  

IX. Заходи зі зміцнення матеріально-технічної бази НВК «ШГП» ХОР 

 

№ Заходи Терміни Відповідальні 

1. Провести косметичні ремонти: 

у дошкільних групах, у 1-4 класах, 

у 5 - 11 класах, приміщеннях спального 

корпусу 

До 25.08.2021 Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

класні керівники 

2. Здійснити підготовку  закладу 

- до початку нового навчального року; 

 

- до роботи в осінньо - зимовий період 

 

До 25.08.2021 

 

до 01.10 2021 

Завідувачі 

кабінетів 

Учителі 

фізкультури 

Шенкін В.Г. 

Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

3. Провести своєчасне маркування шкільних 

меблів 

До 25.08.2021 Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

4. Забезпечити медичні кабінети Протягом Адміністрація,  
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необхідними медикаментами року Медичні сестри 

5. Придбати необхідний кухонний інвентар 

згідно вимог НАССР, кухонні металеві 

стелажі для посуду, термометри в 

холодильники, гігрометри, термометри 

біохімічні для харчових продуктів 

Липень-

серпень 2021 

Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

6. Своєчасне придбання і контроль за 

витратою дезінфікуючих і миючих засобів 

Протягом 

року 

Бикіна Н.М., 

Іванченко В.В. 

Кравцов В.І. 

7. 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. 

8. Заміна основного циркуляційного насоса 

для КЗ "Навчально-виховний комплекс 

"Школа гуманітарної праці" Херсонської 

обласної ради за адресою м.Херсон, вул. 

Пилипа Орлика, 46  

Липень-

серпень 2021 

 

9. Поточний ремонт покрівлі їдальні КЗ 

"НВК"Школа гуманітарної праці" ХОР за 

адресою: м.Херсон, вул. Молодіжна, 33 

Липень-

серпень 2021 

 

10. Поточний ремонт підлоги спортивної зали 

навчального корпусу КЗ "НВК "Школа 

гуманітарної праці" ХОР за адресою м. 

Херсон, вул. Молодіжна, 33 

Липень-

серпень 2021 

 

11. Поточний ремонт ШГРП (з двома лініями 

редукування) за адресою: м.Херсон, вул 

П.Орлика, 46 

Липень-

серпень 2021 

 

12. Поточний ремонт ШГРП (з двома лініями 

редукування) за адресою: м.Херсон, вул 

Українська,19 

Липень-

серпень 2021 

 

13. Поточний ремонт ШГРП (з двома лініями 

редукування) за адресою: м.Херсон, вул 

Молодіжна,33 

Липень-

серпень 2021 

 

14. Придбання шаф для одягу у роздягальню 

(1А та 1Б класів) 

Липень-

серпень 2021 

 

15. Поточний ремонт подвір’я 

КЗ"НВК"Школа гуманітарної праці" ХОР 

Червень 2021  
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за адресою м.Херсон, вул.Молодіжна 33 

(укладання плитки тротуарної) 

16. Монтаж тимчасового складу склотари за 

адресою м. Херсон, вул. Молодіжна, 33 

Червень 2021  

17. Капітальний ремонт покрівлі корпусу КЗ 

"НВК "Школа гуманітарної праці" ХОР за 

адресою: м.Херсон, вул. Українська, 19 

Червень-

липень 2021 

 

18. Придбання проекторів та інтерактивних 

дошок у перші класи 

Липень-

серпень 2021 

 

19. Збирання електрокарнизу, монтаж та 

накладка двигуна з радіоуправлінням 

Forest Shuttle "M" сцени актової зали 

навчального корпусу КЗ "НВК "Школа 

гуманітарної праці" ХОР за адресою 

м.Херсон, вул. Молодіжна, 33 

Червень 2021  

20. Дизайнерські послуги (виготовлення 

тканевих фотошпалер з подальшим їх 

нанесенням на поверхню) коридор 1 

поверх навчального корпусу м. Херсон, 

вул. Українська, 19 

Червень 2021  

21. Заміна старих вікон на нові 

металопластикові у спальному корпусі ІІ 

поверх 

Червень-

липень-

серпень 2021 

 

22. Заміна старих вікон на нові 

металопластикові у навчальному 

приміщенні на ІІІ поверсі навчального 

корпусу м. Херсон, вул. Молодіжна, 33 

Серпень 2021  

23. Придбання протипожежного інвентарю, 

знаків 

Протягом 

року 

 

24. Придбання крісла-банкетки 5 шт у новий 

навчальний корпус м. Херсон,вул. 

Молодіжна, 33, тумба для кабінету хімії, 

меблі до костюмерних 

Червень-

липень-

серпень 2021 

 

25. Реконструкція майстерні під бібліотечно-

інформаційний центр по вул. Молодіжній, 

33 в м.Херсоні 

2021-2022  

26. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації 

(реконструкція) з підсиленням перекриття 

в аудиторії на ІІІ-поверсі будівлі 

навчального корпусу "НВК "ШГП" 

Херсонської обласної ради по вул. 

Молодіжна, 33 в м. Херсоні 

Липень 2021  

27. Поточний ремонт в 1А класі. Заміна 

лінолеуму 

Червень-

серпень 

Кравцов В.І. 
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28. Поточний ремонт в 1А класі. Заміна 

лінолеуму 

Червень-

серпень 

Кравцов В.І. 

 

 

 

 

Х. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Для педагогічного колективу НВК «ШГП» ХОР в виховній роботі 

найважливішим є особистий приклад моральної поведінки, інтересу до 

науки, діяльності з вивчення навколишнього світу, активної творчої життєвої 

позиції.  

Задача виховання – гармонійно розвинена особистість, вміле поєднання 

колективних та індивідуальних форм роботи. Провідними напрямами роботи 

є патріотичне виховання, виховання здатності критично мислити, розуміти 

мистецтво, цінувати життя, поважати інших людей, займатися науковою 

діяльністю та брати участь в роботі гуртків. 

 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, формування особистих рис громадянина України, як 

духовного коду нації, виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток 

пізнавальної активності та культури розумової праці, формування творчої 

працелюбної особистості, створення умов для творчого розвитку природних 

обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, 

самореалізації, 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 високої мовної культури. 

4. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та 

зміцнення здоров’я. 

5. Створення ситуацій «успіху» для кожного учня. 

6. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування 

7. Підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності вихователя 

і класного керівника. 
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Основні напрямки виховної роботи: 

- громадянсько-патріотичне; 

- інтелектуальне; 

- учнівське самоврядування; 

- волонтерська діяльність; 

- художньо-естетичне; 

- духовно-моральне; 

- фізкультурно-оздоровче; 

- музейна педагогіка 

 

Заходи  Термін  Відповідальні 

Семінар для вихователів і класних 

керівників: «Методика виховної роботи 

в НВК «ШГП» ХОР» 

20.08-

27.08.2021 

Кияновський А.О. 

Свято, присвячене Дню Знань «Мелодії 

Першого дзвоника» 

01.09.2021 Сербіна О.А. 

Рилєєва І.М. 

Матвєєв О.П. 

Продовження пошукової операції «Мій 

прадід був солдатом» 

02.09.2021 Конишева Г.О. 

День Здоров’я в Голій Пристані 04.09.2021 Невинська Н.В. 

Кушнаренко Є.Б. 

Конкурс «Таланти ШГП» 

 

14.09.2021-

25.09.2021 

Кириленко А.В. 

Матвєєв О.П. 

Посвята п’ятикласників у гімназисти  10.09.2021 Дадонова І.П. 

Гуренок Г.М. 

Презентація Клубу вихідного дня 12.09.2021 Донець І.В. 

Рилєєва І.М. 

Робота Клубу вихідного дня Щосуботи Донець І.В. 

Рилєєва І.М. 

Конишева Г.О. 

Мітинги: 

- до Дня партизанської слави з 

врученням значка гімназиста 

п’ятикласникам 

- до Дня визволення м. Херсона від 

фашистських загарбників 

- до Дня Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 

 

22.09.2021 

 

12.03.2022 

 

07.05.2022 

Конишева Г.О. 

 

 

 

Робота сімейного спортивного клубу По суботах Шелест Д.Г. 

Тур вихідного дня. Ольвія. 

Національний історико-археологічний 

заповідник 

26.09.2021 Конишева Г.О. 

 

Проект «Херсон – моє місто». Протягом  року Тригуб С.Є. 
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Пішохідні екскурсії для школярів 

історичним центром міста «Херсон від 

заснування до сьогодення» 

Зустрічі з херсонськими поетами та 

письменниками.  

Відвідування ХОДБ ім.Дніпрової Чайки 

Протягом року Лихожон Т.В. 

Збори класів Раз на чверть Класні керівники 

Засідання Президентської ради Раз на чверть Конишева Г.О. 

Засідання комітетів учнівського 

самоврядування  

Раз на чверть Керівники 

комітетів 

Тренінгові заняття для лідерів 

учнівського самоврядування 

Раз на чверть Головатюк В.О. 

Предметні тижні Згідно графіку Керівники МО 

Шкільна спартакіада Протягом  року Невинська Н.В. 

Кушнаренко Є.Б. 

Відвідування херсонських музеїв: 

краєзнавчого, художнього, 

літературного 

Згідно плану Полушкіна Н.П. 

Проведення акції милосердя. 

Відвідування ветеранів Другої світової 

війни на дому, організація зустрічей у 

школі 

Протягом року Андріяненко В.О. 

Полушкіна Н.П. 

Відкриття постійно діючої виставки 

дитячої творчості 

Протягом року Авгайтіс Л.С. 

Перший етап конкурсу-захисту 

рефератів і науково-дослідницьких 

робіт МАН України 

05.12.2021 Мовенко Є.Г. 

Костюмовані вечірки  Грудень,травень Кириленко А.В. 

Творча майстерня «Зроби новорічний 

подарунок власними  руками» 

(виготовлення українських оберегів) 

Грудень Змєєва О.М. 

Авгайтіс Л.С. 

Прянична майстерня Святого Миколая 19.12.2021 Донець І.В. 

Рилєєва І.М. 

Конишева Г.О. 

Концерт хору Кафедрального Собору 

Стрітення Господнього 

19.12.2021 Замараєва І.В. 

Творча майстерня «Виготовлення 

пасхальних сувенірів» 

Квітень Авгайтіс Л.С. 

Різдвяні читання 15.01.2022 Москальова І.В. 

Фестиваль юних поетів ШГП 25.01.2022-

29.01.2022 

Лихожон Т.В. 

Дадонова І.П. 

Шаховий командний турнір на кубок 

директора НВК «ШГП» ХОР 

30.01.2021 Козак Л.Н. 

Донець І.В. 

Екологічна акція «Допоможемо Листопад- Мороз Т.С. 
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зимуючим птахам» (виготовлення 

годівниць, шпаківень) 

лютий Сібаров С.Д. 

Святковий концерт до 30-річчя ШГП 31 січня 2022 Кияновський А.О. 

Сербіна О.А. 

«Херсонщина – мій рідний край» 

шкільний конкурс на кращий 

літературний твір про рідний край 

Листопад-

травень 

Лихожон Т.В. 

Вихователі 

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

Турніри з волейболу, футболу Квітень Кушнаренко Е.Б. 

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

Сербіна О.А. 

Рилєєва І.М. 

 

 

Громадське та сімейне виховання 

 

№ Дата Найменування заходу Відповідальний 

1. 2 рази на рік Педагогічний всеобуч Класні керівники 

2. 2 рази на рік 

(грудень, 

травень) 

Тематичні традиційні сімейні вечори Класні керівники, 

вихователі 

3. Згідно з планом 

роботи школи 

Відвідування музеїв, театрів, 

бібліотек, 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 Сиганевич Н.П. 

Андріяненко В.О. 

6. Протягом 

навчального 

року 

Клуб вихідного дня Донець І.В. 

Рилєєва І.М. 

 

План заходів з національно-патріотичного виховання 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Дата Відповідальні 

1. Забезпечити виконання методичних 

рекомендацій щодо використання державної 

символіки та символіки Херсона та 

Херсонської області.  

З цією метою: проводити бесіди, презентації, 

конкурси з питань вивчення і тлумачення 

державної і національної символіки; 

Протяго

м року 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

Класні керівники 

Вихователі 
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поповнити куточки національної символіки в 

класних кімнатах.  

2. Провести конкурс малюнків до Дня міста  

Провести класні години «Мій рідний Херсон в 

історії моєї країни». 

13.09-

18.09.20

21  

Авгайтіс Л.С. 

Класні керівники 

Вихователі 

3. Оформлення у шкільній бібліотеці книжкових 

виставок, присвячених визначним датам 

України та рідного краю:  

 «Навіки Україна єдина» 

 «Я – громадянин України – патріот 

незалежної держави України» 

 «Заради миру в Україні» 

протяго

м року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

4. -Проведення Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек. 

-Розробити план читацьких конференцій, 

бібліотечних уроків, тематичних вечорів 

пам’яті, зустрічей з ветеранами ВВВ, бійцями 

учасниками АТО. 

жовтень 

2021  

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

5. Виховні заходи до Дня Захисника України та 

українського козацтва: 

 «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина» 

 «Щасливі українські діти – здорові, сильні, 

мужні й спритні» 

 Урок мужності «Сила нескорених» 

жовтень 

2021  

Класні керівники 

Вихователі 

6. Виховні години: 

 «Пишаюся – я українець» 

 «Калина і рушник – наші символи» 

 «Хай буде мир у нашій рідній Україні» 

 «Україна – це я, Україна – це ти» 

протяго

м року 

Лихожон Т.В. 

Класні керівники 

Вихователі 

7. Круглі столи, мітинги: 

 «І пам’ятає Україна – великий подвиг 

партизан» 

 «7-ій річниці визволення Херсона 

присвячується» 

 «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов 

приходить Свято Перемоги» 

 

вересен

ь 2021  

березен

ь 2022  

травень 

2022  

 

Конишева Г.О. 

 

8. Проведення: 

 Виборів президента шкільного 

самоврядування 

 Дня шкільного самоврядування 

жовтень 

2021  

Конишева Г.О. 

9. Проведення зустрічей з волонтерами, 

воїнами-афганцями, учасниками АТО 

протяго

м року 

Конишева Г.О. 

Рилєєва І.М. 

10. Проведення щорічних благодійних акцій: протяго Конишева Г.О. 
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 «Допоможемо ветеранам ВВВ» 

 «Дитина – дитині» (хворим дітям ХОДЛ) 

м року Класні керівники 

Вихователі 

11. Музейні уроки: 

 «Гірка пам’ять про війну: цифри і факти» 

 «Тяжкими стежками війни крокували мої 

земляки» 

протяго

м року 

Конишева Г.О. 

Тригуб С.Є. 

12. Провести Тиждень правових знань: 

 Тренінг до Дня прав людини «Права і 

обов’язки громадян України» 

 Круглий стіл «Декларація прав людини» 

 

грудень  

 

листопа

д 2021 

 

Волосевич І.І. 

 

Конишева Г.О. 

13. Участь у конкурсі «Знавці історії рідного 

краю». 

Організація екскурсій до пам’ятних місць 

Херсона з метою вивчення історичного 

минулого рідного краю та його культурної 

спадщини. 

протяго

м року 

Тригуб С.Є. 

14. Провести зустрічі з учасниками бойових дій 

на територіях інших держав 

лютий 

2022  

Конишева Г.О. 

15. Провести до Дня рідної мови тематичні 

уроки: «У мові моїй краса і неповторність» 

лютий 

2022  

Учителі 

української мови 

та літератури 

16. Шевченківські дні березен

ь 2022  

Баденко В.М. 

17. Участь у міському конкурсі «Херсонщина 

пам’ятає» 

березен

ь 2022  

Конишева Г.О. 

18. Проведення тематичних виховних годин в 

рамках відзначення 36-ї річниці з Дня 

Чорнобильської трагедії: «Трагедія одна на 

всіх -  страшна і неповторна». 

квітень 

2022  

Класні керівники 

Вихователі 

19. Участь у шкільному флешмобі до Дня 

вишиванки. 

Фотовиставка «Що я знаю про вишиванку». 

травень 

2022  

Класні керівники 

Вихователі 

 

Календар виховної роботи початкової школи 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

01.09 Середа Школа двері відкриває, учнів 

радісно вітає! 

Свято першого 

дзвоника 

1 – 4 

02.09 Четвер Я йду до школи перший раз, 

Я йду до школи в перший клас. 

В школі правил є багато 

Дітям треба їх всі знати. 

Гра-знайомство 

зі школою 

Діалог-

практикум 

1 

 

2-4 
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03.09 П’ятниц

я 

Молебень про успішний початок 

нового навчального року 

День  улюбленої іграшки. 

Молебень  

Святкова 

програма 

1-4 

 

Тиждень безпеки і охорони життєдіяльності 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

06.09 Понеділ

ок  

Здоров’я — основа усього на світі, 

Здоровими бути бажають всі діти 

Цикл «Поради 

медсестри» 

заняття-тренінг  

1-4 

07.09 Вівторок Щоб мати здоров’я, слід правильно 

їсти, 

Вживати поживне і тільки корисне 

Бесіда-діалог 2 

 

08.09 Середа  А з вогнем погані жарти, 

Жартувати з вогнем не варто! 

Екскурсія до 

пожежної 

частини 

4 

09.09 Четвер   Руки з милом мий щоденно 

Після гри і до їди. 

Урок здоров’я 1 

10.09 П’ятниц

я  

Строгі правила дорожні і без них 

прожити не можна! 

Вікторина  3 

 

Тиждень історії та краєзнавства 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

13.09 Понеділ

ок  

Є місто на світі, де я народився, і 

зветься це місто – Херсон!  

Фоторепортаж 

до ювілею 

міста, 

привітальні 

листівки 

1-4 

14.09 Вівторок Стоїть велично Херсон над Дніпром! Конкурс 

дитячого 

малюнка 

1-4 

15.09 Середа  Це місто вчених і трудівників, 

Пісенників, акторів, танцюристів. 

Героїв місто і захисників… 

Цикл «Видатні 

люди Херсона» 

3-4 

16.09 Четвер   Моє місто любов'ю зігріте 

Павутинки бабиного літа 

гаптувала осінь у вікні. 

Творчі роботи 

Тематична 

прогулянка 

1-4 

2 

17.09 П’ятниц

я  

Перлина степу у віках живи! Віртуальна 

подорож по 

місту 

1-2 

https://pustunchik.ua/ua/online-school/health/vesnianyi-avitaminoz
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                                               Тиждень фізкультури і спорту 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

20.09 Понеділ

ок  

Спортивний літопис нашого класу Презентації, 

фотозвіти, 

творчі роботи 

1-4 

21.09 Вівторок І дорослі, і малі 

Прагнуть миру на Землі! 

( Всесвітній  день миру) 

Олімпійські надії 

Конкурс 

малюнків на 

асфальті 

Пізнавально-

спортивна 

вікторина 

1-4 

 

 

1-2 

22.09 Середа  Незгасна слава народного 

подвигу!(80-а річниця з початку 

підпільно-партизанського руху в 

Україні) 

Час 

спілкування 

3-4 

23.09 Четвер   Античні олімпійські ігри 

Наша команда не пiдведе, 

До перемоги нас спорт приведе! 

Клуб ерудитів 

Спортивні 

змагання 

4 

1-4 

24.09 П’ятниц

я  

Один з найвидатніших композиторів 

ХХ сторіччя (115 річниця з дня 

народження Д.Д. Шостаковича). 

Година 

класичної 

музики 

1-4 

25.09 Субота  Клубу вихідного дня запрошує… Святкова 

презентація  

КВД 

1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

27.09 Понеділ

ок  

Вересниться Вересень айстрами, 

жоржинами, журавлиним клекотом, 

де-не-де ожиною. 

Екологічний 

квест 

1-4 

28.09 Вівторок Летять літа, як білі журавлі, 

Дзвенять, як ті волошки в житі. 

Творчі роботи 

про бабусь та 

дідусів 

3-4 

29.09 Середа  Перший президент України 

Михайло  Грушевський(155 років з 
дня народження) 

Сторінками 

історії України 

4 

30.09 Четвер   Бібліотека – море книг, Бібліотека – 

храм науки.      

Екскурсії в 

бібліотеку 

1-4 

01.10 П’ятниц

я  

Люди поважного віку, схиляюсь в 

пошані до вас. 

Святковий 

концерт 

2 
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02.10 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Тиждень образотворчого мистецтва 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

04.10 Понеділ

ок  

Ми відповідаємо за тих, кого ми 

приручили! (Міжнародний день 

захисту тварин) 

Я беру альбом і фарби, намалюю 

друга  гарно 

 

Фотогазета про 

домашніх 

тварин 

Майстер-клас 

юних 

художників 

1-4   

 

 

1-4 

05.10 Вівторок Казка про лісового художника (190 

років з дня народження І.І.Шишкіна) 

Тут  книги розумні спокійно 

живуть у тихій величній світлиці. 

Художній салон  

Бібліотечний 

урок 

1 

 

3 

06.10 Середа  «Ранок у сосновому лісі» Історія однієї 

картини  

2 

07.10 Четвер   Пейзаж у творчості І.Шишкіна Художня 

галерея 

4 

08.10 П’ятниц

я  

Відкриття персональних виставок 

юних художників ШГП 

Виставки юних 

талантів 

1 

09.10 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

11.10 Понеділ

ок  

В жовтні жовте сонце гріє 

Так, що все навкруг жовтіє. 

За моря в краї далекі 

Відлетіли вже лелеки 

Екологічній 

журнал 

"Дослідники 

природи" 

Щоденник 

орнітолога 

3-4 

 

1-2 

12.10 Вівторок Осінь фарби готувала, 

Змішувала, чаклувала. 

Тематична 

прогулянка 

4 

13.10 Середа  Козацькому роду нема переводу Свято 

українського 

козацтва 

3 

15.10 П’ятниц

я 

Золотий фонд мультиплікації. 

Мультфільм " Все про козаків" 

Шкільний 

кінозал 

1-4 

16.10 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 
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Тиждень математики 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

18.10 Понеділ

ок  

Подорож до Країни чисел Відкриття 

тижня 

математики 

1-4 

19.10 Вівторо

к 

У світі цікавої математики Математичний 

КВК 

4 

20.10 Середа  Засновник сучасної алгебриЕварист 

Ґалуа (210 річниця з дня народження 

французького математика) 

Етюди про 

великих 

математиків 

3-4 

21.10 Четвер Явище виняткове і дорогоцінне               

( 120 років з дня народження Євгенія 

Шварца) 

Шкільний 

кінозал.Перегля

д фільмів             

Є.Шварца 

1-2 

22.10 П’ятниц

я  

Великий віртуоз-піаніст ХIХ 

століття Ференц Ліст (210 років з 

дня народження) 

Математичний штурм 

Музична пауза 

 

Гра-вікторина 

3-4 

 

 

2-3 

23.10 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Тиждень географії 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма      

проведення 

Клас

и 

01.11 Понеділ

ок  

Першовідкривач Америки          

Христофор Колумб (570річниця з 

дня народження) 

Етюди про 

великих 

мандрівників 

3-4 

02.11 Вівторок Великі географічні відкриття Географічний 

калейдоскоп 

1-2 

03.11 Середа  Біографи голубої планети Географічний 

альманах 

3-4 

04.11 Четвер Мандруючи рідними просторами 

Не бійтесь заглядати у словник:   це 

пишний яр, а не сумне провалля. 

Фотогалерея 

                                         

Бібліотечний 

урок про 

словники 

1-4 

4 

05.11 П’ятниц

я  

Розвиваючі мультфільми Сови 

 

Готує осінь до зими природу,      

Щоб не страшними були їй морози. 

Мультфільми 

про географію       

 Екологічній 

журнал 

"Дослідники 

природи" 

1- 2 

 

2 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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06.11 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Тиждень фізики 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

08.11 Понеділ

ок  

Фізика – наука в світі необхідна, У 

житті людському дуже всім 

потрібна. 

Відкриття 

тижня фізики 

1-4 

09.11 Вівторок «Мово моя українська, мово моя 

материнська» (день української 

писемності та мови) 

Конкурс читців 1-4 

10.11 Середа  Весела фізика для малят 

Чарівний яр  

Досліди для 

юних геніїв                        

Філософська 

казка про 

егоїзм і 

себелюбство 

1-4 

2 

11.11 Четвер   Квітне райдуга висока  

Веселить і тішить око!  

Фізики 

пояснюють 

3-4 

12.11 П’ятниц

я  

Розвиваючий мультфільм "Фізика 

для малят". 

Дитячий 

кінозал 

1–2 

13.11 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Тиждень хімії 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

15.11 Понеділ

ок  

Щоб природи суть пізнати, треба 

хімію вивчати. 

Відкриття 

тижня хімії 

1-4 

16.11 Вівторок Чудеса на вибір, або давайте 

похімічемо. 

Урок забавної 

хімії 

1 

17.11 Середа  Магія в пробірці: Красиві досліди з 

хімії. 

Клуб 

«Чомучок» 

2 

18.11 Четвер  М.Ломоносов –професор  Скарбничка 

цікавих фактів 

3 

19.11 П’ятниц

я  

Везде исследуй всечасно, что есть 

велико и прекрасно (310 років з дня 

народження М. Ломоносова) 

Етюди про 

вчених 

4 

20.11 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 
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Тиждень інформатики 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

22.11 Понеділ

ок  

Комп’ютер – це буденна річ, і кожен 

її має. Він гарно  вчитись нам 

допомагає. 

Інтелектуальни

й марафон 

1-4 

23.11 Вівторок Відкриємо ми простори Інтернету, 

Його глибин незвідані шляхи. 

Вікторина для 

знавців 

інформатики 

4 

24.11 Середа  Не розуміє вже сім’я, де комп’ютер, 

а де я ! 

Практична 

бесіда 

«Небезпечність 

комп’ютера  

3-4 

25.11 Четвер Ноутбук! Дитини кращий друг. 

Магістри інформатики 

Комп’ютерні 

ігри 

Інтелектуальна 

гра 

2 

3 

26.11 П’ятниц

я  

Подорож до Комп’ютерленду 

(Всесвітній день інформації) 

Година 

спілкування 

3 -4 

27.11 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Тиждень англійської мови 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

29.11 Понеділ

ок  

Англійська мова – перша 

міжнародна, престижна, видатна та 

дуже модна. 

Відкриття 

тижня 

англійської 

мови 

1-4 

30.11 Вівторок Ми хотіли б  всім сказати, що 

англійську слід вивчати 

Гра –подорож 

по 

англомовним 

країнам 

2 

01.12 Середа  Англійське чаювання Правила 

чайного 

етикету 

3 

02.12 Четвер Подорож по Туманному Альбіону Легенди старої 

Англії 

4 

03.12 П’ятниц

я  

Дитячі ігри в Англії 

Англійська паті 

Калейдоскоп 

ігор 

Флешмоб 

друзів 

1 

1-4 

04.12 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 
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Тиждень громадянського і правового виховання 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

06.12 Понеділ

ок  

Творець казкового світу декількох 

поколінь - Уолт Дісней (120 річниця 

з дня народження) 

Неймовірні 

історії успіху 

1-2 

07.12 Вівторок Мораль і право. Право і Закон – 

рушійні сили для життя людини 

Урок права 3 

08.12 Середа  Діснейленд-символ щасливого 

дитинства 

Віртуальна 

подорож 

3-4 

09.12 Четвер Державний і правовий устрій 

Древньої Греції 

Клуб ерудитів 4 

10.12 П’ятниц

я  

Міжнародний день прав людини 

 

Одна з кращих мультиплікаційних 

казок всіх часів і народів 

«Білосніжка і сім гномів» 

Година 

інформації 

 

Дитячий 

кінозал. 

3-4 

 

1-2 

11.12 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

13.12 Понеділ

ок  

Дорожній майстер грудень мости 

будує всюди. 

Екологічній 

журнал 

"Дослідники 

природи" 

1-4 

14.12 Вівторок Наум -Грамотник . Прийшов Наум, 

потрібно братися за розум! 

До витоків 

народних 

традицій 

1-4 

15.12 Середа  Холод  лютий  на  дворі, а  у  пташок 

 свято: 

Їм  зробили  годівничку, можна 

 зимувати! 

Акція 

«Допомога  

зимуючим 

птахам» 

1-4 

16.12 Четвер  Біля кожної ялинки 

Танцювали вальс сніжинки. 

Тематична 

прогулянка 

1 

17.12 П’ятниц

я  

Філософія про дієву допомогу і 

бездіяльну жалість                

Бесіда про 

природу 

моральності 

3 

18.12 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

20.12 Понеділ Ой струнка ялинка в нас! Конкурс на 1-4 
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ок  Скільки сяє тут прикрас! краще 

оздоблення 

класу 

21.12 Вівторок Новорічна феєрія Розважальна 

програма 

1-4 

22.12 Середа  В майстерні Діда Мороза. Виготовлення 

новорічних 

іграшок 

1-2 

23.12 Четвер  Новий рік, Новий рік йде мов 

добрий чарівник. 

Новорічна 

вікторина  

3-4 

24.12 П’ятниц

я  

Мультфейерверк «Країна 

новорічних казок» 

Перегляд-

обговорення 

мультфільмів  

1-4 

25.12 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

10.01 Понеділ

ок  

Засновнику Києво-Могилянської 

академії Петру Могилі 425 років 

Екскурс в 

історію 

3-4 

11.01 Вівторок Січень, січкнь-січовик,рік новий 

розпочинає, снігом, холодом лякає. 

Екологічній 

журнал 

"Дослідники 

природи" 

1-4 

12.01 Середа  На калину в зимовицю сіли вранці 

дві синиці. 

Тематична 

прогулянка 

3 

13.01 Четвер   Бібліотека ШГП Бібліотечний 

урок 

2 

14.01 П’ятниц

я  

У маленького Богданка 

У торбинці – засіванка. 

Фольклорні 

посиденьки. 

1-2 

15.01 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1- 4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

17.01 Понеділ

ок  

Красива Жаба і потворний Пес Філософська 

бесіда про 

красу в людині 

1-4 

18.01 Вівторок Вінні-Пух приходить в гості (140 

років з дня народження Алана 

Мілна) 

Літературний 

салон 

1-2 

19.01 Середа   «Від Коляди до Водохреща» 

 

Цикл «Зимові 

свята України» 

3-4 

20.01 Четвер Так виникла казка про країну чудес Літературний 1-4 
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(190 років з дня народження Льюїса 

Керрола) 

альманах 

21.01 П’ятниц

я  

Мультфільми «Пригоди Аліси у 

Дивокраї»«Аліса в задзеркаллі» 

Дитячий 

кінозал 

1-4 

22.01 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

24.01 Понеділ

ок  

Моя школа – рідне коло вчителів і 

учнів. 

Шкільний архів 1-4 

25.01 Вівторок Дитинство в ШГП — це чарівні 

роки!                                          

Творчі роботи 

 

1-4 

26.01 Середа  Школа — велика дитяча країна, 

Тут пізнає себе кожна дитина. 

Конкурс            

вітальних 

листівок, 

стінгазет 

1-4 

27.01 Четвер Ми робимо зірки яскравішими 

 

Династії ШГП 

Виставки юних 

талантів. 

Презентації 

«Ми 

дослідили» 

1-4 

 

4 

28.01 П’ятниц

я  

«Успішний шлях з чудовим 

стартом». 

Випускники ШГП 

Зустрічі з 

цікавими 

людьми 

1-4 

29.01 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

Тиждень музики 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

31.01 Понеділ

ок  

В цей дорогий для серця день 

Бажаємо квітів і пісень! 

 

Святковий 

концерт, 

присвячений 30 

річниці 

народження 

ШГП 

1-4 

 

 

01.02 Вівторок Перший великий композитор-

романтик (225 річниця з дня 

народження Франца Шуберта) 

Музична 

скринька 

 

1-2 

02.02 Середа  Загадки богині музики Евтерпи Музична 

вікторина 

3-4 

03.02 Четвер Безсмертний шедевр музичної 

драматургії ХІХ століття -Вечірня 

серенада Ф.Шуберта Чарівниця 

музика та її голоси 

Музична пауза 

У світі 

музичних 

інструментів 

1-2 
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04.02 П’ятниц

я  

І ллються музики божественні звуки. 

Ф. Шуберт «Аве Марія» 

Фонотека 

класичної 

музики 

3-4 

05.02 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма      

проведення 

Клас

и 

07.02 Понеділ

ок  

Місяць лютий на гостину 

Кличе всю свою родину. 

Екологічні 

стежини 

дослідників 

1-4 

08.02 Вівторок Книжки я люблю читати й добре 

знаю, де їх брати. 

Бібліотечний 

урок 

3 

09.02 Середа  Віхола, віхола в гості до нас 

 їхала.           

Тематична 

прогулянка 

4 

10.02 Четвер Зимуючі птахи України Презентація 1-2 

11.02 П’ятниц

я  

Як поводити себе у театрі Уроки етикету 1-4 

12.02 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

                                              Тиждень етики і естетики 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

14.02 Понеділ

ок  

Любов така велика сила, 

яка дає чарівні крила. 

Ігрова програма 1-2 

15.02 Вівторок Їх дев’ять муз, дев’ять рідних сестер, 

вони в своїй гармонії прекрасні і 

єдині. 

Екскурс в 

історію 

стародавньої 

Греції 

3-4 

16.02 Середа  Життя – театр, а ми – актори, 

І кожен грає свою роль. 

Театральний 

фестиваль 

2,3,4 

17.02 Четвер Дебют на театральних підмостках Театральний 

фестиваль 

2,3,4 

18.02 П’ятниц

я  

Вибухає оплесками тиша 

із шкільної актової зали. 

Підведення 

підсумків 

фестивалю 

1-4 

19.02 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

21.02 Понеділ

ок  

Мови нашої слова – наче музика 

жива. (Мiжнародний день рiдної 

Свято рідної 

мови 

1-4 
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мови.)  
22.02 Вівторок Чорне серце. Лід безсердечності і 

бездушшя 

Філософський 

діалог 

3 

23.02 Середа  Правила поведінки у школі Шкільний 

етикет 

4 

24.02 Четвер Як дарувати подарунки Етикет 

подарунків 

2 

25.02 П’ятниц

я  

Королівський бал ввічливості Свято 

першокласників 

1 

26.02 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

                                         Тиждень української мови і літератури   

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

28.02 Понеділ

ок  

Мандрівки літературними місцями 

України 

Масляну святкували, Люту зиму 

проводжали. 

Фотоконкурс  

Фольклорні 

посиденьки 

1-4 

2 

01.03 Вівторок Слово до слова – зложиться мова Турнір знавців 

української 

мови 

3 

02.03 Середа   Перлини народної мудрості КВК за 

прислів'ями та 

приказками 

4 

03.03 Четвер Чарівна скарбничка казок Леоніда 

Глібова 

Для розваги і розради Масляна – 

найкращий час. 

Конкурс 

ілюстрацій до 

українських 

казок 

До витоків 

народних 

традицій 

1-2 

1-4 

04.03 П’ятниц

я  

Видатний український байкар                  

(  195 річниця з дня народження 

Л.Глібова) 

Літературний 

салон 

3-4 

05.03 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

07.03 Пнеділо

к  

Орлеанська діва (610 років з дня 

народження Жанни д'Арк) 

Якщо говорити між нами, 

То все починається з мами. 

Жіночі історії 

 

Святковий 

концерт 

3-4 

 

1-2 
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09.03 Середа  Слово Тарасове струнами 

б’ється.Ходить між люди від серця 

до серця. 

Шевченкові дні 

у школі 

1-4 

10.03 Четвер Йде весна-королева по світу 

І співає на всі голоси. 

Пізнавально-

ігрова програма 

2 

11.03 П’ятниц

я  

До дня визволення міста Херсона від 

німецько-фашистських загарбників 

Мітинг, 

покладання 

квітів до 

Меморіалу 

Слави 

1-4 

12.03 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

14.03 Понеділ

ок  

Хто в чарівний світ пригод 

потрапить бажає, той нехай в 

бібліотеку зразу завітає. 

Бібліотечний 

урок 

1 

15.03 Вівторок Що не днина по хвилині довше день, 

коротша ніч. 

Екологічні 

стежини 

дослідника 

1-4 

16.03 Середа  Березень іде, провесну веде! Тематична 

прогулянка 

2 

17.03 Четвер І проліски, і травка, й зелена 

муравка,і кульбаба рясна, і фіалочка 

ясна –всі квіти весняні. 

Калейдоскоп 

натураліста 

3 

18.03 П’ятниц

я  

Серце підкаже (про справедливість і 

несправедливість ) 

Філософська 

дискусія 

4 

19.03 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

                                        Тиждень російської мови та літератури 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

21.03 Понеділ

ок 

Сначала аз да буки, а потом другие 

науки 

Турнір знавців 

російської мови 

4 

22.03 Вівторок Улюбленим дитячим книжкам 

«Мойдодыр» и «Тараканище» 100 

років 

Книжковий 

бенефіс 

просмотр 

мультфільмів 

1-2 

23.03 Середа  «Грамоте учиться – всегда 

пригодится!» 
Лінгвістичний 

марафон 

3 

24.03 Четвер  Пословица недаром молвится Фольклорні 

чаювання 

2 
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25.03 П’ятниц

я  

Отметят с нами юбилей и Айболит и 

Бармолей (140 лет со дня рождення 

К. Чуковского) 

Літературний 

салон 

3-4 

26.03 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

04.04 Понеділ

ок  

У храмі цім, є місце всім – 

Хто пише і читає. 

Бібліотечний 

урок 

2 

05.04 Вівторок У квітні квітує квітуча Весна, Квіти 

виповнюють весну до дна. 

Екологічній 

журнал 

"Дослідники 

природи" 

1-4 

06.04 Середа  «Попелюшка, або Кришталевий 

черевичок» Шарль Перро                          

(книжці 325 років) 

Книжковий 

бенефіс 

3-4 

07.04 Четвер  Здоров’я — розкіш для людини, 

Найбільша цінність у житті. 

(Всесвітній день здоров’я) 

Урок здоров’я 1-4 

08.04 П’ятниц

я  

Мультфільм Попелюшка від Disney  Дитячий 

кінозал 

1-2 

09.04 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Тиждень художньої культури 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

11.04 Понеділ

ок  

Геній, який випередив епоху. 

Леонардо-художник. 

Художній салон 3-4 

12.04 Вівторок Ллє світло, йде світами. твій погляд 

над віками 

Історія однієї 

картини 

1-2 

13.04 Середа  Великі відкриття і винаходи 

Леонардо да Вінчі 

Цикл «Музеї 

світу» 

3-4 

14.04 Четвер Леонардо да Вінчі в музеях світу Віртуальний 

путівник 

1-2 

15.04 П’ятниц

я  

Леонардо да Вінчі –геній епохи 

Високого Відродження (570 років з 

дня народження) 

Цикл«Видатні 

люди планети» 

1-4 

16.04 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

http://kazka.pp.ua/perrault/popelyushka.html
http://kazka.pp.ua/perrault/popelyushka.html
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18.04 Понеділ

ок  

Благословення сходить з небес! 

Христос Воскрес! 

Фольклорно-

етнографічна 

виставка 

1-4 

19.04 Вівторок І так любо для діток 

Позбігатися гуртами 

І на сонці крашанками — 

Цок-цок! 

Великодні ігри 

та забави 

1-2 

20.04 Середа  Писанку розмалюю Творча 

майстерня 

3-4 

21.04 четвер Великдень всіх на гостину просить Народознавча 

година 

1-4 

22.04 П’ятниц

я  

Є просто храм, є храм науки, а ще є і 

природи храм.(День Землі) 

Екскурсія до 

краєзнавчого 

музею 

1-4 

23.04 Субота Клуб вихідного дня  

На столі – духмяна паска, а круг неї -  

писанки. 

Робота гуртків 

Майстер-клас з 

бабусями 

1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

25.04 Понеділ

ок  

«Попелюшка», « Кіт у чоботях», 

«Хлопчик Мізинчик» (улюбленим 

казкам 325 років) 

День 

народження у 

казок 

1-4 

26.04 Вівторок Мультфільм «Хлопчик Мізинчик» за 

мотивами казки Ш.Перро 

Дитячий 

кінозал 

3-4 

27.04 Середа  Мультфільм « Кіт у чоботях» за 

мотивами казки Ш Перро 

Дитячий 

кінозал 

1-2 

28.04 четвер Весна-чарівниця, неначе 

цариця,наказ свій послала, щоб 

краса встала. 

Конкурс 

малюнків на 

асфальті 

1-4 

29.04 П’ятниц

я  

Мати сирен і муза танців також 

хору, гречанка й балерина  

Терпсихора. 

Свято танців 1-4 

30.04 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

                                                      Тиждень пам’яті  

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

03.05 Вівторок Дитинство, обпалене війною Зустріч з дітьми 

війни 

3-4 

04.05 Середа  Ми є тому,що їх немає Уроки 

мужності 

1-4 
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05.05 четвер За Батьківщину у боях вмирали  

Однаково — дорослі і малі…  

Виховна година 1-2 

06.05 П’ятниц

я  

Схилися ж над могилами солдатів,  

Що у боях за тебе полягли. 

Мітинг, 

покладання 

квітів до 

Меморіалу 

Слави 

1-4 

07.05 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

10.05 Вівторок Травень. Солов’їні співи, перші 

грози. Перші зливи. 

Екологічній 

журнал 

"Дослідники 

природи" 

1-4 

11.05 Середа  Весна вже травень почала: 

Співає, квітне, пахне, грає… 

Тематична 

прогулянка 

1 

12.05 Четвер Як помста і ненависть Ясен 

погубили 

Філософська 

казка 

2 

13.05 П’ятниц

я  

Сім'я-воістину високе творіння                 

( Всесвітній день сім’ї ) 

Творчі роботи 3-4 

14.05 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 

 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

16.05 Понеділ

ок  

З казкової скриньки Розважальна 

гра-вікторина 

3 

17.05 Вівторок Довірливо очима експонатів 

Минуле наше дивиться на нас... 

Екскурсія до 

художнього 

музею 

2 

18.05 Середа  Два брати  Філософська 

бесіда про 

щедрість і 

жадібність 

1 

19.05 Четвер Вишиванка рідна, ну хіба не диво?  

В ній ходити модно, стильно і 

красиво. 

Парад 

вишиванок 

1-4 

20.05 П’ятниц

я  

Казки всі ми знаєм – казку 

полюбляєм 

Вікторина-

розвага 

4 

21.05 Субота Клуб вихідного дня Робота гуртків 1-4 
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Тиждень біології 

Дата День 

тижня 

Заходи Форма 

проведення 

Клас

и 

23.05 Понеділ

ок  

Великий дослідник природи Карл 

Лінней (315 років від дня 

народження ) 

Етюди про 

видатних 

природознавців 

3-4 

24.05 Вівторок Рослини - це краса Землі барвиста, 

без них, навіть, мистецтво втратить 

змісту! 

Конкурс 

малюнків 

 

1-4 

25.05 Середа  Планета є для кожного оселя, 

Нема рослин, тварин, Земля - 

пустеля. 

Біологічна вікт

орина 

4 

26.05 Четвер На гостину до Флори і Фауни.  Ігровий квест 2 

27.05 П’ятниц

я  

Зелена аптека 

Квітковий годинник К.Ліннея 

Усний журнал 

Презентація 

3                     

1-2 

28.05 Субота Клуб вихідного дня відбуває на 

канікули  

Гра- мандрівка 1-4 

30.05 Понеділ

ок 

ШГП – країна дитинства Ігрова програма  

1.06 Вівторок Мелодії останнього дзвоника Святковий 

концерт 

 

 

 

Календар виховної роботи старшої школи 

 

Клас  Термін  Виховні заходи 

Вересень 

1-11 01.09.2021 Свято Першого дзвоника і Дня Знань 

Тиждень безпеки життєдіяльності 

(01.09 - 04.09. 2021) 

1-11 02.09.2021 Інструктажі з питань безпечної життєдіяльності «Правила 

безпеки школяра» 

5-6 02.09.2021 Медичні бесіди «Здоровий спосіб життя – вибір сучасної 

людини» 

1-11 03.09.2021 Класні години: «Твоя безпека залежить від тебе». 

Перегляд відеофільмів 

1-11  Молебень про успішний початок навчального 2021 – 2022 

навчального року 

1-10 11.09.2021 Засідання Президентської ради шкільного 

самоврядування з порядком денним: 

1) Про підготовку до виборів Президента шкільного 

самоврядування; 

2) Про порядок виборів Президента школи. 



75 
 

1-10  Засідання Комітетів шкільного самоврядування 

Тиждень фізкультури та спорту 

(06.09- 10.09.2021) 

5-6 06.09.2021 Відкриття тижня фізкультури і спорту. Радіолінійка. 

 Радіоефіри (протягом тижня). 

Виставка спортивних досягнень учнів ШГТ 

7 Радіоефіри  

1-11 Конкурс на кращий класний куточок. 

Старт загальношкільного конкурсу «Кращий клас» 

5 07.09.2021 «Веселі старти» 

1-11 07.09.2021 Єдина політінформація «Спорт в житті людини» 

8 08.09.2021 Радіоефір «Спортивні досягнення нашого класу» 

6 «Веселі старти» 

7 09.09.2021 «Веселі старти» 

9 Радіоефір «Видатні спортсмени Херсонщини» 

9-10 Змагання з волейболу 

 10.09.2021 День здоров’я. Виїзд до м. Гола Пристань (за програмою 

Дня активного відпочинку) 

7-9 Семінар «Орфоепічні норми» 

5-6 Пішохідна екскурсія «Херсонська фортеця» 

5 17.09.2021 Посвята в гімназисти 

1-11 17.09-27.09. 

2021 

Конкурс «Таланти ШГП» 

5-7 20.09.2021 Конкурс дитячого малюнку на асфальті «Ми за мир на 

планеті Земля (до Міжнародного Дня миру)» 

1-10 18.09.2021 Відкриття Клубу вихідного дня 

5-7 24.09.2021 Екскурсія до Національного історико-археологічного 

заповідника «Ольвія» 

1-11 1 раз на 

тиждень 

Екологічні рейди «Найчистіший і найкомфортніший 

клас» 

День Пам’яті, 

присвячений партизанському руху в Україні  

в роки Великої Вітчизняної війни  

( 22.09.2021) 

6-А 

10-Б 

21.09-22.09. 

2021 

Привітання ветеранів, учасників партизанського руху в 

Україні в роки Великої Вітчизняної війни вдома: 

1-11 22.09.2021 Мітинг, присвячений Дню Партизанської слави «І 

пам’ятає Україна великий подвиг партизан». 

Покладання квітів до пам’ятників міста Херсона» 

1-11 протягом 

місяця 

Пошукова операція «Мій прадід був солдатом» 

7 24.09.2021 Екскурсія «Стежками героїв-підпільників рідного міста» 

8 за графіком Екскурсія до краєзнавчого музею «Херсонці – герої 

підпілля та учасники партизанського руху» 
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Тиждень історії 

(13.09. – 18.09.2021) 

5-11 13.09.2021  Відкриття тижня. Радіолінійка  

11 13.09.2021 Інтелектуальна гра «Історія в особистостях» 

5-11 14.09. 2021 Єдина політінформація «Історія мого славного міста» 

6 14.09.2021 Конкурс кросвордів, загадок «Древня Греція» 

7 15.09.2021 Конкурс історичних зачісок 

8 15.09.2021 Ігрова шоу-програма «Міс історія» 

9 16.09.2021 Турнір знавців історії 

9-10 16.09.2021 Конференція «Чим багатий наш край» 

5 17.09.2021 Віртуальна екскурсія пам’ятними місцями рідного міста 

5-10 13.09.-17.09. 

2021 

Екскурсія до музею ШГП (за графіком) 

 

5 02.09.2021 Презентація «На дорозі небезпечно, тож обачним бути 

доречно» 

06.09.2021 Бесіда «Спортом займайся – здоров’я набирайся» 

13.09.2021 Година спілкування  «Книга у нашому житті» 

21.09.2021 Бесіда «Герої підпілля мого рідного міста. Ілля Кулик» 

24.09.2021 Бесіда «Розкажи про свою улюблену справу» 

6 03.09.2021 Бесіда «Увага! Дорожні знаки – наші друзі» 

08.09.2021 Медична бесіда «Подорож у країну чистоти. Розпорядок 

дня школяра» 

14.09.2021 Бесіда «Особиста відповідальність школяра про власне 

здоров’я» 

21.09.2021 Презентація «Сторінками партизанської слави» 

24.09.2021 Пізнавальна бесіда «Азбука ввічливості» 

7 03.09.2021 Медична бесіда «Поговоримо про правильне харчування 

школяра» 

09.09.2021 Виховна бесіда «Про здоровий спосіб життя» 

15.09.2021 Бесіда «Книга – основа пізнавальної діяльності» 

22.09.2021 Бесіда «Партизанський рух в Україні в роки війни» 

24.09.2021 Бесіда «Добрі справи красять людину» 

8 03.09.2021 Бесіда «Як поводити себе в екстремальних ситуаціях» 

10.09.2021 Презентація «Це цікаво. Світові спортивні рекорди» 

22.09.2021 Година спілкування «Книга у нашому житті» 

14.09.2021 Бесіда «» «Юні герої-партизани. Володимир Казначеєв» 

24.09.2021 Година спілкування «Що таке духовність» 

9 03.09.2021 Презентація «Твоя безпека залежить від тебе» 

09.09.2021 Бесіда «Рухова активність та її вплив на розвиток 

підлітків» 

16.09.2021 Музична бесіда «Знайомимося з класиками. Л. В. 

Бетховен» 
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22.09.2021 Бесіда «Партизанський рейд «Від Путівля до Карпат» 

28.09.2021 Круглий стіл «Ідеал сучасної людини» 

10 02.09.2021 Презентація «Формула безпечної життєдіяльності» 

08.09.2021 Презентація «Загартовування. Його значення для 

здоров’я» 

15.09.2021 Ділова гра «Як би я був директором школи» 

22.09.2021 Бесіда «Герої підпілля Херсонщини» 

29.09.2021 Відверта розмова «Для чого треба бути чесним і 

порядним» 

11 02.09.2021 Презентація «Формула безпечної життєдіяльності» 

10.09.2021 Здоровий спосіб життя – головне правило школяра 

17.09.2021 Ділова гра «Як би  я був учителем …» 

22.09.2021 Бесіда «Героїчні рейди партизан. Подвиги юних героїв» 

29.09.2021 Бесіда «Які ми обираємо професійні шляхи» 

 

Жовтень 

Місячник шкільних бібліотек 

(01.10. – 30.10.2021) 

5-11 05.10.2021 Єдина політінформація «За нас ніхто планету не врятує» 

9-А  Екоконференція «Херсонщина – екологічна безпека» 

5-7  Флешмоб «За чисте довкілля Херсонщини» 

5-6  Квест бібліотекою в рамках Міжнародного Дня шкільних 

бібліотек. Подорож до Бібліограду 

8-Б 

10-А 

10-Б 

 Веб-квест «Засновники нашого міста: Г. Потьомкін, Ф. 

Ушаков, О. Суворов» 

5-10  Конкурс відео екскурсій «Подорожуємо Херсонщиною» 

6-А  Екоальтанка «Чи є в травах і квітах цілюща сила?» 

5-11 протягом 

місяця 

Пошукова операція «Мій прадід був солдатом» 

5-6  До Дня художника. Виставка малюнків «Чарівні фарби» 

1-11 1 раз на 

тиждень 

Рейди «Найчистіший та найкомфортніший клас» 

Вибори Президента школи 

(10.10.2021) 

5-10 

 

 Радіоефір «Організація та проведення передвиборчої кампанії 

з вибору Президента шкільного самоврядування» 

01.10.2021 Збори класів «Ми обираємо кандидата в Президенти школи» 

04.10.2021 Вибори членів виборчої комісії 

05.10.2021 Прийом передвиборних програм кандидатів 

05.10.2021 Реєстрація кандидатів в Президенти шкільного 

самоврядування  

06.10.2021 Вибори членів наглядової комісії  
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08.10.2021 Відкриті дебати. Презентації передвиборних програм 

кандидатів на посаду Президента шкільного самоврядування 

11.10.2021 І тур виборів Президента шкільного самоврядування 

11.10.2021 Засідання лічильної комісії. 

ІІ тур виборів (за необхідністю). 

Оголошення результатів виборів. Шкільний радіоефір. 

Привітання новообраного лідера шкільного самоврядування. 

Радіо лінійка. Виступ новообраного лідера шкільного 

самоврядування  

16.10.2021 Засідання Президентської Ради школи 

Тиждень культури та мистецтва 

(04.10. – 08.10.2021) 

5-10 04.10.2021 Відкриття тижня.  

Художня галерея робіт учнів «Наші таланти» 

5 04.10.2021 Радіо лінійка. Виступ класів на радіо. 

Гра-подорож до країни Мистецтва 

6 04.10.2021 Гра-конкурс «В пошуках зниклої картини» 

6-10 05.10.2021 Презентація «Видатні люди Німеччини:  

І. В. фон Гете – поет і філософ» 

5-10 05.10.2021 Розважальний конкурс «Жива картина» 

7-8 06.10.2021 Презентація «Батько симфонії. Композитор і диригент 

Й.Гайдн» 

5-8 06.10.2021 Конференція «Тварини чарівного світу в творчості російських 

художників -казкарів » 

6 07.10.2021 Вікторина «Прості заповіді Декалога – основа відношення між 

людьми» 

5 07.10.2021 Бесіда-роздум «Золоті правила етикету» 

7 07.10.2021 Презентація «Імператор оперети І. Кальман» 

8 04.10.2021 Етична бесіда «Прощення. Творче вирішення проблеми» 

9 06.10.2021 Усний журнал «Етика античної філософії» 

10 08.10.2021 Зустріч із священиком . Актуальність християнських 

цінностей в сучасному світі 

Шкільна спартакіада 

7-8 

9-10 

07.10.2021 Змагання з волейболу 

7-8 08.10.2021 Змагання з футболу 

9-10 09.10.2021 Змагання з футболу 

5 15.10.2021 Спортивні змагання «Веселі старти» 

6 16.10.2021 Спортивні змагання «Веселі старти» 

5-10 протягом 

місяця 

Музейна педагогіка. 

Відвідування оновленої експозиції літературного музею  

Б. Лавреньова (за графіком) 

Творча робота групи «Українознавці» 

5-7  Спортивно-інтелектуальне свято «Козацький гарт» 
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5-6  Брей-ринг «Наша мова калинова» (з батьками) 

8-10  Ділова розмова «Факти про митців та твори» 

1-11 22.10.2021 77-ій річниці визволення України присвячується. 

Культпохід до кінотеатру «Ювілейний». Перегляд художнього 

фільму «Солдатик» 

6-7  Заходи шкільної бібліотеки. 

 Художній салон «Дивовижний світ художньої ілюстрації»  

(до 85 річниці Р. Інгпена) 

Тиждень медіаграмотності 

(18.10. – 22.10.2021) 

5-11 18.10.2021 Відкриття тижня медіаграмотності. 

Радіоефір шкільного радіо (за графіком) 

5-10 18.10.2021 День фотографії. Фотовиставка «Відчуй красу реального 

світу» 

5-8 19.10.2021 День реклами. «Моя школа. Мій класний колектив» 

8 19.10.2021 Тренінгові заняття «Реклама як інструмент маніпуляції» 

5-6 20.10.2021 День смайлика. Майстер-класи з виготовлення іграшки-

оригамі 

7-8 20.10.2021 Вікторина «Абетка медіа грамотності» 

9-10 20.10.2021 Зустріч з головним редактором ТРК ЯТБ «Від репортажу до 

авторського кіно» 

5-6 21.10.2021 День мультиплікації. Перегляд мультфільму «Казка про золоті 

правила безпечного Інтернету 

9-10 21.10.2021 Майстер-клас «Основи медіа грамотності» 

7-8 21.10.2021 Майстер-клас «Медіаграмотність сучасна» 

9-10 22.10.2021 Презентація «Медіаосвіта – це потреба часу» 

7-8 22.10.2021 Презентація «YouTube, телебачення, 
радіо, дитячий сайт - як джерело медіа текстів» 

5-7 22.10.2021 Зустріч із журналісткою С. Петровою. Майстер-клас для юних 

журналістів 

 

5 08.10.2021 Урок ввічливості 

15.10.2021 Година дитячої поезії. К. І. Чуковський  

21.10.2021 Бесіда «Визволення України від німецько-фашистських 

загарбників» 

6 07.10.2021 Гра-вікторина «Чи завжди ми ввічливі?» 

15.10.2021 Поетична година. К. І. Чуковський 

21.10.2021 Презентація «Визволення України. Хроніка подій» 

7 22.10.2021 Поетичний вернісаж «Поети України про осінь» 

 Бесіда «Щоб мати друга, треба їм бути» 

15.10.2021 Презентація «Визволення України. Хроніка подій» 

8 08.10.2021 Година ребусів, кросвордів, загадок, буріме 

14.10.2021 Година поезії «С. Єсенін – поет великий і юний» 

22.10.2021 Презентація «Визволення України. Хроніка подій» 

https://www.youtube.com/?hl=RU
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9 07.10.2021 Бесіда «Поговоримо про шкільний етикет» 

15.10.2021 До Дня визволення України. Бібліотечна година «Поезія війни 

– поезія Перемоги» 

21.10.2021 До Дня визволення України. Бесіда «Шляхом боїв» 

10 06.10.2021 Бесіда «Бути культурним просто! 

15.10.2021 Година поезії «Поети про осінню пору» 

20.10.2021 Презентація «Визволення України. Шляхами боїв» 

 

Листопад 

1-11 01.11.2021 Збори класів. Підведення підсумків І чверті 

1-10 08.11-09.11. 

2021 

Навчання активу шкільного самоврядування. Засідання 

комітетів 

1-11 1 раз на 

тиждень  

Екологічні рейди «Найчистіший і найкомфортніший клас» 

1-11 23.11.2021 Екологічний десант із озеленення шкільного подвір’я та 

прилеглої території 

5-11  Концерт камерного оркестру «Гілея» Херсонської обласної 

філармонії 

5-10 15.11-20.11. 

2021 

Музейна педагогіка.  

Відвідування музею ім. О. Шовкуненка (за графіком) 

Пошукова операція 

 «Мій прадід був солдатом» 

Робота творчої групи «Українознавці» 

5-10 16.11.2021 Перфоманс «Лісова пісня» (до 110-річчя написання драми-

фієсти видатної письменниці Л. Українки) 

5-11  Конкурс творчих робіт «Україна в Європі, Європа в Україні: 

очима молоді» 

Шкільна спартакіада 

5-10  Змагання з настільного тенісу  

7  Книжкове туристичне бібліоагенство «Навколо світу з 

героями книг» 

8  Вітальня Дніпрової Чайки  

10  Літературний вечір до 200 річчя  

Ф. Достоєвського. Великий гуманіст  

6  Лінгвістична гра «Собирал человек слова» ( до 225-річчя В. 

Даля) 

Тиждень російської мови та літератури 

(08.11.- 12.11.2021) 

5-11 08.11.2021 Відкриття тижня. Радіолінійка 

5 08.11.2021 Гра-мандрівка «Знавці російської мови» 

6 08.11.2021 Вікторина «В світі книжок» 

7 08.11.2021 Лінгвістична гра «Граматичне лото» 

8 09.11.2021 Презентація «Цікаві факти із життя поета М. О. Некрасова» 
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9 09.11.2021 Презентація «Цікаві факти із життя  

Ф. Достоєвського» 

5-10 08.11-12.11. 

2021 

Конкурс буктрейлерів «Моя улюблена книга» 

5-10 10.11-11.11. 

2021 

Конкурс читців. «Вільний вибір віршів і поетів» 

 

9-10 11.11.2021 Інтелектуальний ринг «Лексика сучасної людини» 

8-10 12.11.2021 Літературний вечір «М. Некрасов. Я ліру присвятив народові 

своєму» 

7-8 10.11.2021 Випуск стіннівок. 

Презентація «Фразеологія – дзеркало народу» 

Тиждень інформатики, 

присвячений Всесвітньому Дню інформації та 127-річчю з Дня народження  

засновника кібернетики і теорії штучного інтелекту 

Норберта Вінера(22.11.- 27.11.2021) 

6-А 22.11.2021 Відкриття тижня інформатики. 

 Радіолінійка 

5-11 22.11.2021 Конкурс стіннівок «ІТ світ майбутнього» 

22.11.2021 Час кодити. Кодування у школі з отриманням сертифікату 

5 23.11.2021 Конкурс «Перша мультиплікація з РоwerPoint» (інтернет-

голосування) 

5-11 23.11.2021 Марафон Шумахера «Клавогонки» 

23.11.2021 Конкурс листівок до 30-річчя ШГП (інтернет-голосування) 

24.11.2021 Онлайн-олімпіада «Найрозумніший» (на базі платформи 

Socrative) 

24.11.2021 Конкурс «Інтернет-сервіси в навчанні» (інтернет-голосування) 

8-11 24.11.2021 Онлайн-розминка «Знавці коду» 

5-11 25.11.2021 Фотоконкурс «Комп’ютерна абетка» (інтернет-голосування) 

25.11.2021 Квест «Інфокрос» 

26.11.2021 Гра «Поясни інакше. Не можеш? Тоді продемонструй» 

26.11.2021 Підведення підсумків Тижня інформатики. Нагородження 

переможців. Чаювання «Працюй, думай, але про ласощі не 

забувай» 

 

5 02.11.2021 Бесіда «Подорож у Королівство ввічливості» 

08.11.2021 Інтерактивна гра «Морський бій» 

16.11.2021 Бесіда «Поговоримо про правильне харчування» 

25.11.2021 Презентація «З історії театру» 

6 05.11.2021 Бесіда «Ввічливим і чемним будь, про культуру не забудь» 

09.11.2021 Квест «Прислів’я, вірші, буріме» 

17.11.2021 Бесіда «Поговоримо про правильне харчування» 

24.11.2021 Презентація «З історії розвитку комп’ютера» 

7 04.11.2021 Гра-вікторина «Уроки ввічливості» 

09.11.2021 Літературне кафе. М. О. Некрасов 
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18.11.2021 Бесіда «Поговоримо про правильне харчування» 

23.11.2021 Година ТВВЗ 

8 09.11.2021 Зустрічайте майстер-клас від батьків 

10.11.2021 Пізнавальна бесіда «Осіння природа у віршах російських 

поетів» 

16.11.2021 Класна година «Булінг. Застереження. Покарання» 

22.11.2021 Інтерактивна бесіда «ІТ – світ майбутнього» 

9 08.11.2021 Зустрічайте майстер-клас від батьків 

12.11.2021 Презентація «Лексика сучасної людини» 

17.11.2021 Класна година «Булінг. Застереження. Покарання» 

21.11.2021 Година ТВВЗ 

10 06.11.2021 Зустрічайте майстер-клас від батьків 

13.11.2021 Презентація «Загадковий світ Омара Хайяма» 

16.11.2021 Класна година «Булінг. Застереження. Покарання» 

24.11.2021 Презентація «Комп’ютер і сучасна людина! 

 

Грудень 

5-10 11.12.2021 Засідання Президентської Ради шкільного самоврядування  

5-11 1 раз на 

тиждень 

Екологічні рейди «Найчистіший та найкомфортніший клас» 

5-11 4 грудня Перший етап клонкурсу-захисту рефератів та науково-

дослідницьких робіт МАН 

5-7 Протягом 

місяця 

Операція «Допоможемо пташкам перезимувати». 

Виготовлення та розміщення на подвір’ї пташиних годівничок 

9,11 Благодійна акція «Їм потрібна наша допомога». Збір коштів 

міському притулку бездоглядних тварин «Шанс» 

5-7 Благодійна акція «Допоможемо хворим дітям ХОДКЛ» 

 17.12-18.12 

2021 

Відвідування самотніх ветеранів вдома. Привітання з 

Різдвяними святами 

Тиждень права 

(06.12. – 11.12.2021) 

5-11 06.12.2021 Відкриття тижня. Радіолінійка 

5-11 06.12-

10.12.2021 

Конкурс малюнків «Я маю право» 

5-11 07.12.2021 Єдина політінформація «Права людини. Декларація прав 

людини» 

9 07.12.2021 Презентація «Закон та право для всіх єдині» 

10 07.12.2021 Турнір «Знавці права» 

5-11 07.12.2021 День місцевого самоврядування. Зустріч з депутатами 

місцевого самоврядування 

7-8 08.12.2021 Мандрівка Країною прав дитини «Закон про мене – мені про 

закон» 

9 08.12.2021 Правознавчий калейдоскоп «Молодь: свобода, 
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відповідальність» 

7 09.12.2021 Ігрова програма «Ваші права, діти!» 

10-

11 

10.12.2021 Зустріч з професором державного управління ХНТУ 

ФіліпповоюВ.А. 

7-11 09.12.2021 Перегляд документального фільму «Як не стати жертвою 

злочину» 

5-7  Заходи творчої групи «Українознавці» 

Форт-буаярд «Світ української мови» 

7-8  Інтелектуальний батл «Україна в цифрах» 

5-11 1 раз на 

тиждень 

Екологічні рейди «Найчистіший та найкомфортніший клас» 

5-10 17.12.2021 Виступ хору Кафедрального собору Стрітення Господнього  

5-10 18.12.2021 Майстер-клас «Випікаємо чарівні різдвяні пряники» 

5-10 15.12-

16.12.2021 

Зустріч з українськими письменниками «Книжковий Миколай 

запрошує» 

6  Літературний новорічний квест для дітей та батьків 

«Магічний вечір у бібліотеці» 

5-11 22.12-

29.12.2021 

Новорічні сімейні вечори (за графіком) 

 

5 03.12.2021 Пізнавальна бесіда «Якщо друг у тебе є – життя радісним 

стає» 

09.12.2021 Бесіда «Права і обов’язки школярів» 

17.12.2021 Конкурс малюнків «Чарівна палітра» 

21.12.2021 Музичний салон. «Знайомимося з класичною музикою. Л. В. 

Бетховен» 

6 03.12.2021 Бесіда «Збройні сили України – сила, гордість, міць країни» 

10.12.2021 Вікторина «Права людини» 

15.12.2021 Конкурс малюнків «Зимові сюжети» 

20.12.2021 Презентація «Різдвяні традиції Таврії» 

7 04.12.2021 Цей чудовий світ професій 

07.12.2021 Подорож до країни закону і права 

11.12.2021 Презентація «Різдвяні традиції Таврії» 

22.12.2021 Цікава бесіда «Школа гарних манер» 

8 03.12.2021 Презентація «Професії моїх батьків» 

08.12.2021 Усний журнал «Кожна дитина має право» 

13.12.2021 Презентація «Різдво Христове. Православні історії» 

23.12.2021 Бесіда «Людина починається із здоров’я» 

9 02.12.2021 Презентація «Професії майбутнього» 

09.12.2021 Бесіда «Знай права – виконуй обов’язки» 

13.12.2021 Бесіда «День Святого Миколая. Історія свята» 

23.12.2021 Вікторина «Колесо історії» 

10 03.12.2021 Презентація «Вибір професії, або задача з багатьма 

невідомими» 
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09.12.2021 Бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» 

15.12.2021 Презентація «День Святого Миколая. З історії свята» 

21.12.2021 Відверта розмова про доброту і милосердя 

 

Січень 

5-10 10.01.-

14.01. 

2022 

Засідання Комітетів шкільного самоврядування 

 

5-10 15.01.2022 Засідання Президентської Ради шкільного самоврядування  

 Протягом 

місяця 

ШГП – 30! 

- конкурс історичних плакатів «Згадаймо, як все 

починалось»; 

- конкурс вітальних листівок та плакатів; 

- конкурс на кращу веб-листівку; 

- конкурс малюнків «На світі школи кращої немає»; 

- конкурс на кращий відеоролик; 

- конкурс на кращий вірш; 

- конкурс «Краще інтерв’ю з вчителем, вихователем, 

керівником гуртка»; 

- конкурс на кращу святкову інсталяцію; 

- конкурс на краще відеопривітання від учнів, батьків та 

педагогів; 

- конкурс на кращу саморобку, зроблену власними 

руками; 

- конкурс на кращий радіоефір з теми «Я вам розповім про 

любу школу»; 

- конкурс на кращу презентацію «Я навчаюся у ШГП»; 

- конкурс на кращу презентацію «Видатний випускник 

ШГП» 

1-11  Засідання шкільного наукового товариства «Ерудит» 

1-11  Екологічні рейди «Найчистіший та найкомфортніший клас» 

7-9  Заходи творчої групи «Українознавці». 

Кімнатокешінг «Світ книги» 

5-10  Літературна демотека «Проба пера» 

8  Заходи шкільної бібліотеки. 

Брейн-ринг «Чарівне Різдво» 

10-Б  Літературний салон «Різдв’яне диво  

Ч. Діккенса (до 185-річчя з Дня народження) 

5  Літературне чаювання з Алісою  

(до 90-річчя з Дня народження Л. Керола) 

5-11 31.01.2022 Святковий концерт з нагоди 30-річчя ШГП 

Шкільна спартакіада 

  Змагання з шашок та шахів на приз директора школи 
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5 10.01.2022 Презентація «Історія моєї школи» 

18.01.2022 Вікторина «Чи все я знаю про ШГП?» 

26.01.2022 Завітаємо до фільмотеки ШГП. Перегляд фільмів 

6 11.01.2022 Презентація «Історія ШГП» 

19.01.2022 Гра «Що? Де? Коли?» 

27.01.2022 Кінозал. Перегляд учнівських фільмів 

7 12.01.2022 Бесіда «Славні традиції моєї школи» 

20.01.2022 Вікторина «Перегортаємо сторінки історії школи» 

24.01.2022 Конкурс «Про школу ми говоримо віршами» 

8 14.01.2022 Презентація «Випускники говорять про ШГП» 

20.01.2022 Зустріч з переможцями предметних олімпіад школи 

28.01.2022 Зустріч з ветеранами праці школи 

9 13.01.2022 Презентація «Випускники ШГП на карті світу» 

20.01.2022 Зустріч з учнями-переможцями предметних олімпіад школи 

28.01.2022 Зустріч з ветеранами праці школи 

10 14.01.2022 Бесіда «Спортивна слава ШГП» 

23.01.2022 Зустріч з учнями-переможцями предметних олімпіад школи 

27.01.2022 Зустріч з ветеранами праці школи 

Лютий 

1-11 1 раз на 

тиждень 

Екологічні рейди «Найчистіший та найкомфортніший клас» 

 05.02.2022 Тренінг лідерів шкільного самоврядування за програмою  

С.Кові «Лідер в мені» 

9-10  Круглий стіл «Невідомі факти про відомих письменників» 

9  Мистецький салон «Жінок коханих імена» 

8  Арт салон «Майстер портрета» (до 240-річчя з Дня 

народження О. Кіпренського) 

5-8  Етична бесіда «Сучасний як ніколи»  

(до 895-річчя з дня завершення  

В. Мономахом роботи над «Повчанням» 

10  Літературна година «Легенда століття» (до 220-річчя В. 

Гюго) 

8-9  Зустріч з воїнами-інтернаціоналістами «Мій біль- 

Афганістан» 

Тиждень англійської мови 

(07.02. – 11.02.2022) 

5-11 07.02.2022 Ах вернісаж … Виставка постерів та ілюстрацій 

8-А 07.02.2022 Attention, аttention.Радіопередача про заходи тижня 

5-11 08.02.2022 Знайомтеся, наші ювіляри. Тематична політінформація 

5-9 08.02.2022 Чарівний кінозал. Перегляд фільмів за творами Ч. Діккенса,  

Л. Керола 

10-11 08.02.2022 «Моя твоя не розуміє». Конкурс перекладачів 

7-А 09.02.2022 «Історія для дітей». Презентація за творами Ч. Діккенса для 
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7-Б дітей 

8-9 09.02.2022 «Різдвяна історія». Конкурс декламаторів 

5-6 10.02.2022 «Відгадай персонаж за описом». Вікторина за творами Ч. 

Діккенса,  Л. Керола 

5-10 11.02.2022 «В гостях у казки». Літературний експрес 

 

5 03.02.2022 Медична бесіда «Знай і виконуй головні правила гігієни» 

09.02.2022 Презентація «Країна туманного Альбіону» 

16.02.2022 Година поезії «Веселі вірші Г. Остера» 

23.02.2022 Бесіда «Чи вміємо ми дружити?» 

6 03.02.2022 Бесіда-роздум «Навіщо людям доброта?» 

10.02.2022 Гра «Весела англійська мова» 

17.02.2022 Музична бесіда «Моя улюблена музика» 

24.02.2022 Бесіда «Яку людину можна вважати ввічливою» 

7 04.02.2022 Бесіда «Ми за безпечний Інтернет» 

09.02.2022 Брейн-ринг «Цікава англійська» 

16.02.2022 Бібліотечна бесіда «Журнали і газети –учням планети» 

25.02.2022 Бесіда «Вчимося поводитися у суспільстві» 

8 02.02.2022 Пізнавальна бесіда «Стилі та напрями мистецтва: бароко, 

романтизм, реалізм» 

08.02.2022 Інтелект шоу «Англійська – це цікаво» 

15.02.2022 Подорож «Торкнутися краси можна тільки серцем» 

24.02.2022 Бесіда «Твоя відповідальність перед самим собою і 

колективом» 

9 01.02.2022 Бесіда «Краса людини – в здоров’ї» 

11.02.2022 Бесіда «Англійська мова в нашому повсякденному житті» 

17.02.2022 Година спілкування «Умій володіти собою» 

25.02.2022 Бесіда «Які риси характеру людини я вважаю ідеальними» 

10 01.02.2022 Бесіда-роздум «Ти і твоя майбутня професія» 

10.02.2022 Вікторина «Чи знаєш ти історію Британії» 

16.02.2022 Година спілкування «Умій володіти собою» 

23.02.2022 Відверта розмова «Люди, з яких я беру приклад» 

 

Березень 

5-10 12.03.2022 Засідання Президентської ради шкільного самоврядування 

5-11 1 раз на 

тиждень 

Екологічні рейди «Найчистіший і найкомфортніший клас» 

5-11  Пошукова операція «Мій прадід був солдатом» 

5-8 18.0325.03. 

2022 

Театральний фестиваль  

5-11 13.03.2022 День Пам’яті, присвячений 78-ій річниці визволення 

Херсона від фашистських загарбників 

5-9 Радіоефіри. 
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Мітинг, присвячений визволенню Херсона «Тих днів у пам’яті 

не стерти і сьогодні» 

 Привітання ветеранів ВВв  

Бібліотечні заходи 

6  Бенефіс читача «Читаємо разом» 

6-8  Вечір гумору «Жменька сміху»  

(до 195-річчя з Дня народження Л. Глібова) 

7-8  Конференція «Світ дитинства у творчості Т. Г. Шевченка» 

7-10  Квест «Світ Кобзаря» 

Тиждень української мови та літератури 

(28.02 -  05.03.2022  ) 

5-11 28.02.2022 Конкурс газет, присвячених ювілейним датам (І. Франко, М. 

Вороний, В. Стефаник) 

Конкурс диктантів «У мові – і минуле, і майбутнє, у ній 

народу суть, його життя» 

5-6 28.02.2022 Малюнковий парад. Конкурс малюнків «Рідна Україна. Світ 

природи» 

8-9 01.03.2022 Мовна гра «Цікава фразеологія» (кросворди, головоломки, 

творчі вправи, мовні ігри) 

5-11 02.03.2022 Конкурс декламаторів 

5-10 02.03.2022 Літературний конкурс. Сучасна українська дитяча література. 

Написання листа літературному героєві або письменнику 

9-10 02.03.2022 Усний журнал «Українські письменники у світі» 

5-9 03.03.2022 Конкурс «Мій зошит посміхається» 

5-11 03.03.2022 Мовний конкурс «Бринить, співає наша мова « (дитячі вірші, 

твори) 

5-10 04.03.2022 Літературна вітальня, присвячена 165-річчю від дня 

народження Івана Франка «Шукай краси, добра шукай! Вони є 

все, вони є всюди…» 

 02.03.2022 Учнівські презентації «Рідна мово, росту я крізь тебе, крізь 

родовища дум і краси» 

5-11 01.03-04.03. 

2022 

Книжкова виставка «Сучасні українські дитячі письменники» 

6-7 04.03.2022 Лінгвістичний брейн-ринг 

9-10 03.03.2022 Конкурс творів, у яких слова починаються на одну букву 

5-11 04.03.2022 Підведення підсумків Тижня української мови і літератури 

Тиждень природничих наук 

( 14.03. – 18.03.2022  ) 

6-11 14.03.2022 Відкриття тижня. Радіоефір  

8-9 14.03.2022 День цікавих хімічних дослідів «Звичайне  хімічне чудо» 

5-6 14.03.2022 Конкурс малюнків «Світ навколо нас» 

9 15.03.2022 Наукова конференція «Відповіді хімії на глобальні проблеми 

людства» 

7 16.03.2022 Екскурсія до ботанічного саду ХДУ 
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9-10  Хімічний КВВ 

8-9 16.03.2022 Дві цікаві науки, які вони? Зустріч з викладачами кафедри 

природничих наук ХДУ 

8 17.03.2022 Біологічний квест «Організм людини –правда та міфи» 

9-10    Наукова конференція «В. І. Вернадський – вчений зі світовим 

ім’ям» 

6-7  Аукціон «Рослини та тварини Червоної книги України» 

6-10  Закриття тижня. Підведення підсумків. Віртуальна 

фотовиставка домашніх тварин «Друзі наші менші» 

 

5 01.03.2022 Гра «Лінгвістичні смаколики» 

09.03.2022 Подорож «В гостях у казки» 

16.03.2022 Вікторина «Цей чудовий світ природи» 

22.03.2022 Знайомимося з жартівливими віршами Г. Остера «Шкідливі 

поради» 

6 02.03.2022 Мовний калейдоскоп «Мовні перлини для кожної людини» 

11.03.2022 Урок мужності «Хто загинув за Дніпро – буде жити у віках» 

17.03.2022 Вікторина Цей чудовий світ природи» 

23.03.2022 Пізнавальна бесіда «Цікаво про наукові відкриття» 

7 01.03.2022 Про конкурс «У світі фразеології» 

11.03.2022 Презентація . Визволення Херсона. Події в хронології 

16.03.2022 Віртуальна подорож «Чудеса природи – рослини-хижаки» 

22.03.2022 Гра-презентація «Зв’язок науки з живописом» 

8 03.03.2022 Презентація «Сучасні поети та письменники Херсонщини» 

10.03.2022 Презентація «Бойовий шлях 295 Херсонської стрілецької 

дивізії» 

15.03.2022 Пізнавальна гра «Хімія і біологія навколо нас» 

22.03.2022 Інтерактивна гра «У світі професій» 

9 02.03.2022 Презентація «Українські письменники у світі» 

11.03.2022 Презентація «Кулик – герой Херсона» 

15.03.2022 Інтерактивна гра «Таємниці живої природи» 

22.03.2022 Презентація  «По залах світових театрів» 

10 02.03.2022 Мандрівка літературними місцями Херсонщини 

11.03.2022 Презентація «Херсонці-герої земляки» 

15.03.2022 Презентація «Видатні українські біологи сучасності» 

23.03.2022 Презентація «У світі тисяча професій, і лиш одна із них твоя» 

 

Квітень 

5-11 04.04.2022 Збори класів. Підведення підсумків ІІІ чверті 

5-11  Засідання шкільного наукового товариства «Ерудит» 

5-10 11.04-15.04. 

2022 

Засідання Комітетів  шкільного самоврядування 

5-11 1 раз на Екологічні рейди «Найчистіший та найкомфортніший клас» 



89 
 

тиждень 

7  Пошукова операція «Мій дідусь був солдатом» 

Тиждень фізики 

( 04.04. – 08.43.2022  ) 

  Відкриття тижня фізики. Радіовісник  

5-11 04.04.2022 Конкурс-виставка творчих учнівських стіннівок «Світ фізики» 

04.04.2022 Конкурс-виставка творчих учнівських стіннівок «Фізика в 

кросвордах і сканвордах» 

04.04.2022 Конкурс-виставка авторських віршів «Фізики – лірики» 

05.04.2022 Конкурс відеоробіт «Моя домашня лабораторія» 

05.04.2022 Конкурс-виставка творчих учнівських творів «Фізичний 

рафтинг» 

05.04.2022 Конкурс-виставка творчих учнівських творів згідно ТРВЗ в 

форматі !Фізична такнітка» 

05.04.2022 Конкурс-виставка авторських проектів «Учень майбутнього» 

06.04.2022 Конкурс створення квестів «Віртуальна лабораторія кабінету 

фізики» 

06.04.2022 Конкурс створення віртуальних 3Dмоделей «Фізика в 3D 

об’єктах» 

7-11 07.04.2022 Заняття з використанням системи Каhoot«Цікава фізика. 

Рішення винахідницьких задач» 

7-11 08.04.2022 Брейн-ринг «Світ фізики» з використанням QR-кодів сервісу 

get.plickers.com 

5-11 07.04.2022 Виставка літератури в кабінеті фізики «Наукові та науково-

популярні книги і журнали» 

5-6 07.04.2022 Виставка обладнання в кабінеті фізики «Наука не тільки 

очима, а й руками» 

7-11 04.04-08.04 

2022 

Конкурс участі в тижні фізики «Найактивніший клас» 

5-6 08.04.2022 Фестиваль відеозадач «Чомучка» 

7-11 08.04.2022 Підведення підсумків тижня фізики «Веstofthebest» 

5-11 08.04.2022 Демонстрація експериментів гуртка «Юний винахідник» 

5-11 08.04.2022 Демонстрація роботів гуртка «Технічне конструювання» 

5-11 08.04.2022 Демонстрація дослідів «Чудові фізичні фокуси» 

8-А 08.04.2022 Закриття тижня фізики «Радіопідсумки» 

Тиждень математики 

( 18.04. – 22.04.2022  ) 

До вершин математичного олімпу 

5-10 18.04.2022 Відкриття Тижня математики. Радіоефіри шкільного радіо 

7-А  До 245-річчя з Дня народження видатного математика К. Ф. 

Гаусса 

7-Б  М. В. Ломоносов. Розвиток точних наук 

8-А  До 140-річчя з дні народження Я. І. Перельмана 

5-10 18.04.2022 Презентація «Історія розвитку науки математики» 
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Вершина логічна 

5 19.04.2022 Гра-квест «Подолання математичного олімпу» 

6 19.04.2022 Конкурс ребусів, головоломок, малюнків «Малюємо 

цифрами» 

Вершина творча 

9-10 20.04.2022 Математичні диктанти. Поезія і математика 

7-8 20.04.2022 Математичний турнір 

Вершина інформаційна 

8-9 21.04.2022 Онлайн-олімпіада  

5-11 21.04.2022 Виставка кращих зошитів з математики, алгебри, геометрії 

День радіоефірів 

8-Б 21.04.2022 Вчений-математик – М. І. Сканаві 

9-А 22.04.2022 Видатний математик М. О. Колмогоров 

Вершина підсумкова 

5-10 22.04.2022 Підсумки Тижня математики. Нагородження учасників Тижня 

 

5 04.04.2022 Конкурс малюнків «Фізика навколо нас» 

12.04.2022 Презентація «Тварини у космосі» 

22.04.2022 Година спілкування «Великодні дзвони» 

26.04.2022 Бесіда «Чорнобильська трагедія» 

6 05.04.2022 Конкурс малюнків «Фізика навколо нас» 

12.04.2022 Презентація «Перші космонавти планети Земля» 

21.04.2022 Година спілкування «Великодні дзвони» 

26.04.2022 Бесіда «Чорнобиль – біль Землі» 

7 06.04.2022 Бесіда «Фізика і ми» 

12.04.2022 Вікторина «Все про космос» 

21.04.2022 Майстер-клас «Орнаменти писанок» 

26.04.2022 Презентація «Катастрофа віку – Чорнобиль» 

8 06.04.2022 Бесіді «Шарль Кулон. Його внесок у фізику» 

12.04.2022 Бесіда «Досягнення космосу» 

22.04.2022 Презентація «Відображення Христа в мистецтві» 

26.04.2022 Презентація «Чорнобильська трагедія» 

9 07.04.2022 Пізнавальна бесіда «Відомі фізики» 

12.04.2022 Презентація «Космос об’єднує світ» 

21.04.2022 Бесіда «Біблійний сюжет фрески «Таємна вечеря» 

26.04.2022 Презентація «Чорнобиль. Трагедія. Біль Землі» 

10 05.04.2022 Гра «Фізичне поле чудес» 

12.04.2022 Презентація «Історія освоєння космосу» 

22.04.2022 Бесіда «Світле свято Пасхи» 

26.04.2022 Презентація «Чорнобиль. Трагедія. Біль Землі» 
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Травень 

5-11 1 раз на 

тиждень 

Екологічні рейди «Найчистіший та найкомфортніший клас» 

5-11 протягом 

місяця 

Пошукова операція «Мій прадід був солдатом» 

5-10 протягом 

місяця 

Шкільна спартакіада: 

- турнір з волейболу; 

- турнір з футболу; 

- турнір з піонерболу 

5-11  Молебень про успішне завершення навчального року 

Дні пам’яті, присвячені 77-ій річниці Великої Перемоги 

5-11 07.05.2022 Мітинг «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить 

свято Перемоги. 

Покладання квітів до пам’ятників  та обелісків м. Херсона 

6-10 05.05-08.05. 

2022 

Привітання ветеранів ВВв зі святом Перемоги  

 21.05.2022 Засідання Президентської ради шкільного самоврядування  

 20.05.2022 Зліт активу шкільного самоврядування. Ділова гра «Лідер в 

мені» по С. Кові. 

5-10 за графіком Сімейні вечори «У колі друзів» 

5-11 31.05.2022 Свято «Мелодії останнього дзвоника» 

Тиждень географії 

(10.05 – 14.05.2022) 

5-10 10.05.2022 Відкриття Тижня. Радіоефір 

7-8 10.05.2022 Географічний брейн-ринг 

5 11.05.2022 Виставка малюнків «Земля у майбутньому» 

5-10 11.05-12.05. 

2022 

Презентації учнів «Моя найкраща подорож» 

6 12.05.2022 Конкурс географічних ребусів та загадок 

5-10 13.05.2022 Конкурс туристичних реклам «Світ запрошує Україну» 

9-10 14.05.2022 Інтелектуальна гра «Країни світу». Підсумки тижня 

Тиждень цивільного захисту 

5-11 23.05-28.05 

2022 

Зустріч з працівниками Державної служби надзвичайних 

ситуацій. Спільний захід. Навчально-практичний тренінг 

5-11 28.05.2022 Зустріч з волонтерами «Червоного Хреста». Майстер-класи 

«Правила надання першої допомоги» 

5 23.05.2022 Вікторина «Безпека школяра» 

6 24.05.2022 Ділова гра «Як діяти  під час надзвичайних ситуацій» 

7-8 25.05.2022 Презентація «Цивільний захист –це не жарти. Треба всім про 

нього знати» 

9-10 26.05.2022 Презентація «Загрози терористичного характеру» 

 

5 06.05.2022 Літературний салон «Вірші, опалені війною» 

11.05.2022 Інтелектуальна гра «Весела географія» 
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18.05.2022 Цікава вікторина «Все про науку» 

26.05.2022 Бесіда «Як діяти під час надзвичайних ситуацій» 

6 05.05.2022 Літературний салон «Вірші, опалені вогнем війни» 

12.05.2022 Пізнавальна гра «Дива атмосфери» 

17.05.2022 Інтелектуальна гра «Де логіка?» 

24.05.2022 Бесіда «Як діяти під час надзвичайних ситуацій» 

7 06.05.2022 Презентація «Довгоочікуваний День Перемоги. Шляхи війни» 

11.05.2022 Розважальна гра «По той бік екватора» 

17.05.2022 Презентація «Відкриття, які змінили хід нашого життя» 

27.05.2022 Пізнавальна година «Як діяти під час надзвичайних ситуацій?» 

8 05.05.2022 Літературний салон «Поезія війни – поезія Перемоги» 

12.05.2022 Географічна подорож морями та океанами 

16.05.2022 Інтелектуальна гра «Найрозумніший» 

25.05.2022 Бесіда «Якщо ти сам вдома і чуєш сигнал тривоги» 

9 06.05.2022 Презентація «Битва за Берлін. Останні години війни» 

12.05.2022 Пізнавальна гра «Географічне лото» 

16.05.2022 Презентація «Наукові відкриття» 

26.05.2022 Бесіда «Цивільний захист – це не жарти. Треба всім про нього 

знати» 

10 06.05.2022 Презентація «Шляхи війни – шляхи перемог» 

13.05.2022 Розважальна гра «Частування в інтелект-кафе «Європа» 

19.05.2022 Презентація «Новітні технології ХХІ сторіччя» 

26.05.2022 Бесіда-інструктаж «Безпечні канікули» 

 

План роботи профорієнтаційної платформи 

НВК «ШГП» ХОР 

 

Дата Клас Тема Відповідальний 

Серпень 
Педагог

и 

Організаційна нарада, обговорення плану 

роботи, розподіл заходів та відповідальних 

Конишева Г.О. 

Психологічна 

служба 

Вересен

ь 

7-10 

класи 

Тиждень профорієнтації 

Конишева Г.О. 

Психологічна 

служба, класні 

керівники, 

вихователі 

Відкриття заходу 

Діагностика професійних інтересів та 

схильностей  

«Професій багато на книжкових сторінках» 

- бібліотечна виставка, дискусія 

Професії в кінофільмах та серіалах – 

відеодайджест про сучасні та майбутні 

професії 

Інформ-дайджест  «Портрет в інтер’єрі» - 

про професії різні, унікальні та важливі 

Робота консультаційного пункту з питань  

професійного самовизначення  та 



93 
 

результатів діагностики. Індивідуальні 

профконсультації. 

10 класи 
Професійне самовизначення. Гра 

«Незаселений острів» 

7-8 

класи 

Квест-гра «Покоління Z – мандрівка в світ 

професій» 

9 класи 
Площадка профорієнтації: «Моя траєкторія 

розвитку» 

8-10 

класи 

Форум: «На шляху до успіху» 

Жовтень

-

листопад  

10 класи 

Профорієнтаційний майданчик  

Конишева Г.О. 

Психологічна 

служба, класні 

керівники, 

вихователі 

День ВНЗ – екскурсія в один з 

університетів (за бажанням) – знайомство зі 

структурою ВНЗ, поняттями: рівень 

акредитації, факультет, професія, 

спеціальність, освітня програма, 

бакалаврат, магістрат, освітня траєкторія. 

День спеціаліста: майстер-класи 

представників різних професій за 

результатами анкетування учнів. 

АКЦІЯ:  «Тінь професіонала» - день на 

робочому місці 

АКЦІЯ: «Тінь студента» -   навчальний 

день на факультеті 

  
Батьківський  університет «Як допомогти 

підлітку в професійному самовизначенні» 

Січень, 

канікуля

рний час 

7-9 

класи 

Тренінговий майданчик: «Мандрівка на 

повітряній кулі», формування навичок 

професійного самовизначення 

Психологічна 

служба 

 

План проведення «Тижня п’ятикласника» 

2-ий тиждень вересня 

Мета:  

 Формування освітнього простору, орієнтованого на розвиток соціальної  

компетенції молодших підлітків,  

 адаптація учнів до навчання на новому ступені,  

 взаємодія педагогів, формування єдиної системи педагогічних умов та 

вимог,  

 активізація батьківської спільноти для вирішення спільних педагогічних 

задач. 

Задачі:  

 знайомство учнів з новим освітнім простором, новими педагогами, 

вимогами та умовами освітнього процесу на новому  ступені навчання; 
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 згуртування учнівського колективу, реалізація актуального типу ведучої 

діяльності підліткового віку – комунікації з однолітками та дорослими; 

 розвиток емоційного інтелекту, навиків комунікації, емпатії; 

 формування навчальної мотивації в нових соціальних умовах; 

 формування адаптивних механізмів, навиків емоційної саморегуляції и 

стресостійкості  

 

ДЕНЬ 

ТИЖНЯ, 

ДАТА 

ЗАХОДИ ДНЯ 

ЧАС 

ПРОВЕД

ЕННЯ 

МІСЦЕ 

ПРОВЕДЕ

ННЯ 

ВІДПОВІДАЛ

ЬНИЙ 

Серпень 

Організаційна 

нарада з питань 

проведення тижня  

  

Конишева Г.О. 

психологічна 

служба, класні 

керівники та 

вихователі 5-х 

класів, класні 

керівники 4-х 

класів, учителі-

предметники, 

бібліотекари 

Понеділок 

ДЕНЬ 

ЗНАЙОМСТВ 

Лінійка «Відкриття 

Тижня 

п’ятикласника», 

отримання 

маршрутних листів, 

оголошення правил 

формування 

«БАНКУ 

РОЗУМНИКІВ», 

накопичення 

рахунків шляхом 

виконання 

щоденних QR-

завдань: 

«Задача дня» 

«KEEPSMILE» - 

підпис до 

карикатури 

англійською 

«Гортаючи сторінки 

історії людства» 

«Дивовижний світ 

природи» 

«Загадки Всесвіту» 

8:15-8:30 
Подвір’я 

школи 

Конишева Г.О. 

Психологічна 

служба 
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ДЕНЬ 

ТИЖНЯ, 

ДАТА 

ЗАХОДИ ДНЯ 

ЧАС 

ПРОВЕД

ЕННЯ 

МІСЦЕ 

ПРОВЕДЕ

ННЯ 

ВІДПОВІДАЛ

ЬНИЙ 

Квест 

«ЩО? ДЕ? КОЛИ?» 
1 урок 

Навчальні 

кабінети та  

приміщення 

школи 

Психологічна 

служба, 

куратори 

локацій 

Незвичайний  урок 

математики 

Урок за 

розкладо

м 

Аудиторія 

класу 

Учитель 

математики 

Класна година  

«П’ятикласник – це 

звучить здорово!» 

8 урок 
Аудиторія 

класу 

Вихователі, 

класні 

керівники 

Вівторок  

ДЕНЬ КНИГИ 

Сторінками дитячих 

книжок вивчаємо 

світ  – бібліотечний 

урок 

Урок за 

розкладо

м 

Бібліотека 
Конишева Г.О. 

бібліотекари 

Незвичайний  урок 

природознавства  

Урок за 

розкладо

м 

Аудиторія 

класу Тригуб С.Є. 

Газети-презентації 

класів «Знайомтесь 

– це ми» 

Після 

уроків 

Аудиторія 

класу Вихователі 

Дослідження  

«Школа в цифрах» 

Протяго

м дня 

Аудиторія 

класу 

Психологічна 

служба 

Середа 

ДЕНЬ  

ВЕЛИКОЇ 

КЛАСНОЇ 

ГРИ 

Незвичайний  урок 

літератури 

Урок за 

розкладо

м 

Аудиторія 

класу 
Учитель 

літератури 

Велика 

психологічна гра 

«СВІТ моїх 

здібностей: Я все 

МОЖУ» 

Урок за 

розкладо

м 

Аудиторія 

класу 

Психологічна 

служба, 

вихователі 

Креативний 

майданчик: «Я 

готовий здивувати 

вас…» 

8 урок 
Подвір’я 

школи 

Психологічна 

служба, 

вихователі 

Четвер 

ДЕНЬ 

ЗДОРОВ’Я 

Незвичайний  урок 

англійської мови 

Урок за 

розкладо

м 

Аудиторія 

класу 

Учитель 

англійської 

мови 

Спортивні змагання 

п’ятикласників 

Урок за 

розкладо

м 

Спортивний 

майданчик 

Учителя 

фізкультури, 

учні 10-х класів 

Інтелектуально- Урок за Аудиторія Психологічна 
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ДЕНЬ 

ТИЖНЯ, 

ДАТА 

ЗАХОДИ ДНЯ 

ЧАС 

ПРОВЕД

ЕННЯ 

МІСЦЕ 

ПРОВЕДЕ

ННЯ 

ВІДПОВІДАЛ

ЬНИЙ 

творча гра 

«Розумники» 

розкладо

м 

класу служба, класні 

керівники 

Конкурс 

екологічного 

малюнка 

Після 

уроків 

Аудиторія 

класу 
Вихователі  

П’ятниця 

ПОСВЯЧЕНН

Я В 

П’ЯТИКЛАС

НИКИ 

Урочиста лінійка  

«Посвячення в 

п’ятикласники» 

1 урок 
Подвір’я 

школи 

Конишева Г.О. 

Психологічна 

служба, класні 

керівники, 

вихователі 

Незвичайний  урок 

історії 

Урок за 

розкладо

м 

Аудиторія 

класу 
Учитель історії 

Концертна програма 

«П’ятикласні 

таланти» 

5-6 урок Актова зала 

Конишева Г.О. 

Психологічна 

служба, класні 

керівники, 

вихователі 

Батьківський  день    

 

 

План програми розвитку лідерських навичок 

«Траєкторія особистісного успіху» 

(за системою Стівена і Шона Кові «Лідер в мені») 

для учнів 9-10 класів 

Термін 

проведення 

Учасники Тема заняття Час 

проведен

ня 

Форма Відповідальн

ий 

Серпень  Вихователі  Компетенції 

21 століття. 

Формування 

навичок 

успішної 

особистості в 

системі 

виховної 

роботи 

4 години Семінар-

практику

м 

Конишева 

Г.О. 

Психологічна 

служба 

Вересень  Учні 9-10 

класів 

Складові 

успішної 

особистості. 

«Майбутнє 

2 години 

в 

кожному 

класі 

Мотиваці

йний 

тренінг, 

вступне 

Психологічна 

служба 

Вихователі  
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починається 

сьогодні!» 

анкетува

ння 

Жовтень  Учні 9-10 

класів 

Навик 

проактивності 

- зроби себе 

сам! 

2 години 

в 

кожному 

класі 

Тренінг Психологічна 

служба 

Вихователі 

Листопад  Учні 9-10 

класів 

"Дорогу 

здолає той, 

хто йде!" - як 

перетворити 

мрію в 

досяжну мету 

2 години 

в 

кожному 

класі 

Тренінг Психологічна 

служба 

Вихователі 

Грудень  Учні 9-10 

класів 

«Час як 

ресурс» 

Навички тайм 

менеджменту 

для успіху - як 

встигнути все! 

2 години 

в 

кожному 

класі 

Тренінг Психологічна 

служба 

Вихователі 

Січень  Учні 9-10 

класів 

«Конфлікти - 

це здорово! 

Давайте 

конфліктувати 

.... правильно» 

2 години 

в 

кожному 

класі 

Тренінг Психологічна 

служба 

Вихователі 

Лютий  Учні 9-10 

класів 

«Щастя - це 

коли тебе 

розуміють ...». 

Невже все так 

просто? 

2 години 

в 

кожному 

класі 

Тренінг Психологічна 

служба 

Вихователі 

Березень  Учні 9-10 

класів 

Коли 1 + 1 

більше 2? 

Що таке 

«СИНЕРГІЯ» 

і як її досягти 

2 години 

в 

кожному 

класі 

Тренінг Психологічна 

служба 

Вихователі 

Квітень  Учні 9-10 

класів 

Точка опори - 

як бути 

завжди на 

висоті 

2 години 

в 

кожному 

класі 

Тренінг Психологічна 

служба 

Вихователі 

Травень  Учні 9-10 

класів 

Вихователі  

Підведення 

підсумків. 

Рефлексивне 

заняття 

«Життя - як 

проект!» 

4 години Тренінг Психологічна 

служба 

Вихователі 
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План роботи 

Шкільного бібліотечно - інформаційного центру 

 

Основні завдання  

на 2021-2022 навчальний рік 

 

1.1.Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку 

навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної 

свідомості, шанобливого ставлення до книги. 

1.2.Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, 

пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше 

інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання 

інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами 

наук і організації навчально-виховного процесу 

1.3. Забезпечення учасникам освітнього процесу доступу до інформації 

шляхом використання бібліотечно - інформаційних ресурсів на різних носіях. 

1.4. Виховання медійної та інформаційної культури учнів, просування знань і 

умінь з інформаційного забезпечення навчальної та творчої діяльності. 

1.5. Виявлення інформаційних потреб і задоволення запитів педагогічних 

кадрів школи в області нових інформаційних технологій і педагогічних 

інновацій.  

1.6. Удосконалення традиційних та освоєння нових бібліотечних технологій. 

1.7. Проведення на базі ШБІЦ позакласної роботи з популяризації книги та 

знань. 

 

2.Основні показники роботи бібліотеки 

 

 План  

2020-2021 

Виконано   

2020-2021 

План 

2021-2022гг 

Книжковий фонд 41700 41650 41680 

Фонд підручників 

 ( в тому числі) 

13800 12928 13400 

Кількість читачів 770 755 760 

Кількість відвідувань 8300 8255 8270 

Книговидача 16550 15420 15530 
Заходи по формуванню 
інформаційної культури 
- бібліотечні уроки (курс 
за вибором)  

-  заняття з 

медіаграмотності 

 

 

135 

 

20 

 

 

164 

 

14 

 

 

174 

 

15 

Соціокультурні заходи, 

популяризація книги 

 

45 

 

42 

 

45 
Книжково-ілюстративні 
виставки 

32 27 30 
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3.Справочно-бібліографічна робота 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  Відповідальни

й  

3.1 Вести і редагувати алфавітний каталог систематич

но 

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

3.2 Продовжити роботу по організації 

систематичного каталогу 

постійно 

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

3.4 Провести інвентаризацію фонду 

підручників  

серпень  

2021 

Лихожон Т.В. 

3.5 Вести тематичну картотеку сценаріїв і 

цікавих публікацій для педагогів 

постійно Лихожон Т.В. 

3.6 Продовжувати роботу з систематизації  

фонду по системі УДК. Оформити нові 

поличні роздільники  

вересень-

листопад 

Пузиревич О.О. 

Лихожон  Т.В. 

3.7 Вести облік виконаних довідок.  постійно Пузиревич О.О. 

Лихожон Т.В. 

3.8 Вести індивідуальне інформування 

педагогів. Використовувати можливості 

електронної пошти 

систематич

но  

Лихожон Т.В. 

3.9 Регулярно здійснювати групове та 

індивідуальне інформування педагогів: 

знайомити вчителів з новими 

надходженнями літератури (огляди 

літератури і публікацій в педагогічній пресі 

на засіданнях методичних об'єднань) 

1 раз на 

місяць 

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

3.10 Скласти інформаційний список літератури з 

теми «Розвиваюче навчання»  

За планом 

школи 

Лихожон Т.В. 

 

3.11 Надавати допомогу вчителям в проведенні 

місячників, предметних тижнів, шкільних 

олімпіад (підбір літератури, організація 

виставок) 

постійно Лихожон Т.В. 

бібліотекарі 

3.12 Підбирати літературу і сценарії для класних 

і шкільних заходів 

постійно Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

3.13 Підготувати бібліографічний покажчик до 

30-річчя ШГП «Видання та публікації 

педагогів. 1992-2022 роки» 

жовтень Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

3.14 Наповнити матеріалами розділ «Методична 

скарбничка» на шкільному порталі 

(бібліотечні уроки, сценарії заходів) 

жовтень -

листопад 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 
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4.Інформаційно - бібліографічна робота з учнями 

 

4.1 Проводити огляди нових публікацій в 

науково - популярних, художніх журналах 

для учнів 7-11 класів: «Хімія і життя», 

«Наука і життя», «Знання і сила» 

1 раз на 

місяць 

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

4.2 Спільно з учнями - журналістами 

шкільного радіо, готувати матеріали для 

ведення на шкільному радіо рубрики 

«Книжкові новинки» 

постійно  Лихожон Т.В. 

4.3 Проводити уроки за програмою курсу 

«Основи інформаційної культури» (для 

учнів 5-7 класів) 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

 

4.4 

 

 

Провести бібліотечні уроки та інформаційні 

години для школярів старших класів: 

 - Етапи роботи з інформацією: пошук, 

аналіз, синтез інформації (8-9кл.); 

- Пошук краєзнавчої інформації на сайтах 

бібліотек (Обласна наукова бібліотека  ім. 

Гончара, обласна бібліотека для дітей ім. 

Дніпрової Чайки) 8-9 кл.; 

- Реферат: технологія підготовки, правила 

оформлення (7-8 кл.); 

- Складаємо бібліографічний список 

літератури до науково-дослідницької 

роботи (9-10 кл.); 

- Інтернет як джерело інформації. Правила 

безпечного спілкування в Інтернет (8кл.); 

- Медіатекст як об’єкт аналітико-

синтетичної переробки. Критичний аналіз 

медіа тексту (9-10 кл.) 

 

 

 

вересень 

 

жовтень 

 

 

 

листопад 

 

листопад 

 

лютий 

 

березень 

 

 

Лихожон Т.В. 

 

бібліотекар-

медіаспеціаліст 

5. Робота з читачами, реклама бібліотеки 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін  Відповідальни

й 

5.1 

 

 

Провести бесіди та екскурсії по шкільній 

бібліотеці (1-5кл.) 

вересень  Пузиревич О.О. 

Заболотня А.Т. 

5.2 Розробка схеми роботи БІЦ і графіка 

зайнятості читального залу  

вересень   

5.3  Провести перереєстрацію читачів 

Вести облік читачів в читальному залі 

вересень  Пузиревич О.О. 

Лихожон Т.В. 

5.4 Провести анкетування з метою вивчення жовтень  Пузиревич О.О. 
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читацьких інтересів (3-4 кл., 5-9 кл.)  Заболотня А.Т. 

5.5 Організувати участь учнів у конкурсі 

«Найкращий читач року» 

квітень  Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

5.6 Провести конкурс «Найкращий читач 

класу» (5-7 класи) спільно з комітетом 

шкільного самоврядування  

протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

5.7 Організувати роботу бібліотечного активу: 

- ремонт книг; 

- рейди по перевірці підручників; 

- робота з боржниками по класах 

- робота з періодикою та тематичними 

папками 

постійно  

 

За планом 

роботи 

активу 

Пузиревич О.О. 

 5.8 Залучати до роботи бібліотеки членів 

бібліотечного комітету учасників 

шкільного самоврядування 

постійно Пузиревич О.О. 

бібліотечний 

актив 

 

6. Інформаційні технології в роботі бібліотеки 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін  Відповідальни

й  

 6.1 Робота в бібліотечній програмі MARK-SOL 

Каталогізація та обробка книг по УДК 

протягом 

року     

бібліотекар-

медіаспеціаліст 

 6.2 Ведення електронної статистики (щоденник 

роботи абонемента і читального залу) 

протягом 

року     

Пузиревич О.О. 

6.3 Вивчення складу фонду на електронних 

носіях; ведення картотеки документів на 

електронних носіях 

протягом 

року     

Лихожон Т.В. 

 

6.4 Підготувати сторінку веб-квеста 

«Засновники нашого міста. Олександр 

Суворов» 

вересень-

жовтень 

медіаспеціаліст 

 

6.5 Використання фонду медіаресурсов 

бібліотеки в роботі вчителя 

 протягом 

року     

бібліотекар  

медіацентру 

6.6 Систематичне поповнення новими 

публікаціями сторінок бібліотечного сайту 

протягом 

року 

Борисова Ю.В. 

6.7 Навчання учнів навичкам роботи з 

інформацією: аналіз, синтез, відбір 

інформації 

протягом 

року     

бібліотекарі, 

учитель 

информатики 

6.8 Інформування педагогів і школярів про 

надходження мультимедіа ресурсів 

протягом 

року     

Лихожон Т.В. 

6.9 Організація вільного доступу вчителів та 

вихователів до комп'ютерів шкільної 

бібліотеки для роботи з мультимедіа 

ресурсами і електронними каталогами 

постійно  Бібліотекар- 

медіаспеціаліст 
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6.10 Використання в роботі з читачами 

електронних книг. Поповнення фонду 

бібліотечних документів відсутніми 

художніми творами 

протягом 

року 

Учителі, 

бібліотекарі 

6.11  Організувати та провести конкурс на 

кращий буктрейлер «Майстер буктрейлеру» 

 

квітень  Лихожон Т.В.  

 

 

7. Соціокультурні заходи.  

Робота з популяризації бібліотечної книги та інших ресурсів бібліотеки 

 

Зміст заходів Термін  Відповідальни

й  

Поповнювати новими матеріалами постійно 

діючі книжкові виставки: 

- Мандруємо Україною; 

- Давня Греція – далека та близька; 

- Херсонщина - мій рідний край; 

- Визначні дати (інформаційний стелаж); 

- Запрошуємо в світ мистецтва 

 

Протягом 

року     

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Оформити книжкові виставки та тематичні 

полиці літератури до ювілейних дат 

письменників: 

- Сучасні українські письменники:  Юрій 

Винничук (березень)  

- Майстри українського слова:  

Іван Драч (жовтень),  

Григір Тютюнник (грудень), 

Євген Гуцало (січень), 

Євген Маланюк (лютий), 

Ольга Кобилянська (березень)  

- Книжкові іменини (виставка до ювілеїв книг); 

- Магічний книжковий світ (виставка-вікторина); 

- Виставка «Книга мовою кіно» ( з використанням 

QR-кодів);  

- Незабутні зустрічі (книжково - ілюстративна 

виставка до Дня народження школи); 

- Золота колекція поезії (виставка книг до Дня 

поезії); 

- Виставка книг з автографами (до Дня книги та 

авторського права); 

- «Вірші, народжені війною». Театралізована і 

озвучена книжкова виставка до Дня Перемоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень-

травень 

січень 

 

березень  

 

березень  

 

квітень  

 

травень  

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 
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Оформити тематичні полиці до ювілейних дат 

письменників, учених на стенді 

«Знаменні дати»:  

-130 років від дня народження англійської 

письменниці Агати Крісті спр. Кларисса Міллер) 

(1891-1976)  

- 115 років від дня народження Івана Багряного 

(Івана Павловича Лозов'яги) (1906-1963), поета, 

прозаїка українського зарубіжжя  

-85 років від дня народження Миколи Степановича       

Вінграновського (1936-2004), українського поета, 

прозаїка  

-200 років від дня народження російського поета, 

прозаїка, критика, видавця Миколи Олексійовича 

Некрасова (1821-1878)  

-115 років від дня народження Сергія Павловича 

Корольова(1907 – 1966), українського вченого, 

конструктора ракетно-космічних систем  

-120 років від дня народження Джона Ернста 

Стейнбека (1902-1968), американського 

письменника  

-235 років від дня народження Георга Ома (1787-

1854), німецького фізика (березень); 

-115 років від дня народження І.А. Єфремова 

(1907-1972), російського письменника-фантаста  

-100 років від дня народження Анатолія 

Андрійовича Ді-марова (1922–2014), українського 

прозаїка, лауреата Національної премії України 

імені Тараса Шевченка (1982)  

 

 

 

 

вересень 

 

 

жовтень  

 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

 

 

 

 

Січень 

 

 

Лютий  

 

 

квітень 

 

Травень  

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

 

Провести тематичні бесіди, вікторини до 

ювілейних дат з дня народження письменників, 

учених, художників: 

-115 років від дня народження російського 

композитора  Дмитрія Дмитровича Шостаковича 

(1906-1975)  

-210 років від дня народження угорського 

композитора, піаніста, диригента Ференца Ліста 

(1811-1886)  

-140 років від дня народження іспанського 

художника Пабло Пікассо (1881-1973)  

-310 років від дня народження російського поета, 

вченого, мислителя Михайла Васильовича 

Ломоносова (1711-1765)  

-120 років від дня народження американського 

режисера-мультиплікатора Уолта Діснея (1901-

 

 

 

Вересень  

 

 

Жовтень  

 

 

Жовтень  

 

Листопад  

 

 

Грудень  

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 
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1966)  

-190 років від дня народження І.І. Шишкіна (1832-

1898), російського живописця, майстра пейзажу  

- 90 років від дня народження Мішеля Леграна 

(1932), французького композитора, піаніста, 

диригента 

-180 років від дня народженняМиколи 

Віталійовича  

Лисенка (1842 – 1912), українського композитора, 

фольклориста, громадського діяча  

-135 років від дня народження Корнія Івановича  

Чуковського (1882-1969), російського 

письменника, критика, літературознавця  

-290 років від дня народження Франца Гайдна 

(1732-1809), австрійського композитора  

-85 років від дня народження Белли Ахмадуліної 

(1937-2010), російської поетеси  

-205 років від дня народження Миколи Івановича 

Косто-марова(1817 – 1885), українського і 

російського історика, письменника, публіциста, 

критика, етнографа, фольклориста, громадсько-

політичного і культурного діяча  

 

Січень  

 

Лютий  

 

 

 

 

Березень  

 

 

 

 

Квітень   

 

 

 

Травень  

Масові заходи, 

творчі акції 

  

«З бібліотекою крізь простір і час». Квест-

екскурсія бібліотекою в рамках Міжнародного дня 

шкільних бібліотек. (5-6 кл.) 

вересень  Пузиревич О.О. 

Жовтень – місяць  шкільної бібліотеки 

( у рамках Міжнародного місячника шкільних 

бібліотек) 

«Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції 

та цінності» 

- «За нас ніхто планету не врятує». Радіогазета та 

загальна політінформація. Відкриття  місячника 

шкільної бібліотеки. 

-«Херсонщина: екологічна  безпека». 

Екоконференція (9А кл.) 

- Флешмоб : «За чисте довкілля Херсонщини». (5-7 

кл.) 

- «Засновники нашого міста: Григорій Потьомкін, 

Федір Ушаков, Олександр Суворов». Веб-квест. 

(8Б, 10А, 10Б кл.) 

- Конкурс відеоекскурсій: «Подорожуємо 

Херсонщиною» (5-10 кл.) 

жовтень  

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 
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- «Есть в травах и цветах пленительная сила». Еко-

альтанка (6А кл.) 

Тиждень медіаграмотності: 

-Зустріч із журналісткою Світланою Петровою. 

Майстер-клас для юних журналістів. (5-7 кл.)  

- «Автор на телебаченні: від репортажу до 

авторського кіно». Зустріч із головним редактором 

телерадіокомпанії «ЯТБ». (9-10 кл.) 

жовтень Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О 

Вітальня Дніпрової Чайки. До160-річчя від дня 

народження української поетеси,  перекладачки 

Людмили Олексіївни Василевської-Березіної. (8 

кл.) 

листопад   Пузиревич О.О 

«Великий гуманіст» Літературний вечір до 200-

річчя від дня народження російського 

письменника Федіра Михайловича Достоєвського. 

(10 кл.) 

листопад  Лихожон Т.В. 

«Собирал человек слова». Лінгвістична гра до 220-

річчя від дня народження російського 

письменника, етнографа Володимира Івановича 

Даля (6 кл.) 

листопад  Пузиревич О.О. 

Книжковий Миколай запрошує. 

Зустріч з українськими письменниками (5-10 кл.) 

 

грудень  Пузиревич О.О. 

Літературне чаювання з Алісою. До 190-річчя  від 

дня народження Льюїса Керрола, англійского 

письменника (5 кл.) 

січень  Пузиревич О.О. 

Різдвяне диво Чарльза Діккенса.  Літературний 

салон до 185-річчя від дня народження Чарльза 

Діккенса, англійського письменника і видавця (10Б 

кл.) 

січень Лихожон Т.В. 

Майстер портрету.Арт-салондо240-річчя від дня 

народження Ореста Адамовича Кіпренського, 

російського художника-портретиста і графіка, 

представника романтизму. (8 кл.) 

лютий  Пузиревич О.О. 

«Сучасне як ніколи». Етична бесіда до 895-річчя із 

моменту завершення Володимиром Мономахом 

роботи над «Повчанням», першим дидактично-

художнім твором у давній Русі-Україні. (5-8 кл.) 

лютий  Лихожон Т.В. 

«Легенда века». Літературна година до 220-річчя 

від дня народження Віктора Гюго, французького 

письменника. (10 кл.) 

лютий  Пузиревич О.О. 

«Читаймо разом!». Бенефіс читача (6 кл.) березень  Лихожон Т.В.  

"Жменька сміху всім на втіху". Вечір гумору до березень  Пузиревич О.О. 
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195-річчя від дня народження Леоніда Івановича 

Глібова, українського поета, байкаря, журналіста, 

видавця (6-8 кл.) 

«Я люблю читати».Флешмоб до Міжнародного 

Дня дитячої книги (6 кл.)  

2 квітня  

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

«До нас на гостини завітали Аліса, Пеппі, 

Полліанна…».Вечір-зустріч із літературними 

героїнями в рамках Тижня дитячої книги (5 кл.) 

квітень  Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

Конкурс на кращий  буктрейлер.  (5-10 кл.) квітень  Лихожон Т.В. 

 

«Елітарне кіно». Засідання кіноклубу до 90-річчя 

від дня народження Андрія Арсенійовича 

Тарковського, кінорежисера. (9 кл.) 

квітень  Пузиревич О.О. 

«Війна на сторінках книг та кіноекранах». 

Засідання кіноклубу, присвячене Дню Перемоги. 

(5-9 кл.) 

травень  Пузиревич О.О. 

Проекти «Літературне кафе» 

і «Вихідний в бібліотеці» 

  

«Дивовижний світ художньої ілюстрації». 

Художній салон до 85-річчя від дня народження 

Роберта Роджера Інгпена, австралійського 

художника-ілюстратора, прозаїка. (6-7 кл.) 

жовтень  Лихожон Т.В. 

«Навколо світу з героями книг». Книжкове 

туристичне бібліо-агентство (7 кл.) 

листопад  Лихожон Т.В. 

«Магічний вечір у бібліотеці». Літературний 

новорічний квест для дітей та батьків (6 кл.) 

грудень  Пузиревич О.О. 

«Жінок коханих імена». Мистецький салон. (9 кл.) березень Лихожон Т.В. 

«Арт-кураж» квітень Пузиревич О.О. 

 

8. Робота с батьками 

 

 Організувати роботу творчої групи «Клуб 

сімейного читання» (за окремим планом) 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Оформити книжкову викладку нових книг для 

вчителів, батьків та учнів (до Дня народження 

школи). 

вересень  Пузиревич О.О. 

Виступити на батьківському комітеті з 

інформацією на тему «Поповнення книжкового 

фонду шкільної бібліотеки новими виданнями» 

жовтень  Лихожон Т.В. 

кл. керівники 

Проводити індивідуальні консультації з питань 

сімейного читання, культури та гігієни читання 

учня 

протягом 

року 

 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

«Читацький ген» або міні-дослідження в сімейної 

book-лабораторії. Досвід залучення дітей до 

 

листопад  

 

Лихожон Т.В. 
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читання в сім'ї Юдіних 

Інформувати батьків про забезпеченість учнів 

підручниками 

вересень, 

січень 

Лихожон Т.В. 

Провести для батьків екскурсію і презентацію 

бібліотеки НВК «ШГТ» в день відкритих дверей 

квітень  Лихожон Т.В. 

Проект «Вихідний день в бібліотеці». 

Цикл вечорів для батьків і школярів 

Протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

Пузиревич О.О. 

 

9. Підвищення кваліфікації, координація роботи з бібліотеками 

 

Систематично відвідувати семінари для 

бібліотечних працівників 

постійно  ЛихожонТ.В. 

Координувати роботу з Херсонською обласною 

бібліотекою для дітей ім..Дніпрової Чайки 

 (Координаційний план роботи) 

постійно  Лихожон Т.В. 

Підвищувати професійний рівень: брати активну 

участь у фахових вебінарах. 

Протягом 

року 

бібліотекарі 

Навчання на дистанційних курсах підвищення 

кваліфікації 

протягом 

року 

Лихожон Т.В. 

ПузиревичО.О. 

 

 

План роботи педагогічного всеобучу для батьків  

дошкільних груп та початкової школи 

№ Назва заходу Форма 

проведення 

Термін Відповідальни

й  

1. Вивчення готовності 

першокласників до навчання 

в школі  

Час 

спілкування з 

психологом 

Вересень  Гуренок Г.М. 

Головатюк В.О. 

 

2. Розвиток самостійності 

дитини (для батьків дітей 4-5 

років) 

Ділова гра Жовтень  Кравець Т.В. 

Охрименко 

І.М. 

3. Виявляємо і розвиваємо 

інтереси і здібності дитини 

(для батьків дітей 5-6 років) 

Семінар-

практикум 

Листопад  Талуєва І.М. 

Шикшина С.В. 

4.  Як навчити дитину 

вирішувати конфлікти (для 

батьків учнів 1-х класів) 

Лекція-

тренінг 

Грудень  Головатюк В.О. 

Класні 

керівники 

5. Як викликати у дитини 

інтерес до читання (для 

батьків учнів 2-их класів) 

Творча 

гостина 

Лютий  Класні 

керівники 

6. Психологічний клімат в сім'ї 

(для батьків учнів 3-их 

класів) 

Тренинг  Березень  Гуренок Г.М. 

7. Як підготувати дитину до Круглий стіл Квітень  Головатюк В.О. 
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переходу в середню ланку 

школи (для батьків учнів 4-их 

класів) 

Бізер Н.А. 

Ємел’янова 

С.М. 

8. Як прищеплювати корисні 

звички дитині (для батьків 

учнів 4-их класів) 

Трениинг  Травень  Гуренок Г.М. 

вихователі 

 

 

 

План роботи педагогічного всеобучу для батьків  

старшої школи 

 

№ Назва заходу Форма 

проведення 

Термін Відповідальний 

1. Як допомогти дитині 

адаптуватися до нових умов 

навчання (для батьків учнів 5-

ох класів). 

Круглий 

стіл 

Вересень  Гуренок Г.М. 

Андріяненко 

В.О. 

Москальова І.В. 

2. Психологічні особливості 

дітей і підлітків покоління Z 

або цифрового покоління (для 

батьків учнів 6-7-их класів) 

Лекція, 

тренинг 

Жовтень  Головатюк В.О. 

Гуренок Г.М. 

3. Вільний час підлітка. Яким 

має бути його наповнення? 

(Для батьків учнів 7-8-их 

класів). 

Тематична 

гостина 

Листопад  Волосевич І.І. 

Дадонова І.П. 

Іванова О.О. 

4. Як допомогти дитині стати 

впевненіше в собі (для 

батьків учнів 8-9-их класів) 

Тренинг  Грудень  Гуренок Г.М. 

5. Шалва Амонашвілі: «Дитина 

народжується не для того, 

щоб продовжити ваш шлях. У 

нього є свій » 

(Для батьків 

старшокласників) 

Лекція-

тренинг 

Лютий  Гуренок Г.М. 

6. Як допомогти дитині 

підготуватися до ДПА, ЗНО 

(для батьків учнів 9-х, 11-их 

класів). 

Круглий 

стіл 

Березень  Класні керівники 

Гуренок Г.М. 

7. Професійне самовизначення 

учнів. Значення вибору 

професії в житті людини. Ким 

бути? Вибираємо ВНЗ (для 

батьків учнів 10-11-их класів) 

Тематична 

гостина 

Квітень  Гуренок Г.М. 

Клусні керівники 
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8. Регуляція емоцій при 

психологічних 

навантаженнях (для батьків 

старшокласників). 

Семінар-

практикум 

Травень  Гуренок Г.М. 

Головатюк В.О. 
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Додаток 1 

План 

            роботи методичного об'єднання вихователів дошкільних груп 

Керівник МО: Бабіч В.В. – вихователь вищої  категорії, вихователь- 

методист 

Склад МО:                                                              

1. Бондар Н.М.-вихователь вищої категорії, вихователь – методист; 

2. Лободзінська Н.П.- вихователь вищої категорії, вихователь – методист; 

3. Кравець Т.В.- вихователь вищої категорії, вихователь – методист; 

4. Бучинська А.В.-  вихователь вищої категорії; 

5. Тулаєва І.В.- вихователь вищої категорії; 

6. Охременко І.М.- вихователь першої категорії; 

7. Шикшина С.В.- вихователь другої категорії; 

8. Ткаченко С.М- спеціаліст. 

Методична проблема МО вихователів дошкільних груп: 

«Застосування методів розвивального навчання  у вихованні та 

підготовці дітей до школи» 

 

Мета МО вихователів дошкільних груп: 

- підвищення рівня професійної компетентності педагогів шляхом 

впровадження ідей та методів розвивального навчання;   

- створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування 

особистості дитини; 

- стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності 

дошкільників, необхідної для формування, застосування досвіду та успішної 

подальшої їхньої адаптації у соціумі. 

 

Задачі МО: 

-актуалізувати знання вихователів про сутність поняття «розвивальне 

навчання», основні етапи його розвитку; особливості змісту розвивального 

навчання, форми і методи; 

- удосконалити у використанні розвивальну методику Г. Домана; 

- продовжити роботу з використання методик технології ТРВЗ для 

дошкільників; 

- запровадити у програму підготовки до школи нейропсихологічні ігри для 

дошкільників.  

- періодично доповнювати «Методичну скриньку» інформацією про 

технології ТРВЗ та використовувати їх під час освітнього процесу. 

- удосконалювати педагогічну майстерність: постійний обмін досвідом, 

розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш 

ефективних форм та методів в практику роботи. 
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- брати активну участь в усіх заходах, присвячених 30-річчю Школи 

гуманітарної праці. 

 

Засідання МО: 

Серпень 

1. Планування та організація методичної роботи вихователів дошкільних 

груп на 2021-2022 навчальний рік.  

Бабіч В.В. 

2. Вивчення основних документів Міністерства освіти і науки України на 

2021-2022 навчальний рік. Затвердження  планів виховної роботи. 

Бабіч В.В. 

3.Сутність поняття «розвивальне навчання», його відмінність від 

традиційного.  

Тулаєва І.В. 

Жовтень 

1. Система розвивального навчання за В.О. Сухомлинським.  

Ткаченко С.М. 

2. Семінар «Нейропсихологічні ігри в системі підготовки дітей дошкільного 

віку для засвоєння шкільних знань»  

Глущенко І.І. 

3. Використання кругів Лулліяз метою розвитку мовлення  дошкільників.  

Лободзінська Н.П. 

4. Розвиток дрібної моторики  у дітей 6-7 років.  

Шикшина С.В. 

Січень 

1.Семінар-практикум «Розвивальне навчання дітей дошкільного віку з 

використанням методів ТРВЗ»  

Бабіч В.В. 

2. Розвивальне навчання дошкільників за допомогою карток Домана.  

Кравець Т.В. 

3.Методи та прийоми розвивального навчання.  

Ткаченко С.М. 

4.Формування та розвиток логіко-математичних уявлень у дошкільників 

засобами дидактичних ігор . 

Бондар Н.М. 

Березень  

1. Майстер-клас «Логіко-математичні ігри і головоломки як засіб 

формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку».  

Бабіч В.В. 

2. Плюси і мінуси розвивального навчання.  

Охременко І.М. 

3. Розвиток лінгвістичних здібностей  дошкільників.  

Тулаєва І.В. 

4. Казка як засіб духовно-морального виховання дошкільників.  

Бучинська А.В. 
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Травень 

1. Аналіз рівня знань та умінь дошкільників за результатами тестування.  

          члени МО 

2. Підведення підсумків роботи МО.  

Бабіч В.В. 

3.Планування роботи МО на 2022-2023 навчальний рік.  

Бабіч В.В. 

Робота між засіданнями: 

Вересень – жовтень 

1. Аналіз процесу наступності між дитячим садком та початковою школою.  

вихователі старших груп-вчителі перших класів 

2. Семінар «Культура мовлення педагога». 

Глущенко І.І.    

3. Роль вихователя в організації ігрової діяльності дошкільника. 

4. Ознайомлення з новинками методичної літератури.  

          Заболотня Г.Т. 

Листопад – грудень 

1. Безпечний інтернет для батьків та дітей. 

2. Поради вихователям для заповнення «Методичної скриньки» для роботи з 

дітьми дошкільного віку за технологією ТРВЗ. 

 

Лютий – березень 

1. Використання ігрових форм навчання дітей дошкільного віку з 

формування елементарних математичних уявлень. 

2. Підготовка до круглого столу  «Логіко-математичні ігри та головоломки як 

засіб  формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку». 

3.  Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку в процесі мовленнєвої  

діяльності. 

 

Квітень – травень 

1. Участь вихователів дошкільної ланки в науково-практичній конференції, 

підготовка виступів та презентацій.  

           Члени МО 

2. Моніторинг підготовки дошкільників до школи.  

          Головатюк В.О. 

3. Методичні рекомендації щодо написання  планів виховної роботи, 

вибір тем з самоосвіти на 2022- 2023 навчальний рік. 
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Додаток 2 

ПЛАН 

роботи методичного об’єднання вихователів початкової школи 

 

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

методист. 

Склад МО: 

1. Бізер Н.А. - вихователь вищої категорії, вихователь- методист 

2. Божко О.М.– фахівець 

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

4. Зоріна О.В. – вихователь  I категорії 

5. Мельниченко І.В– вихователь  II категорії 

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

7. Тищенко А. I. – фахівець  

8. Туницька Н.О.– фахівець 

  Методична проблема МО вихователів початкової школи : 

«Діяльність вихователя зі створення розвивального простору для 

виховання всебічно розвинутої особистості молодшого школяра» 

 

Завдання МО: 

1. Використання технологій розвивального навчання й виховання з метою 

формування ключових компетентностей молодшого школяра. 

2. Поглиблювати та використовувати в виховному процесі сучасні 

інтерактивні методи виховання дітей. 

3. Систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури. 

4. Розробити методичні рекомендації вихователям молодших класів щодо 

ефективної організації виховної роботи з дітьми. 

5. Підвищувати науково-методичну підготовку, вдосконалювати методичну 

майстерність, творчі здібності вихователів. 

6. Брати активну участь у розробці заходів, присвячених 30-річчю Школи 

гуманітарної праці. 

 

Засідання МО: 

Серпень 

1. Затвердження плану роботи МО на 2021- 2022 навчальний рік, планів 

виховної роботи. 

Вист. Бізер Н.А. 

2.Вивчення інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки 

України на 2021-2022 навчальний рік.  

          Вист. Рилєєва І.М. 

3.Огляд новинок методичної  та педагогічної літератури. 
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Вист. Заболотня Г.Т. 

Жовтень 

1.Моніторинг адаптаційного періоду першокласників. 

         Доп.Божко О.М. 

2. Особливості виховної роботи з учнями 1 класів в адаптаційний період (при 

переході з дитячого садка в початкову школу). 

         Доп.Ємельянова С.М.  

3. Форми індивідуальної роботи з учнями в період адаптації до умов 

життєдіяльності в новому колективі. 

Вист. Бізер Н.А. 

4. Пам’ятка для батьків. Поради  шкільного психолога батькам 

першокласників.   

Вист. Головатюк В.О. 

5. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів молодших школярів, 

забезпечення умов їх реалізації. 

Вист. Зоріна О.В. 

Січень 

 

1. Характеристика технологій розвивального навчання і виховання на 

сучасному етапі. Використання проектних дослідницьких технологій. 

2. Використання сучасних освітніх технологій у формуванні ключових 

компетентностей молодшого школяра. 

         Доп. Божко О.М. 

3. Врахування індивідуальних особливостей молодших школярів у процесі 

діагностики і розвитку інтелектуальних здібностей. 

         Вист. Тищенко А.І. 

4. Формування культури праці молодшого школяра у процесі освоєння 

комп'ютерних технологій. 

         Доп. Мельниченко І.В.  

5. Огляд методичної літератури з теми «Розвивальне навчання й виховання 

молодших школярів». 

         Вист.Заболотня Г.Т. 

Березень  

 

1. Використання завдань творчого характеру на самопідготовці. 

Доп. Бізер Н.А. 

2. Розвиток творчих здібностей учнів на основі особистісно-орієнтованого 

підходу 

Вист. Сисоєва С.В 

3. Виховання творчої спрямованості особистості школярів в умовах 

колективної діяльності 

Вист.Тищенко А. I. 

4. Розвиток творчих здібностей та пізнавального інтересу молодших 

школярів у процесі позакласної роботи в школі повного дня. 

Рефер. Туницька Н.О. 
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5. Технологія творчих справ, колективної творчої  діяльності та 

методикаТРВЗ  у ШГП. (з досвіду роботи) 

Вист. Ємедьянова С.М. 

6. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на основі їхнього вибору 

позаурочної діяльності 

Вист.Рилєєва І.М. 

Травень 

1. Підсумки роботи МО за 2021-2022 навчальний рік. 

Вист.Ємельянова С.М. 

2. Планування роботи МО на 2022 - 2023 навчальний рік. 

Вист. Бізер Н.А.  

3. Підсумки роботи вихователів початкової школи з самоосвіти. 

Вихователі  

4. Рекомендації щодо проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

учнів під час літніх канікул.                                                  

         Виступ.  Медсестра  

 

Робота між засіданнями 

 

 Серпень - вересень 

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

питань наступності. 

2. Організація роботи з молодими вихователями. 

3.Круглий стіл «Форми співпраці вихователів дошкільних груп та 

початкової школи з питань наступності». 

 

Жовтень - грудень 

1.Індивідуальні консультації для молодих вихователів. 

2. Взаємовідвідування вихователями самопідготовок і їх аналіз. Відкрита 

самопідготовка в 4-А класі 

3.Консультації викладачів англійської мови для вихователів з питаннь 

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. 

Семінар – практикум «Діяльність вихователя зі створення 

розвивального простору для виховання всебічно розвинутої особистості 

молодшого школяра» 

 

План проведення семінару: 
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Теоретична частина : 

1. Педагогічна творчість як провідна характеристика творчої 

особистості вихователя. 

       Доп.Сисоєва С В. 

2. Сучасна педагогіка про творчу індивідуальність та індивідуальний 

стиль діяльності вихователя. 

       Вист. Ємельянова С.М. 

3. Психологічний клімат в педагогічному колективі як умова розвитку 

творчого потенціалу педагога. 

        Вист. Бізер Н.А. 

Практична частина: 

1. Сімейні вечори 

Відпов. Вихователі 

2. Театральний фестиваль 

Відпов. Вихователі  

 

Квітень – травень 

1. Підготовка до участі в  науково-практичній конференції. 

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

Відкрита тематична прогулянка в 4-Бкласі 

3. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, знайомство 

з новинками методичної літератури. 

Організація самоосвітньої роботи 

1. Бізер Н.А. «Форми індивідуальної роботи з учнями в період адаптації до 

умов життєдіяльності в новому колективі» 

2. Божко О.М. «Використання сучасних освітніх технологій у формуванні 

ключових компетентностей молодшого школяра» 

3. Ємельянова С.М. «Сучасна педагогіка про творчу індивідуальність та 

індивідуальний стиль діяльності вихователя» 

4. Зоріна О.В. «Розвиток індивідуальних здібностей і талантів молодших 

школярів, забезпечення умов їх реалізації» 

5. Мельниченко І.В. «Виховання школярів в процесі освоєння ними 

комп'ютерних технологій» 

6. Сисоєва С.В. «Розвиток творчих здібностей учнів на основі особистісно - 

орієнтованого підходу» 

7. Тищенко А.І. «Врахування індивідуальних особливостей молодших 

школярів у процесі діагностики і розвитку інтелектуальних здібностей» 

8. Туницька Н.О. «Розвиток творчих здібностей та пізнавального інтересу 

молодших школярів у процесі позакласної роботи  школи повного дня» 
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    Додаток 3 

ПЛАН 

роботи методичного об'єднання вчителів початкової школи 

 

Керівник МО: Разумова А. Л. - вчитель вищої категорії, вчитель – 

методист. 

Склад МО: 

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

категорії, вчитель-методист 

2. Бондаренко  І. К. - учитель вищої категорії, вчитель-методист 

3. Кислякова Г. В. - учитель вищої категорії, вчитель-методист 

4. Кичиянц Л. І. - учитель вищої категорії, вчитель-методист 

5. Мороз О.О. - учитель вищої категорії, вчитель-методист 

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

7. Трибушна С. А. - учитель вищої категорії, вчитель-методист 

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

9. Кирпа Г. О. – учитель I категорії 

10. Кичиянц К. А. – учитель I категорії 

 

Методична проблема МО вчителів початкової школи: 

«Впровадження ідей та методів розвивального навчання в початковій 

школі як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів». 

 

Мета МО вчителів початкової школи: 

 підвищення рівня професійної компетентності педагога шляхом 

впровадження ідей та методів розвивального навчання;   

 створення освітнього простору, який забезпечує становлення та всебічний 

розвиток особистості дитини. 

 

Задачі МО: 

 актуалізувати знання вчителів про сутність поняття «розвивальне навчання», 

основні етапи його розвитку; нормативні документи щодо організації 

розвивального навчання в початковій школі,  особливості змісту 

розвивального навчання, форми, методи, прийоми роботи, особливості 

оцінювання знань учнів; 

 виявляти та використовувати в освітньому процесі розвивально-виховний 

потенціал навчання; 

 планувати і проводити розвивальні уроки з математики, української та 

російської мов та читання, курсу «Я досліджую світ»; 

 аналізувати дидактико-методичні особливості розвивального навчання в 

початковій школі; 

 визначати основні критерії для аналізу уроків розвивального навчання; 
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 активізувати роботу з обдарованими учнями шляхом залучення їх до участі в 

предметних олімпіадах та конкурсах; 

 продовжити просвітницьку роботу з батьками з питань особливостей 

навчання та виховання дітей у ШГП; 

 активно популяризувати досвід роботи вчителів початкових класів ШГП; 

 долучатися до активної участі в усіх заходах, присвячених 30-річчю Школи 

гуманітарної праці. 

 

Засідання МО: 

Серпень 

1. Планування та організація методичної роботи вчителів початкових класів 

на 2021-2022 навчальний рік.  

Разумова А. Л. 

2. Вивчення основних документів Міністерства освіти на науки України на 

2021-2022 навчальний рік. Затвердження календарних планів та планів 

виховної роботи. Інструкція щодо ведення класних журналів.  

Сєра В. Л. 

3. Розвивальне навчання: історичний аспект (ідеї Я.А.Коменського, Ж.-Ж. 

Руссо, Й.Г. Песталоцці, А.Ф. Дістервега, К.Д. Ушинського).  

Кирпа Г. О. 

4. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна. 

         Кислякова Г. В. 

5.Л.С. Виготський про «зону найближчого розвитку» дитини. 

Бондаренко І. К. 

 6.Основні положення та принципи системи розвивального навчання Л.В. 

Занкова.   

Кічіянц Л.І. 

7.Концепція навчальної діяльності Д.Б.Ельконіна та В.В.Давидова. 

Мороз О.О. 

8.Цілісна система розвивального навчання молодших школярів  за 

В.О. Сухомлинським 

Федяєва О.В. 

 

Жовтень 

1. Сутність поняття «розвивальне навчання», його відмінність від традиційного.  

Трибушна С.А. 

2. Актуальність проблеми розвивального навчання на сучасному етапі розвитку 

системи освіти.  

Паладій Л.А. 

3. Принципи, методи, прийоми роботи в системі розвивального навчання.  

Кирпа Г.О. 

4. Організація парної та групової форм роботи в системі розвивального 

навчання.  

Федяєва О. В. 



119 
 

5. Функції вчителя в системі розвивального навчання.  

Кичиянц К. А. 

6. Аналіз змісту розвивального навчання: навчальні програми, календарне 

планування, підручники.  

Кичиянц Л.І 

7. Організація цілеспрямованої навчальної діяльності в системі розвивального 

навчання.  

Мороз О. О. 

8. Особливості взаємодії учасників освітнього процесу в системі розвивального 

навчання. 

Кислякова Г.В. 

 

Січень 

1. Класифікація уроків у системі розвивального навчання.  

Паладій Л.А. 

2. Особливості технології моделювання уроку за системою розвивального 

навчання. 

Бондаренко І.К. 

3. Методика проведення уроків математики в системі розвивального навчання.  

Кичиянц Л. І. 

4. Методика проведення уроків мови та читання в системі розвивального 

навчання.  

Трибушна С. А. 

5. Методика проведення досліджень у системі розвивального навчання.  

Кислякова Г.В. 

6. Зміст завдань для самостійної та творчої роботи в системі розвивального 

навчання.  

Федяєва О. В. 

7. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в системі розвивального 

навчання. 

Кирпа Г.О. 

8. Методика роботи з дошкільнятами при підготовці до школи в системі 

розвивального навчання.  

Кичиянц К.А. 

 

Березень 

1. Використання концепції розвивального навчання в Новій українській школі.  

Кирпа Г.О. 

2. Ідеї та методи розвивального навчання  в програмі «Інтелект України».  

Кислякова Г.В. 

3. Використання ідей та методів розвивального навчання при роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами (з досвіду роботи).  

Трибушна С.А. 

4. Впровадження ідей та методів розвивального навчання при розв’язуванні 

дослідницьких задач (система ТРВЗ), (з досвіду роботи).  
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Мороз О.О. 

5. Розвивальне навчання дошкільнят за допомогою карток Домана.  

Кичиянц К.А. 

6. Розвивальне навчання в початковій школі з використанням ІКТ.  

Паладій Л.А. 

7. Використання методів розвивального навчання на уроках математики в 

початковій школі (з досвіду роботи).  

Бондаренко І.К. 

8. Прийоми розвивального навчання при вивченні української мови та читання (з 

досвіду роботи).  

Федяєва О.В. 

Травень 

1. Аналіз рівня знань та умінь учнів початкових класів за результатами 

перевірочних робіт.           

         Сєра В. Л. 

2. Підведення підсумків роботи МО.  

Разумова А.Л. 

3. Планування роботи МО на 2022-2023 навчальний рік.  

Разумова А.Л. 

Робота між засіданнями: 

Вересень – жовтень 

1.Аналіз процесу наступності між дитячим садком та початковою школою, 

початковою та середньою школою.  

Сєра В.Л. 

2.Планова атестація вчителів початкових класів (складання графіку 

проведення відкритих уроків, відвідування уроків, процес самоосвіти). 

          Сєра В.Л. 

3.Участь у семінарах за планом роботи школи.  

        Сєра В.Л., Разумова А.Л. 

4.Ознайомлення з новинками методичної літератури.  

          Заболотня Г.Т. 

Листопад – грудень 

1.Участь учителів початкової школи в семінарах за планом роботи школи.   

Сєра В.Л., Разумова А.Л. 

2.Відвідування уроків учителів, що атестуються.  

Сєра В.Л., члени МО. 

3.Підготовка учнів до участі в предметних конкурсах («Бобер», знавців 

української мови ім. Петра Яцика). 

4.Ознайомлення з новинками методичної літератури.  

Заболотня Г.Т. 

Семінар: «Використання методів та прийомів розвивального навчання в 

дитячому садку та початковій школі з метою розвитку зв’язного 

мовлення (обмін досвідом)».   

Разумова А.Л., Кичиянц Л.І.   

Лютий – березень 



121 
 

1.Участь учителів початкової школи в семінарах за планом роботи школи.  

Сєра В.Л., Разумова А.Л. 

2.Підготовка та проведення предметних олімпіад у 3-4 класах. 

Разумова А.Л. 

3.Підготовка учнів до участі в Міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру».  

Члени МО 

4.Відвідування уроків учителів, що атестуються.  

Сєра В.Л., члени МО  

5.Взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом роботи з методичної 

теми.  

Члени МО  

6.Семінар «Наступність викладання математики в початковій та середній 

школах».  

Разумова А.Л. 

7.Ознайомлення з новинками методичної літератури.  

Заболотня Г.Т. 

 

Квітень – травень 

 

1.Участь учителів початкової школи в науково-практичній конференції, 

підготовка виступів та презентацій.  

Члени МО 

2.Перевірка виконання державних програм.  

Сєра В. Л. 

3.Семінар «Наступність викладання української та російської мов у 

початковій та середній школах».  

Разумова А.Л. 

4.Обговорення підсумків перевірних робіт та визначення проблем, над якими 

треба працювати в наступному навчальному році.  

Члени МО 
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        Додаток 4 

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. Андрієвська М.О. – спеціаліст 

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

3. Крюкова Л.М. – учитель вищої категорії, учитель-методист. 

4. Позднякова Т.А. – учитель вищої категорії, учитель-методист 

5. Юрчак О.В. – учитель вищої категорії 

 

5– 11 класи 

1. Вишневецька Є. М. – учитель вищої категорії, учитель - методист 

2. Гора Т.В. – учитель вищої категорії 

3. Дубенко Н.В. – учитель вищої категорії, «Старший учитель» 

4. Койрах О.В. – учитель англійської мови 1-ї категорії  

5. Коркмаз К.М. – учитель німецької мови 2-ї категорії 

6. Мірошниченко О.О. – учитель англійської мови 2-ї категорії 

7. Москальова І.В. – учитель вищої категорії, учитель-методист; 

8. Полушкіна Н.П. – учитель німецької мови вищої категорії 

9. Скабеліна Т.М. – учитель вищої категорії, учитель - методист 

 

Проблема МО учителів іноземних мов на 2021-2022 навчальний рік 

«Впровадження технологій розвиваючого навчання в процес вивчення 

іноземних мов»  

Мета МО вчителів іноземної мови: 

 підвищення рівня професійної компетентності педагога шляхом 

впровадження ідей та методів розвивального навчання;   

 створення освітнього простору, який забезпечує становлення та всебічний 

розвиток особистості здобувачів освіти. 

Завдання МО: 

 актуалізувати знання вчителів про теоретичні основи технології 

розвивального навчання та способи організації навчального процесу з 

англійської мови, спрямовані на ефективний розвиток пізнавальних 

можливостей школярів; 

 визначити психолого-педагогічні умови розвитку продуктивного мислення та 

шляхи реалізації технології розвивального навчання на уроках англійської 

мови; 

 визначати основні критерії для аналізу уроків розвивального навчання; 
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 активізувати роботу з обдарованими учнями шляхом залучення їх до участі в 

предметних олімпіадах та конкурсі-захисті рефератів та науково-

дослідницьких робіт МАН;  

 формувати в учнів здатність використовувати знання і вміння в різних 

життєвих ситуаціях; 

 використовувати мультимедійні засоби і новітні технології навчання з метою 

підвищення ефективності процесу навчання; 

 активно популяризувати досвід роботи вчителів іноземних мов НВК «ШГП» 

ХОР; 

 брати активну участь в усіх заходах, присвячених 30-річчю Школи 

гуманітарної праці 

 

Засідання МО: 

Серпень 

1. Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення освітнього 

процесу в 2021-2022 навчальному році. 

                                                                             Вист. Бойко Т.М. 

2. Завдання МО на 2021-2022 навчальний рік та затвердження плану роботи. 

                                                                         Вист. Вишневецька Є.М. 

3. Обговорення та затвердження календарних планів згідно з Програмою. 

                                                                          Вист. Бойко Т.М. 

4. Теорія та практика розвивального навчання іноземною мовою. 

Вист. Дубенко Н.В. 

5. Підготовка учнів 9 класів до іспиту в форматі PETforschools. 

                                                                          Вист. Гора Т.М. 

6. Розробка навчальних завдань до підручника FlyHighUkraine для першого 

класу на основі інтернет-ресурсів 

Вист.Андрієвська М.О. 

 

Жовтень 

1. Формування читацьких навичок учнів. Практичні ідеї для вчителів. 

                                                                     Вист Мирошніченко О.О. 

2. Створення мотивуючого навчального середовища під час підготовки до 

іспитів. 

                                                                      Вист. Койрах О.В. 

3. Вживання інтерактивних вправ для вдосконалення діалогічного мовлення 

на уроках англійської мови в початковій школі. 

Вист. Позднякова Т.А. 

4. Моделювання уроку англійської мови в 5 класі з елементами ТРВЗ. 

Вист. Москальова І.В. 

5. Підготовка та проведення шкільного етапу конкурсу-захисту  рефератів та 

науково-дослідницьких робіт МАН. 

                                                                    Вист.Бойко Т.Н. 

Січень 
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1. Використання квест-технології при вивченні англійської мови в початковій 

школі. 

Вист. Кірсанова Ю.Ю. 

2. Використання ігрових моментів при вивчені англійської граматики в 

початковій школі. 

                                                                   Вист. Крюкова Л.М. 

3. Розвиток критичного та креативного мислення старшокласників на уроках 

англійської мови. 

Вист. Бойко Т.Н. 

4. Обговорення результатів олімпіади, конкурсу-захисту рефератів та 

науково-дослідницьких робіт МАН з іноземних мов. 

                                                                         Вист. Москальова І.В. 

Березень 

 1.Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний засіб навчання 

іншомовного спілкування. 

                                                                 Вист. Вишневецька Є.М. 

2. Планування та проведення успішного уроку в умовах змішаного навчання. 

                                                                              Вист. Дубенко Н.В. 

3. Проблеми самостійного читання школярів німецькою мовою та деякі 

шляхи їх вирішення. 

Вист. Полушкіна Н.П. 

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

контролю. 

                                                                        Вист. Бойко Т.М. 

Травень 

1. Аналіз рівня навчальних досягнень з англійської мови учнів 5-11 класів за 

результатами перевірочних робіт і тестів. 

                                                                            Вист. Вишневецька Є.М. 

2. Підсумки роботи МО за 2021-2022 навчальний рік (результативність 

роботи вчителів) 

                                                                              Вист. члени МО 

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

взаємоперевірки зошитів, вивчення і впровадження ППД, позакласної і 

індивідуальної роботи з предмету) 

                                                                              Вист. Бойко Т..М. 

 

Робота між засіданнями 

 

Вересень - жовтень 

1. Підготовка і проведення контрольних робіт з наступності навчання: 

початкова школа – середня школа. 

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

2. Організація індивідуальних занять та консультацій учнів. 

                                                             Відп. члени МО 
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3. Робота з учнями 5-11 класів з підготовки рефератів і науково-

дослідницьких робіт МАН. 

                                                             Відп. Бойко Т..Н. 

4. Взаємовідвідування уроків, взаємоперевірка зошитів. 

                                                             Відп. члени МО 

5. Підготовка і проведення 1 етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

іноземних мов. 

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

 

Практичний семінар «Інтегрований підхід до навчання англійської мови 

як метод розвивального навчання” 

Відп. Вишневецька Є.М. 

Листопад - грудень 

1. Проведення конкурсу-захисту рефератів і науково-дослідницьких робіт 

МАН 

                                                                Відп. члени МО 

2. Підготовка і проведення перевірочних робіт, тестів за 1-й семестр. 

                                                               Відп. члени МО 

3. Проведення індивідуальних консультацій з підготовки до конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 

                                                               Відп. члени МО 

4. Проведення індивідуальних занять з підготовки переможців 1 туру 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов до участі у 2-му турі. 

                                                               Відп. члени МО 

Круглий стіл «Професійний розвиток учителя іноземної мови: ключові 

принципи та шляхи їх реалізації» 

                                                              Відп. Бойко Т.М. 

Січень -  березень 

1. Підготовка та проведення Тижня англійської мови. (лютий 2022р.) 

 

2. Підготовка матеріалів для підсумкової атестації учнів 5-8, 10-х класів. 

                                                         Відп. Мирошніченко О.А 

3. Підготовка матеріалу для проведення Державної підсумкової атестації з 

англійської мови в 4-х, 9-их класах. 

                                                          Відп. Дубенко Н.В..  

4. Підготовка учнів 11-х класів до Державної підсумкової атестації в формі 

ЗНО. 

Відп. Москальова І.В., Койрах 

О.В., Мирошніченко О.О. 

Квітень - травень 

1. Підготовка матеріалів для проведення підсумкових контрольних робіт за 

2021-2022 навчальний рік. 

                                                                          Відп. члени МО 

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

класів, ДПА для учнів 4, 9 класів. 



126 
 

                                                                         Відп. члени МО 

3. Аналіз результатів іспитів  з англійської мови учнів 5-8, 10 класів, ДПА 

учнів 4, 9 класів. 
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        Додаток 5 

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:         

Андріяненко В.О. –  спеціаліст 2  категорії 

Змєєва О.М.  – спеціаліст 1 категорії. 

Іванова О.О. – учитель вищої категорії, учитель-методист 

Коротєєва  В. В. – кандидат   філологічних  наук 

Чумак  Т. В. –  спеціаліст. 

Левакіна Т.В. – кандидат філологічних наук 

Методична проблема КЗ «НВК «ШГП» ХОР на 2021-2022 навчальний 

рік «Сучасні технології розвивального навчання в освітньому процесі 

НВК «ШГП» ХОР як засіб розвитку інтелектуально-пізнавальних і 

творчих компетентностей учнів» 

 

Методична проблема, над якою в 2021-2022 навчальному році буде 

працювати методичне об’єднання «Удосконалення уроку завдяки 

використанню інноваційних технологій». 

Завдання МО: 

1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО: проводити навчальні 

семінари, круглі столи тощо. 

2. Удосконалювати якість викладання української мови та літератури шляхом 

використання ІКТ. 

3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, 

практичні навички учнів. 

4. Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, 

створення банку даних: завдань для олімпіад,  конкурсів, підбір тем для 

роботи з обдарованими дітьми. 

5. Активізувати роботу творчої групи «Українознавці». 

6.  

Засідання МО 

Серпень 

1. Задачі МО на 2021-2022  навчальний рік. 

Баденко В.М. 

2. Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо 

викладання української мови та літератури в 2021-2022 навчальному році. 
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Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних 

матеріалів. 

Баденко В.М. 

3. Результати ЗНО з української мови та літератури учнів 11-х класів у 2021-

2022  навчальному році,   вироблення рекомендацій щодо усунення 

недоліків. 

Баденко В.М.,  члени МО 

4. Затвердження плану роботи МО на 2021-2022 навчальний рік. 

Баденко В.М., члени МО 

5. Погодження календарно-тематичних планів навчання української мови та 

літератури згідно з програмними вимогами на I, II семестри  2021- 2022 

навчального року.  

Баденко В.М. 

6. Опрацювання наказу по школі «Про дотримання єдиного орфографічного 

режиму в школі» та інструкції з ведення журналу. 

7. Організація роботи з обдарованими дітьми: підготовка до участі у 

Всеукраїнській олімпіаді, Міжнародному конкурсі знавців української 

мови ім. Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі 

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

науково-дослідницьких робіт і рефератів МАН, творчих конкурсах, 

Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», Всеукраїнському конкурсі 

з українознавства «Патріот», Всеукраїнській   олімпіаді   з  української   

мови  та  літератури   «Всеосвіта» 

Баденко В.М. 

8. Розробка заходів щодо відзначення ювілейних дат, присвячених життю  та 

творчості письменників-ювілярів. 

Члени МО 

9. Огляд новинок наукової, художньої та методичної літератури. 

Члени МО 

Жовтень 

1. «Змішане навчання на уроках української   мови    та   літератури   як  шлях  

до   створення ситуації  успіху» 

Баденко  В.М. 

2. Методична майстерня. Презентації блогів учителів МО. Організація 

дистанційного навчання. Обмін   досвідом. 

Члени МО 

3. Обговорення та затвердження плану заходів до Дня української писемності 

та Дня українського козацтва. 

Члени МО 

4. Проведення І етапу Всеукраїнської   олімпіади з української мови та 

літератури, обговорення та затвердження завдань.   

    Члени   МО  

5. Виступ   «Дидактичні    ігри  на   уроках   української    мови   та   

літератури  як   засіб    активізації  пізнавальної   діяльності   учнів   НВК  
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«ШГП»   ХОР  в   умовах   діджиталізації» .                                                                                  

         Змєєва  О.М. 

Січень 

1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за І семестр 2021-

2022 навчального року. 

  Баденко В.М. 

2. Результати моніторингу якості знань учнів за І семестр 2021-2022 

навчального року з  української мови. Аналіз контрольних робіт. Аналіз 

навчальних досягнень учнів з української мови. 

Баденко В.М. 

3. Погодження календарно-тематичних планів з української мови та 

літератури згідно з програмними вимогами на ІІ семестр 2021-2022 

навчального року.       

Баденко  В.М. 

4. Виступ «Формування   сучасних   компетентностей    на  уроках   

української   літератури». 

Іванова О.О. 

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

літератури.    

Члени МО 

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

заходів). 

Члени МО 

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

української мови та літератури, Міжнародному конкурсі з української 

мови ім.. П.Яцика та  Міжнародному  мовно-літературному конкурсі 

учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, I етапі конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 

Члени МО 

8. Підсумки роботи МО за І семестр 2021-2022 навчального року, аналіз 

відвіданих уроків. 

Баденко В.М. 

9. Ознайомлення з новинками методичної літератури. 

Члени МО 

10. Затвердження плану проведення Тижня української мови та літератури.     

Члени  МО 

 

Березень 

1. Психолого-педагогічний тренінг «Творча майстерність учителя». 

Головатюк В.О. 

2. Семінар-практикум «Творчий учитель-який він?» 

Члени МО 

3. Обговорення і погодження екзаменаційних матеріалів для учнів5-8, 10 

класів; 9 класу ДПА з української мови (збірник наказів). 

Баденко В.М. 
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4. Підготовка учнів 9 класів до участі в ДПА з української мови, учнів 11 

класів – до ДПА в формі ЗНО з української мови та літератури.  

Члени  МО 

5. Обмін   досвідом «Як навчити учнів писати твори-роздуми, есе».  

Члени   МО    

6. Результати   проведення  Тижня   української мови   та  літератури. 

Члени   МО 

Травень 

1. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність. Участь  в  онлайн-конкурсах. 

Члени МО 

2. Про підготовку до ДПА  з української мови учнів 9-х класів та ДПА і ЗНО 

учнів 11-х класів 

Баденко В.М. 

3. Про попередній розподіл навчального  навантаження між учителями на 

наступний навчальний рік. 

Баденко В.М 

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 малої педради. Адаптація учнів 5-х класів. Визначення рівня 

навченості учнів 5-х класів. 

Члени МО 

5. Підготовка учнів до конкурсу-захисту рефератів та науково-дослідницьких  

робіт МАН. 

Члени МО 

6. Круглий стіл «Сторітелінг   як   метод   розвитку  зв’язного     мовлення    на   

уроках  української   мови   та  літератури».  

Чумак Т.В. 

Листопад -  грудень 

1. Перевірка ЄОР в 5-11 класах. 

Баденко В.М. 

2. Підготовка учнів до ЗНО, ДПА.  

Члени  МО 

3. Про участь у конкурсах «Соняшник», «Патріот» у 2021-2022 навчальному 

році.   

Члени  МО 

4. Семінар «Розвиток  творчого   мислення – невід’ємна   складова  

інформаційної  компетентності  дітей»  

Коротєєва  В, В, 

Квітень – травень 
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1. Проведення та аналіз результатів підсумкових  контрольних робіт 

Члени МО 

2. Аналіз виконання програм за рік 

Члени МО 

3. Участь у науково-практичній конференції 

Члени МО 

4. Перевірка техніки читання в  5-7 класах.  

Члени   МО 

5. Семінар «Типологія    соціальних    сервісів    мережі   Інтернет»  

Члени  МО 

Організація роботи з обдарованими дітьми 

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

української мови та літератури.  

Члени  МО 

2.  Активізувати роботу з учнями щодо залучення їх до участі в конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт МАН в секціях: 

- журналістика; 

- українська література; 

- українська мова; 

- літературна творчость.  

Члени   МО 

3. Організувати екскурсії до Херсонського літературного музею імені 

Б.Лавреньова, Херсонського художнього музею імені О .Шовкуненка.  

Члени  МО 

4. Співпраця з викладачами Херсонського державного університету (допомога 

в написанні учнями науково-дослідницьких робіт МАН).  

Члени  МО 

5. Організувати зустрічі із письменниками Херсонщини.  

        Члени   МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

    Додаток 6 

ПЛАН 

роботи методичного об'єднання  

вчителів російської мови і літератури, 

історії, правознавства, громадянської освіти 

 

Керівник МО: Мовенко Е.Г. – 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. Уколов Є.Ю. – учитель російської мови та літератури 

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

категорії, учитель-методист 

4. Резніченко Н.О. – учитель російської мови та літератури, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

5.Маркова Л.І. – учитель історії та правознавства, учитель вищої категорії, 

учитель - методист. 

6. Волосевич І.І. – учитель історії, громадянської освіти, учитель вищої 

категорії. 

7. Дубиніч Р.В. – учитель історії 

 

Методична проблема МО учителів російської мови і літератури, історії 

та правознавства на 2021-2022 навчальний рік: «Формування 

гуманістичного світогляду, культурно-пізнавальних інтересів учнів на 

уроках суспільно-гуманітарного напрямку ». 

Завдання МО: 

- Формування в учнів гуманістичного і державницького світогляду, активної 

громадянської позиції 

- розширення культурно-пізнавальних інтересів учнів, розвитку 

інтелектуального та творчого потенціалу. 

- громадянське виховання у процесі навчання історії, мов та літератури 

- реалізація компетентнісно орієнтованого підходу до організації освітнього 

процесу шляхом використання традиційних та інноваційних технологій 

навчання; 

- використання педагогічних методів, які сприяють формуванню ключових 

та предметних компетентностей учнів в умовах діджиталізації; 

- визначення напрямків, форм і методів роботи з обдарованими та здібними 

учнями з метою їх підготовки до участі у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, творчих 

та інтелектуальних конкурсах, змаганнях. 

Засідання МО 

Серпень 
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1. Аналіз роботи МО за 2020-2021 навчальний рік, стан якості знань учнів з 

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

історії України. 

Мовенко Е.Г. 

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

2021-2022 навчальний рік. 

Мовенко Е.Г. 

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. Організація роботи з обдарованими учнями в 2021-2022 навчальному році. 

члени МО 

5. Затвердження планів і графіків проведення Тижнів російської мови і 

літератури, історії, правознавства. 

члени МО 

6. Обговорення та погодження календарних планів. 

члени МО 

7. Огляд новинок науково-педагогічної та методичної літератури. 

Зав. бібліотекою Лихожон 

Т.В. 

Жовтень 

1. Краєзнавчий підхід у викладанні історії як засіб розширення культурно-

пізнавальних інтересів учнів. 

Волосевич І.І. 

2. Технологія розробки індивідуальної освітньо-розвивальної траекторії учня. 

Стан підготовки до предметних олімпіад, конкурсу-захисту рефератів та 

науково-дослідницьких робіт МАН 

       Члени МО 

3. Система роботи над помилками як одна з основних форм подолання 

прогалин у знаннях та вміннях учнів та формування навичок грамотного 

письма. 

                            Сапожникова І.В. 

4. Дослідницькі технології на уроках історії – шлях до науково-дослідницької 

діяльності учнів 10-11 класів. 

 Маркова Л.І. 

Січень 

1.  Методика реалізації інтегрованого підходу до вивчення літератури та 

історії мистецтв. 

          Фелющенко І.В.  

2. Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури 

Уколов Є.Ю 

3. Організація повторення  навчального матеріалу як необхідна складова 

підвищення якості навчання. ( з досвіду роботи) 
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 Члени МО  

4. Аналіз семестрових контрольних робіт, навчальних досягнень здобувачів 

освіти з дисциплін МО  за  результатами I півріччя.  

Мовенко Е.Г. 

6. Огляд новинок науково-педагогічної та методичної літератури. 

Лихожон Т.В. 

Березень 

1. Формування життєвих компетентностей учнів засобами інтерактивного 

навчання на уроках історії. 

Волосевич І.І. 

2. Затвердження текстів перевірочних робіт за рік. 

Мовенко Е.Г. 

3.Підсумки участі учнів ШГП в олімпіадах та конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт в МАН з російської мови та історії. 

       Мовенко Е.Г. 

Травень 

1. Аналітична діяльність за рік:  виконання програм;  рівень успішності та 

якості знань учнів з російської мови, зарубіжної літератури , історії 

Мовенко Е.Г. 

2. Планування роботи МО на 2022-2023 навчальний рік. 

Мовенко Е.Г. 

Робота між засіданнями 

Вересень-жовтень 

1. Підготовка до малої педагогічної ради про наступність між початковою 

школою та 5 класами: 

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

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

 перевірка техніки читання учнів 5-их класів; 

 порівняльний аналіз успішності учнів за 4 клас, контрольні роботи та I 

чверть 5 кл .; 

 участь в проведенні педагогічного консиліуму з питання адаптації учнів 5-их 

класів. 

Мовенко Е.Г. 

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-дослідницьких робіт МАН 

з російської мови та літератури, історії, правознавства. 

члени МО 

Листопад-грудень 

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

мови та літератури, історії, правознавства. 

члени МО 
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2. Підготовка учнів до загальношкільного конкурсу рефератів і науково-

дослідницьких робіт МАН. 

члени МО 

3. Проведення контрольних робіт за I семестр. 

Мовенко Е.Г. 

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

члени МО 

Січень-березень 

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

члени МО 

2. Підготовка учнів 11 класів до ДПА в формі ЗНО з історії України. 

Маркова Л.І. 

Квітень-травень 

1. Участь у 30-тій щорічній науково-практичній конференції. 

Члени МО 

2. Проведення перевырочних робіт за рік. 

члени МО 

3. Виконання програм за рік. 

члени МО 

3. Аналіз роботи МО за 2021-2022 навчальний рік. 

Мовенко Е.Г. 
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     Додаток 7 

ПЛАН 

роботи методичного об’єднання вчителів біології, хімії, фізики, географії 

  

Керівник МО: 

Гуренок Г.V. – учитель хімії, спеціаліст  вищої категорії  

Склад  МО: 

1. Мороз Т.С.  – учитель біології, спеціаліст вищої категорії 

2. Сібаров С.Д.-учитель біології, основ здоров’я 

3. Скребовська С.В.  – учитель біології, спеціаліст. 

4. Донець І.В. – учитель фізики, учитель II категорії 

5. Золотарьов М.С.- учитель фізики, спеціаліст 

6. Тригуб С.Є. – учитель географії, Заслужений учитель України, спеціаліст  

вищої категорії, вчитель – методист. 

 

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. 

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. Розвиток усвідомленого ставлення до власного здоров’я,  здорового 

способу життя, фізичного та психологічного загартування. 
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Засідання  

Серпень 

 

№ Питання для обговорення Форма 

проведенн

я 

Відповідальн

ий 

Організаційні питання 

1 Затвердження плану роботи  та завдань МО на 

2021-2022 н.р., Розподіл доручень між членами 

методичного об’єднання 

Обговорен

ня 

Гуренок Г.М. 

Члени МО 

2 Нормативно – правова база організації 

освітнього процесу у 2021/2022н.р.. 

Аналіз навчальних програм і підручників. 

Інформація Гуренок Г.М. 

3 Про результати ЗНО з біології,  географії, 

фізики 

Інформація Вчителі-

предметники 

4 Підготовка до І етапу предметних олімпіад, 

конкурсу-захисту рефератів та науково-

дослідницьких робіт МАН, конкурсів «Бобер», 

«Левеня», «Кенгуру», «Колосок» 

Інформація Члени МО 

5 Охорона праці на уроках природничого циклу Інструктаж  Члени МО 

Методичні питання 

1 Узагальнення досвіду використання 

дистанційного навчання в НВК «ШГП» ХОР 

Обговорен

ня 

Члени МО 

2 Узгодження календарних планів згідно 

програмних вимог 

виступ Гуренок Г.М. 

 

Завдання членам МО; 

1. Складання і затвердження календарно-тематичних планів. 

2. Підготовка і проведення шкільних олімпіад з дисциплін природничо-

математичного циклу. 

3. Підготовка учнів до олімпіад з навчальних дисциплін. 

4. Поновлення правил ТБ в кабінетах з підвищеним рівнем небезпеки. 

5. Підготувати матеріали для проведення шкільних олімпіад з предметів МО. 

 

Жовтень 

№ 

з/п 

Питання для обговорення Форма 

проведенн

я 

Відповідальн

ий 

Організаційні питання 

1 Наскрізні змістові лінії як засади до створення 

цілісної картини світу: методика реалізації в 

7-8 класах.  

Круглий 

стіл 

Гуренок Г.М. 

 

2 Ігрові методи навчання – інтелектуальні та 

логічні ігри, командні квести, ділові ігри для 

Обговорен

ня 

Члени МО 
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забезпечення реалізації компетентнісного 

підходу до освітнього процесу. 

Реалізація діяльнісного підходу до 

навчання  хімії шляхом використання 

дистанційних технологій. 

3 Обговорення та затвердження  завдань 

шкільних олімпіад з предметів природничого 

циклу 

Обговорен

ня 

Члени МО 

4 Обговорення плану проведення предметних 

тижнів 

Обговорен

ня 

Члени МО 

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 Скребовська 

С.В. 

 

Завдання членам МО 

1. Провести І етап 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. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр 

 

Січень 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форма 

проведенн

я 

Відповідальні 

Організаційні питання 

1  Аналіз семестрових контрольних робіт, 

навчальних досягнень здобувачів освіти з 

дисциплін природничого циклу за 

результатами  І семестру 

 

Інформаці

я 

Гуренок Г.М. 

2 Аналіз результатів I та II етапів олімпіад, I 

етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН з дисциплін 

природничого циклу 

Інформаці

я 

Гуренок Г.М. 

 

3 Методичні особливості уроків із  

застосуванням проблемно-пошукових 

Обговорен

ня  

Тригуб С.Є. 
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технологій та методів:  використання 

віртуальних лабораторій, баз даних та сайтів 

різноманітних установ та організацій – 

екологічних, синоптичних, зоопарків та 

музеїв природи 

Методичні питання 

1 Організація повторення навчального матеріалу 

як необхідна складова навчального процесу 

Виступ Скребовська 

С.В. 

2 Роль предметів природничого циклу в 

становленні особистості учня. 

Виступ Тригуб С.Є. 

3 Розвиток пізнавальної сфери учня   на уроках 

ізприродничих дисциплін 

Доповідь Гуренок Г.М. 

 

 

 

 

Завдання членам МО 

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

фізики (науково-методичний посібник для учнів 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів та вчителів). 

2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз 

3. Працювати над створенням позитивної емоційної складової уроків 

4. Опрацювання педагогічної преси за фахом 

Березень 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форма 

проведенн

я 

Відповідальний 

Організаційні питання 

1  Підготовка інформаційних стендів для батьків 

та учнів 9, 11 класів про ДПА, ЗНО 

Підготовка 

матеріалів  

Члени МО 

2 Обговорення рівня навченості учнів з 

предметів, що виносяться на ЗНО та ДПА 

Обговорен

ня 

Члени МО 

Методичні питання 

1 Краєзнавчий підхід у викладанні предметів 

природничого циклу. 

Доповідь Члени МО 

2 Розрахункові задачі  в структурі предметів 

природничого циклу (обмін досвідом з 

вчителями математики) 

Обмін 

досвідом 

Члени МО, 

запрошення МО 

математики 

3 Проведення навчальних екскурсій – важлива 

складова у викладанні предметів природничого 

циклу 

Виступ Тригуб С.Є. 

Завдання членам МО 

1. Використовувати в навчальному процесі нові технології навчання та активні 

форми тематичного оцінювання. 
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2. Приділяти належну увагу мотивації навчальної діяльності учнів. 

3. Використовувати краєзнавчий підхід у викладанні навчальних предметів. 

4. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз 

  

Травень 

№ 

п/п 

Зміст роботи Форма 

проведення 

Відповідальні 

Організаційні питання 

1 Аналіз участі учнів в різноманітних конкурсах 

природничого циклу. 

Виступ Сібаров С.Д. 

2 Аналіз роботи МО природничо-фізичного 

циклу за 2021/2022 навчальний рік. 

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 у 

освітньому процесі як основа подальшої 

продуктивної творчої діяльності 

Виступ Члени МО 

2 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 перевірочних робіт за 2021/2022навчальний рік.  
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     Додаток 8 

П Л А Н 

роботи методичного об’єднання вчителів 

математики та інформатики 

 

Керівник МО:   Гринько О.А.– учитель математики, учитель вищої 

категорії, учитель – методист. 

Склад МО:        

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

Цуркан Н.В. - учитель інформатики, учитель I категорії 

Корінь О.В. – учитель інформатики, магістр  

 

Методична проблема МО на 2021 – 2022 навчальний рік  «Активізація 

розумової діяльності та розвиток комунікативних якостей учнів шляхом 

використання інноваційних технологій» 

 

Завдання МО: 

Використання форм, методів, прийомів розвиваючого навчання в 

педагогічній  діяльності. 

Вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних 

технологій  

Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні 

навички учнів. 

Здійснення наступності в навчанні дітей початкової школи, середньої та 

старшої ланки. 

Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності з 

діючими вимогами. 

Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, 

створення банку даних    завдань    для   олімпіад,  конкурсів, підбір тем для 

роботи з обдарованими дітьми. 

 

Засідання МО 

Серпень 

1.Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо 

викладання математики та інформатики в 2021-2022 навчальному році. 

Опрацювання нормативних  документів та інструктивно-методичних 

матеріалів. 

  Гринько О.А. 

2. Про результати ДПА в формі ЗНО з математики учнів 11-х класів у 2020-

2021  навчальному році, вироблення рекомендацій щодо усунення недоліків. 

        Гринько О.А. 

3. Про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (Наказ 

МОН України №371 від 05.05.08р.)  та вимог щодо оцінювання письмових 

робіт учнів. 
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Голова МО  Гринько О.А. 

4. Організація підготовки до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад: 

      з математики; 

      з інформатики. 

      Обговорення та затвердження завдань шкільних олімпіад 

Гринько О.А., члени  МО                         

5.  Погодження календарно-тематичних планів згідно з програмними 

вимогами   на I- II  семестри 2021- 2022 навчального року.  

Гринько О.А., члени  МО                         

Вересень 

1. Доповідь «Активізація пізнавальної діяльності учнів в позакласній роботі 

як засіб розвитку творчого мислення»                                                                     

Гринько О.А. 

2. Індивідуальна робота учнів на уроках інформатики (з досвіду роботи).  

Бистрянцев М.В. 

3. Обговорення та затвердження плану проведення тижнів математики, 

інформатики в школі. 

Члени МО 

4. Проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з математики.  

Члени   МО 

5. «Методичний банк»: огляд новинок методичної літератури.                    

Бистрянцев М.В. 

6. Проблеми адаптації учнів 5 класів до навчання в основній школі, шляхи їх 

вирішення. 

Вчителі 5-х кл. 

Січень 

1. Аналіз семестрових контрольних робіт, навчальних досягнень учнів 5-11 

класів з математики та інформатики за результатами  І семестру.   

Гринько О.А.                                                                                                   

2. Погодження календарно-тематичних планів з математики та інформатики 

згідно, з програмними вимогами, на ІІ семестр 2021-2022  навчального 

року. «Проблемне навчання на уроках математики»                     

Гринько О.А. 

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

математики, конкурсу-захисту МАН.                                        

Члени МО 

Березень 

1. Майстер – клас «Я роблю це так…» (обмін досвідом вчителів математики та 

інформатики)                                                                                            

Члени МО  

2. Взаємоперевірка учнівських зошитів. 

Члени МО 

Травень 
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1. Про порядок закінчення навчального року, проведення підсумкових 

контрольних робіт. 

          Члени МО 

2. Організація та проведення державної підсумкової атестації з математики в 

9 класах та підготовка до ДПАв формі ЗНО учнів 11-х класів. 

          Члени МО 

3. Про попередній розподіл навчального  навантаження між учителями на 

наступний навчальний рік. 

          Гринько О.А. 

4. Аналіз  взаємовідвіданих    уроків     членами  МО.   

          Члени МО 

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 конкурсу-захисту рефератів та науково-дослідницьких  

робіт МАН. 

                                                                                                 Члени МО 

Круглий стіл «Особливості застосування інтерактивних методів та 

технологій під час вивчення інформатики».                                                  

Бистрянцев М.В. 

Листопад -  грудень 

1. Семінар «Використання STEM-технологій для формування ключових та 

предметних компетенцій на уроках математики» 

Гринько О.А. 

2. Підготовка учнів до ЗНО, ДПА.                                                            

Члени  МО 

3. Про участь у конкурсах «Олімпус» та «Кенгуру» у 2021-2022 навчальному 

році.   

Члени  МО 

4. Майстер-клас «Використання інтерактивної технології Веб-квест для 

реалізації міжпредметної інтеграції».                                                                                 

Бистрянцев М.В. 

5. Взаємовідвідування  уроків                                                                  

Члени МО            

Квітень – травень 

1. Проведення підсумкових  контрольних робіт 

Члени МО 
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2. Виконання програм за рік 

Члени МО 

3. Участь у науково-практичній конференції 

Члени МО 
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    Додаток 9 

План 

роботи методичного об'єднання вчителів фізичної культури 

 

Керівник методичного об’єднання: Невинська Н.В. 

Склад МО: 

1. Стрикаленко А. Ю. – вчитель вищої категорії, старший вчитель. 

2. Невинська Н. В.– вчитель вищої категорії, старший вчитель. 

3. Кушнаренко Є. Б. – вчитель вищої категорії. 

4. Шелест Д. Г. – вчитель фізичної культури 

5. Ошієвський Р. Ю. – вчитель фізичної культури 

Методична проблема МО вчителів фізичної культури. 

«Впровадження методів та засобів розвивального навчання в систему 

уроків фізичної культури» 

 

Мета роботи МО: 

безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності, компетентності 

вчителів фізичної культури та методики викладання предмету; 

організація фізичного виховання з учнями школи таким чином, щоб 

забезпечити становлення та всебічний розвиток особистості  кожної дитини. 

Завдання МО: 

- опрацювати та актуалізувати теоретичні знання вчителів з теми «розвивальне 

навчання»: особливості змісту, етапи розвитку, типи уроків, принципи, 

форми, методи, прийоми роботи, особливості оцінювання вмінь, навичок та 

знань учнів. 

- Формування особистості з гнучким розумом, розвиненими потребами до 

подальшого пізнання й самостійних дій, певними навичками та творчими 

здібностями; 

- формування в учнів мотивів навчання, позитивного ставлення до нього; 

- планувати і проводити спортивні заходи, уроки з фізичної культури, роботу в 

спортивних секціях з урахуванням розвивального навчання; 

- виявляти та використовувати в освітньому процесі розвивально-виховний 

потенціал навчання для подальшого самовдосконалення й самовираження 

кожної дитини; 

- проводити просвітницьку роботу з родинами щодо профілактики здоров’я, 

організації дозвілля, тощо. 

- залучати учнів до участі в конкурсі-захисті рефератів та науково-

дослідницьких робіт МАН з питань валеології; 

- активно популяризувати досвід роботи вчителів фізичної культури ШГП; 

- долучатися до активної участі у заходах, присвячених 30-річчю Школи 

гуманітарної праці. 
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Серпень  

1. Ознайомлення з методичними рекомендаціями МОН, щодо викладання 

фізичної культури 2021-2022н.р.; головні нововведення, особливості 

викладання та оцінювання фізкультури за програмою НУШ.  

Стрикаленко А. Ю. 

2. Обговорення плану засідань на 2021-2022н.р. та роботи між засіданнями: 

атестація, відкриті уроки та інше.  

Стрикаленко А.Ю. 

3. Планування проведення Олімпійського тижня.  

Члени МО 

4. Дотримання ТБ та санітарно-гігієнічних норм в організації навчального 

процесу. 

Стрикаленко А.Ю. 

5. Теоретичні основи розвивального навчання в педагогіці. (історичний аспект) 

Кушнаренко Є. Б. 

6. Відмінність розвивального навчання від традиційного.  

Шелест Д. Г. 

7. Концептуальні положення технології розвивального навчання. Роль та 

функції вчителя у системі розвивального навчання на уроці фізичної 

культури.  

Невинська Н. В. 

Жовтень 

1. Актуальність проблеми розвивального навчання на сучасному етапі 

розвитку. 

Кушнаренко Є. Б. 

2. Основні технології розвивального навчання. (ідеї, напрямки та принципи 

розвивального навчання)  

Шелест Д. Г. 

3. Методика проведення досліджень в системі розвивального навчання.  

Невинська Н. В. 

4. "Розвиток рухового інтелекту дітей на уроках фізичної культури".  

Стрикаленко А. Ю. 

Січень 

5. Розвивальне навчання в системі фізичного виховання молодших школярів. 

Стрикаленко А. Ю. 

6. Розвивальне навчання в системі фізичного виховання середньої та старшої 

школи. 

Невинська Н. В. 

7. Зміст завдань для самостійної, парної або групової роботи в системі 

розвивального навчання на уроках фізичної культури.  

Кушнаренко Є. Б. 

8. Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури при 

використанні технологій розвивального навчання.  

Шелест Д. Г. 

Березень 
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1. Використання прийомів розвивального навчання підлітків при вивченні 

елементів гри у футбол.  

Шелест Д. Г. 

2. Розвивальне навчання дітей та підлітків на уроках фізичної культури під час 

вивчення елементів гри у баскетбол.  

Невинська Н. В. 

3. Використання прийомів розвивального навчання на уроках фізичної 

культури молодших школярів під час проведення рухливих ігор.  

Стрикаленко А. Ю. 

Травень 

1. Аналіз рівня навчальних компетентностей учнів початкових, середніх та 

старших класів за результатами діагностичних та тестових випробувань.  

Стрикаленко А. Ю., Невинська Н. В. 

2. Звіти членів МО про підсумки роботи в 2021-2022н.р. 

3. Аналіз роботи МО в 2021-2022 навчальному році 

4. Складання плану роботи на 2022-2023 н. р. 

 

Робота між засіданнями: 

Вересень – жовтень 

1.Аналіз наступності початкової тасередньої. 

Стрикаленко А.Ю., Невинська Н. В. 

2.Планова атестація вчителів фізичної культури (складання графіку 

проведення відкритих уроків, відвідування уроків, процес самоосвіти). 

ЧлениМО 

3.Участь у семінарах за планом роботи школи.  

Члени МО 

4.Ознайомлення з новинками методичної літератури.  

Члени МО 

5.Робота з батьками: консультації, рекомендації.  

Члени МО 

6.Контроль за станом обладнання та інвентарю. 

           Члени МО 

Листопад – грудень 

1.Участь учителів фізичної культури в семінарах за планом роботи школи. 

Члени МО 

2.Відвідування уроків учителів, що атестуються.  

Стрикаленко А.Ю. 

3.Підготовка  та проведення шкільних змагань та спортивних свят. 

           Члени МО 

4.Ознайомлення з новинками методичної літератури.  

Пузиревич О.О. 

5.Робота з учнями, щодо написання рефератів з предмету фізична культура.  

Невинська Н.В., Кушнаренко Є. Б., Шелест Д. Г. 

6.Робота з батьками: консультації, рекомендації.  

Члени МО 
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7.Контроль за станом обладнання та інвентарю.   

Члени МО 

Лютий – березень 

1.Участь у заходах, присвячених 30-річчю Школи гуманітарної праці.  

Члени МО 

2. Взаємовідвідування уроків, та їх обговорення.  

Члени МО 

3.Підготовка та проведення запланованих шкільних змагань. 

Члени МО 

4.Підготовка учнів до участі в міських змаганнях  

Невинська Н.В., Кушнаренко Є. Б., Шелест Д. Г. 

5.Взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом роботи з методичної 

теми.  

Члени МО 

Контроль за станом обладнання та інвентарю.  

Члени МО 

Квітень – травень 

1.Участь учителів фізичної культури в науково-практичній конференції, 

підготовка виступів та презентацій.  

Члени МО 

2.Перевірка виконання державних програм.  

3.Обговорення підсумків роботи 2021-2022 навчального року та визначення 

проблем, над якими треба працювати в наступному навчальному році.  

Члени МО 

4. Підготовка до шкільного свята «Мелодії останнього дзвоника».  

Члени МО 

5.Контроль за станом обладнання та інвентарю.  

Члени МО 
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        Додаток 10 

План роботи  

методичного об'єднання вчителів художньо - естетичного циклу 

 

Керівник МО: Сербіна Олена Анатоліївна – вчитель авторського курсу 

«Традиції  давньогрецького театру» (  5 – 9 кл.), вчитель вищої категорії, 

вчитель – методист. 

Члени МО: 

Авгайтіс Лариса Сергіївна  -  вчитель  образотворчого  мистецтва   (5-7 кл.), 

вчитель I категорії. 

Бурдикіна Олена Володимирівна – вчитель музичного мистецтва (5-7 

кл.),вчитель вищої категорії. 

Закірнична Альона Олександрівна – вчитель хореографії (1-4 кл.),  вчитель 

I категорії. 

Замараєва Ірина Володимирівна – вчитель авторських курсів «Біблійна 

історія та християнська етика» (7-8 кл.), «Основи філософії» (9-11 кл.), 

бакалавр богослов’я. 

Кравець Оксана Володимирівна -  вчитель музичного  мистецтва(1-4,  д/с. 

), курсу «Основи оперного  мистецтва» (5-6 кл.), вчитель вищої категорії. 

Фелющенко Інна Василівна – вчитель курсу «Художня культура» (5-11кл.),  

кандидат пед. наук, доцент. 

Чарнецький Ігор Євгенович -  вчитель  художньої  праці (1-4 кл.), вчитель 

вищої категорії, вчитель – методист. 

Юрченко Ольга Анатоліївна – музичний керівник, спеціаліст. 

Ятчак Зоя Ніязбатівна – вчитель авторського курсу « Історія театрального 

мистецтва» (2-4 кл.), вчитель II категорії. 

 

Методична проблема МО вчителів  художньо – естетичного  напрямку: 

«Розвиток творчої особистості учня в освітньому просторі НВК «ШГП» 

ХОР 

Мета МО вчителів  художньо – естетичного  напрямку: 

- підвищення компетенції педагогів з формування і розвитку творчої  

особистості школярів. 

 - творчий розвиток учнів на уроках та в системі позакласної роботи НВК 

«ШГП» ХОР. 

 

Задачі МО: 

- залучати обдарованих дітей до підготовки та участі у спільних проектах  з 

ХОАМДТ ; 

- продовжити роботу по підвищенню педагогічної  майстерності педагогів- 

членів МО; 
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- організувати взаємовідвідування уроків з подальшим аналізом і 

узагальненням досвіду роботи педагогів;  

- використовувати сучасні освітні технології при підготовці школярів до 

захисту рефератів з предмету художньо – естетичного напрямку; 

- розробити оригінальні плани проведення предметних тижнів із 

залучанням учнівського активу;     

- здійснювати диференційний  підхід  до  творчого розвитку  обдарованих 

школярів; 

- активізувати роботу з обдарованими учнями в гуртках та студіях Клубу 

вихідного дня; 

- розробити план та сценарії   проведення святкових заходів,   присвячених 

30-ій річниці  створення Школи гуманітарної праці; 

- розробити сценарій та підготувати концертні номери до святкування Дня 

народження ШГП, свята «Мелодії  Останнього дзвоника»; 

- здійснювати підготовку обдарованих учнів до  позашкільних творчих 

конкурсів. 

-  

Засідання МО 

Серпень 

1. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2021-2022 навчальний 

рік 

Сербіна О. А. 

2. Погодження календарних планів вчителів МО. 

Сербіна О. А. 

3.Організаційні питання з підготовки свята Першого дзвоника. 

Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., Закірнична А. О., Юрченко О. А. 

Жовтень 

1.Використання сучасних освітніх технологій  під час підготовки учнів до 

захисту рефератів та науково-дослідницьких робіт МАН у науковому 

товаристві «Ерудит».  

Авгайтіс Л. С. 

2.Тиждень музичного мистецтва в школі – нові формати.  

Бурдикіна О. В., Кравець О. В.     

Січень 

Аналіз захисту рефератів учнями наукового товариства «Ерудит» з предметів 

художньо - естетичного напрямку. 

Фелющенко І.В., Сербіна 

О.А., Бурдикіна О.В., 

Авгайтіс Л.С., Замараева І. В. 

2. Звіт про підготовку сімейних вечорів. 

Ятчак З.М., Закирнична А.О., 

Юрченко О. А. 

3. Обговорення плану проведення свята  до 30- річчя ШГП. 
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Сербіна О.А., Закірнична 

А.О., Юрченко О.А., 

Бурдикіна О.В. 

Березень 

1. Звіт про проведення тематичних тижнів у першому семестрі. 

Члени МО 

2. Розвиток творчих здібностей учнів ШГП у ансамблі сучасного танцю 

Клубу вихідного дня.  

Закірнична А. О. 

3. Організаційні питання щодо проведення свята «Мелодії останнього 

дзвоника».  

Сербіна О. А. 

4. Затвердження сценаріїв сімейних вечорів.  

Ятчак З. М., Юрченко  О. А. 

Травень 

1.Звіт про проведення   предметних тижнів.  

Ятчак З.М., Сербіна О.А., 

Фелющенко І.В.,Закірнична А.О. 

2.Підведення підсумків роботи МО за 2021 – 2022 навчальний рік  

Сербіна О. А. 

3.Планування роботи МО на 2022-2023 навчальний рік 

Сербіна О. А. 

Робота між засіданнями: 

Серпень 

1. Підготовка  та  проведення  свята  Першого дзвоника.   

Сербіна. О.А., Бурдикіна О.В., 

Кравець О.В., Закірнична 

А.О., Юрченко О.А. 

2. Знайомство з новинками методичної літератури.   

         Пузиревич О.О. 

Вересень 

1. Підготовка художніх номерів до відкриття Клубу вихідного дня. Участь у 

заході.  

СербінаО.А., Бурдикіна О. В., 

Кравець О. В., Закірнична А. О., 

Юрченко О. А., Чарнецький І. Є., 

Авгайтіс Л. С. 

2. Підготовка учнів до захисту  рефератів наукового  товариства «Ерудит» з 

предметів  художньо – естетичного напрямку.    

Фелющенко І. В., Замараєва І. В., 

Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., 

Авгайтіс Л. С. 

3. Складання плану проведення святкового концерту до 30-ої річниці ШГП, 

переліку концертних номерів. 
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Сербіна О. А., Закірнична А. О., 

Бурдикіна О. В. 

Жовтень 

1. Взаємовідвідування уроків, самоосвіта     

         всі вчителі – члени МО 

2. Підготовка учнів до захисту  рефератів наукового  товариства «Ерудит» з 

предметів  художньо – естетичного напрямку.    

Фелющенко І. В., Замараєва І. В., 

Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., 

Авгайтіс Л. С. 

3. Робота у гуртках та студіях за розкладом КВД.  

Сербіна О. А., Бурдикіна О. 

В., Авгайтіс Л. С., Чарнецький 

І. Є., Закірнична А. О.  

Юрченко О. А. 

4. Проведення відкритих уроків учителів, що атестуються  

        Бурдикіна О. В., Кравець О. В. 

5. Підготовка концертних номерів до Дня народження ШГП. 

Сербіна О.А., Закірнична А. О., 

Бурдикіна О. В., Юрченко О. А., 

Крвець О. В. 

6. Організація виставки дитячої творчості, присвяченої Дню вчителя.    

Чарнецький І. Є. 

Листопад 

1. Робота у гуртках та студіях за розкладом КВД. 

Сербіна О.А., Бурдикіна О. В., 

Закірнична А. О., Юрченко О. А., 

Чарнецький І. Є., Авгайтіс Л. С. 

2. Підготовка  сімейних вечорів у початковій школі.  

Ятчак з. М., Юрченко О. А., 

Закірнична А. О. 

3. Проведення тижня музичного мистецтва.  

Бурдикіна О. В., Кравець О. В. 

4. Підготовка концертних номерів до Дня народження ШГП. 

Сербіна О. А., Закірнична А. О., 

Бурдикіна О. В., Юрченко О. А., 

Кравець О. В. 

5.Підготовка учнів до захисту  рефератів наукового  товариства «Ерудит» з 

предметів  художньо – естетичного напрямку.    

Фелющенко І. В., Замараєва І. В., 

Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., 

Авгайтіс Л. С. 

6. Взаємовідвідування уроків, самоосвіта   

всі вчителі – члени МО 
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Грудень 

1. Проведення сімейних вечорів.  

Юрченко О. А., Ятчак З. М. 

2. Підготовка концертних номерів до Дня народження ШГП. 

Сербіна О. А., Закірнична А. О., 

Бурдикіна О. В., Юрченко О. А., 

Кравець О. В. 

3. Взаємовідвідування уроків   

всі вчителі – члени МО 

4. Робота у гуртках та студіях за розкладом КВД.  

Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., 

Авгайтіс Л. С., Чарнецький І. Є., 

Закірнична А. О., Юрченко О. А. 

5. Захист рефератів учнів наукового товариства «Ерудит»  

Фелющенко І. В., Замараєва І. В., 

Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., 

Авгайтіс Л. С. 

Січень 

1. Проведення тижнів образотворчого мистецтва по корпусах  

Авгайтіс Л. С., Чарнецький І. Є. 

2. Робота у гуртках та студіях за розкладом КВД.  

Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., 

Авгайтіс Л. С., Чарнецький І. Є., 

Закірнична А. О., Юрченко О. А. 

3. Проведення святкового концерту, присвяченого 30 річниці ШГП.  

Сербіна О. А., Закірнична А. О., 

Бурдикіна О. В., Кравець О. В,  

Юрченко О. А. 

4. Організація виставки дитячої творчості, присвяченої Дню народження 

ШГП. (Чарнецький І. Є., Авгайтіс Л. С.) 

5. Знайомство з новинками методичної літератури.  (Пузиревич О. О.) 

 

Лютий 

1. Участь вокального ансамблю ШГП у міському конкурсі дитячої творчості 

«Херсонщина пам’ятає».  

Бурдикіна О. В. 

2.  Проведення театрального фестивалю серед учнів  2-4 класів. 

Ятчак З. М., Юрченко О. А. 

3.Робота у гуртках та студіях за розкладом КВД. 

Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., 

Авгайтіс Л. С., Чарнецький І. Є., 

Закірнична А. О., Юрченко О. А. 

4. Самоосвіта вчителів.  

Бурдикіна О. В., Кравець О. В. 

5. Взаємовідвідування уроків.  
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члени МО 

Березень 

1. Проведення театрального фестивалю серед учнів 5-9 класів.  

Сербіна О. А. 

2. Проведення тижня художньої культури  у старшій школі.  

 Фелющенко І. В. 

3. Кваліфікаційна атестація вчителів. 

Бурдикіна О. В.. Кравець О. В. 

4. Робота у гуртках та студіях за розкладом КВД.  

Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., 

Авгайтіс Л. С., Чарнецький І. Є., 

Закірнична А. О., Юрченко О. А. 

5.Взаємовідвідування уроків, самоосвіта.   

Всі вчителі – члени МО 

6. Підготовка  художніх  номерів до святкового концерту «Мелодії 

останнього дзвоника». 

Сербіна О. А., Закірнична А. О., 

Бурдикіна О. В., Кравець О. В,  

Юрченко О. А. 

Квітень 

1. Проведення  «Кубка танцю» серед  учнів 2-4 класів. 

Закірнична А. О., Юрченко О. А. 

2. Робота у гуртках  та студіях за розкладом КВД.  

Сербіна О. А., Бурдикіна О. В., 

Авгайтіс Л. С., Чарнецький І. Є., 

Закірнична А. О., Юрченко О. А. 

3. Організація виставки дитячої творчості.   

Чарнецький І. Є. 

Травень 

1. Проведення святкового концерту«Мелодії останнього дзвоника». 

Сербіна О. А., Закірнична А. О., 

Бурдикіна О. В., Кравець О. В,  

Юрченко О. А. 

2. Підготовка  докладів до науково-практичної конференції.   

Члени МО 

4. Обговорення плану роботи на наступний навчальний рік. 
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    Додаток 11 

ПЛАН 

роботи методичного об'єднання класних керівників 5-11 класів 

 

Керівник МО: Москальова І.В. 

Склад МО: 

5А клас – Москальова І.В. 

5Б клас – Андріяненко В.О. 

6А клас – Авгайтіс Л.С. 

6Б клас – Скиба Н.Г. 

7А клас – Дадонова І.П. 

7Б клас – Іванова О.О. 

7В клас – Волосевич І.І. 

8А клас – Полушкіна Н.П. 

8Б клас – Змєєва О.М. 

9А клас – Кушнаренко Є.Б. 

9Б клас – Гринько О.А. 

10А клас – Баденко В.М. 

10Б клас – Койрах О.В. 

11А клас – Мірошниченко О.О. 

11Б клас – Кириленко А.В. 

 

Задачі МО на 2021-2022 навчальний рік: 

1. Удосконалення та підвищення ефективності виховної роботи класного 

керівника в сучасній школі. 

2. Організація інформаційно-методичної та практичної допомоги класним 

керівникам у виховній роботі з учнями. 

3. Методична допомога класним керівникам у оволодінні інноваційними 

педагогічними технологіями виховного процесу. 

4. Створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, 

популяризація власного досвіду. 

5. Розвиток інформаційної культури педагогів та використання 

інформаційних технологій у виховній роботі. 

 

Засідання МО: 

Серпень 

1. Завдання МО на 2021-2022 навчальний рік. 

                                                                                            Москальова І.В. 

2. Огляд новинок методичної літератури, матеріалів  журналів із педагогіки і 

психології. 

                                                                                           Лихожон Т.В. 

3. Організація методичної роботи на навчальний рік. 

                                                                                           Москальова І.В. 

4.   Узгодження  планів виховної роботи класних керівників. 
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Москальова І.В. 

5. Затвердження графіку проведення класними керівниками відкритих 

класних заходів. 

Москальова І.В. 

Жовтень 

 

1. Принцип цілеспрямованої і систематичної виховної роботи з учнями (з 

досвіду роботи). 

Кириленко А.В. 

2.. Різноманітність виховних заходів для підлітків (з досвіду роботи).  

Кушнаренко Є.Б. 

3. Особливості виховної роботи з п’ятикласниками в адаптаційний період у 

Школі гуманітарної праці. 

Москальова І.В. 

Січень 

1. Розвиток особистості дитини  у різних видах діяльності.  

Дадонова І.П. 

2. Розв’язання винахідницьких задач та впровадження їх методики у 

виховний процес 

Гринько О.А. 

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

школярів».  

Пузиревич О.О. 

Березень 

1. Практичне заняття «Формування конфліктологічної компетентності 

підлітків». 

Головатюк В.А., Скиба Н.Г. 

2. Методика конструктивного діалогу класного керівника та учнів:доказове 

обстоювання самостійної думки і особистісного ставлення до конкретних 

ситуацій 

Авгайтіс Л.С. 

Роль класного керівника у вихованні всебічно розвиненої особистості учня 

Андріяненко В.О. 

Травень 

1. Підсумки роботи методичного об'єднання за 2021-2022 навчальний рік. 

Москальова І.В. 

2. Обговорення плану роботи МО на 2022-2023 навчальний рік. 

Москальова І.В. 

Робота між засіданнями 

Вересень- жовтень 

1. Круглий стіл «Шляхи подолання психологічного стресу та тривожності у 

випускників перед ЗНО» 

Гуренок Г.Н., Мирошніченко О.О. 

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

Кл. керівники 
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Листопад-грудень 

Семінар-практикум «Стимулююче навчальне спілкування, засоби 

заохочення допитливості, розвиток асоціативного мислення» 

Головатюк В.О, Койрах О.В,  

1. Традиційні вШГП сімейні вечори: реальність та перспективи. 

2. Моніторинг умов комфортного перебування учнів пансіону класними 

керівниками. 

 

Січень-лютий 

Семінар-практикум «Колектив однолітків і взаємодія в ньому як 

моделювання відносин дорослих членів суспільства». 

Гуренок Г.Н., Полушкіна Н.П. 

Квітень-травень 

1. Підготовка до науково-практичної конференції. 

2. Підготовка та проведення сімейних вечорів. 

3.Звіт класних керівників про роботу в 2021-2022 навчальному році. 

4. Складання плану роботи МО на 2022 -2023 навчальний рік. 
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        Додаток 12 

План роботи методичного об’єднання вихователів 5-11 класів 

 

Керівник МО: Авгайтіс Лариса  Сергіївна – вихователь вищої категорії, 

вихователь-методист. 

Склад МО: 

Афанасенко Марія Ігорівна – спеціаліст  

Данілов Олександр Юрійович– вихователь вищої категорії  

Дубініч Рима Василівна – спеціаліст  

Заморока Артем Сергійович – спеціаліст  

Зганяйко Михайло Русланович – спеціаліст  

Золотарьов Микола Сергійович – вихователь IIкатегорії 

Іванова Дарина Вікторівна – спеціаліст  

Козуб Виталій Сергійович– спеціаліст  

Никифорова Аліна Сергіївна – спеціаліст  

Пономаренко Єлизавета В’ячеславівна – спеціаліст  

Сібаров Станіслав Дмитрович – спеціаліст   

Чумак Тетяна Вікторівна – вихователь IIкатегорії 

 

Методична проблема МО на 2021-2022 навчальний рік 

«Впровадження ідей та методів розвивального навчання в виховній 

роботі як засіб інтелектуального розвитку школярів». 

 

Засідання МО 

Серпень 

1. Планування та організація методичної роботи вихователів старшої школи  

на 2021-2022 навчальний рік.  

      Авгайтіс Л. С. 

2. Узгодження планів виховної роботи вихователів з планом роботи школи. 

      Конишева Г.О. 

3. Узгодження плану роботи МО на 2021-2022 навчальний рік. 

      Авгайтіс Л. С. 

4. Знайомство з нормативними документами та посадовими інструкціями. 

      Конишева Г.О. 

5. Огляд новинок педагогічної літератури. 

        Лихожон Т. В. 

 

Жовтень 

1.Виховні та освітні функції індивідуальної роботи з дітьми під час  

виконання домашнього завдання. 

Доповідач  Афанасенко М. І. 
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2.Самостійна індивідуальна робота учнів під час виконання домашніх 

завдань. 

 

Січень  

1. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна. 

        Іванова Д.В. 

2. Л.С. Виготський про «зону найближчого розвитку» дитини.  

      Афанасенко М. І. 

3. Основні положення та принципи системи розвивального навчання Л.В. 

Занкова.   

      Заморока А.С. 

4. Концепція навчальної діяльності Д.Б.Ельконіна та В.В.Давидова. 

      Дубініч Р.В. 

 

Березень  

1. Методичні рекомендації щодо проведення позакласних заходів (Квести, 

музейні уроки, сімейні вечори) 

Чумак Т. В. 

2. Огляд новинок педагогічної та методичної літератури. 

Лихожон Т. В. 

 

Травень  

1. Аналіз виховної роботи за 2021-2022  навчальний рік 

  Авгайтіс Л. С. 

2. Завдання та планування роботи МО на 2022-2023  навчальний рік 

  Авгайтіс Л. С. 

3. Огляд новинок педагогічної та методичної літератури. 

  Лихожон Т. В. 

Робота між засіданнями 

Вересень 

Практичний семінар «Використання методів ТРВЗ в виховний роботі» 

          Відп.: Донець І.В 

Лютий 

Круглий стіл  «Обмін досвідом вихователів та вчителів 5-10 класів НВК 

«ШГП» ХОР по впровадженню ТРВЗ в виховний процес» 

         Відп.: Авгайтіс Л.С. 

          Конишева Г.О. 

Квітень 

Практичний семінар «Практикуємо, граємо, пізнаємо і розвиваємося 

шляхом використання елементів технологій РВЗ»  

       Відп.: Іванова Д.В. 
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        Додаток 13 

План роботи творчої групи «Українознавці» 

Керівники: Чумак Т.В. – учитель української мови та літератури, спеціаліст 

Склад МО: 

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

категорії, учитель - методист 

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

категорії,  

Авгайтіс Л.С. – учитель образотворчого мистецтва 

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

категорії 

Лихожон Т.В. – завідувач шкільною бібліотекою 

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

методист 

 

Назва заходу Відповідальні Учасники 

ВЕРЕСЕНЬ 

Конференція «Слід видатних херсонських 

митців-ювілярів у науці, історії та мистецтві» 

(Л.І. Філенко, С.П. Самійленко, В.Г. Такаєва, 

В.М. Потребенко, А. Кацев, М.Л.Скадовський, 

В.Вальд) 

Чумак Т.В. 

Змєєва О.М. 

 

Учні  9-11 

класів 

Пішохідна екскурсія «Херсонська фортеця» Тригуб С.Є. Учні 5-6 

класів 

Семінар «Орфоепічні норми» Баденко В.М. 

Змєєва О.М. 

Андріяненко В.О. 

Учні 5-9 

класів 

ЖОВТЕНЬ 

Спортивно-інтелектуальне свято «Козацький 

гарт» 

Чумак Т.В., 

Шелест Д.Г. 

Учні 5-7 

класів 

Брейн-ринг «Наша мова калинова» з батьками Змєєва О.М. Учні 5-6 

класів 

Крісло відвертості «Факти про митців та 

твори» 

Баденко В.М. 

Змєєва О.М. 

Андріяненко В.О. 

Учні 8-10 

класів 

ЛИСТОПАД 

Перформанс «Лісова пісня» (до 110-річчя 

написання драми-феєрії Лесею Українкою) 

Змєєва О.М., 

Чумак Т.В. 

5-10 класи 

Конкурс творчих робіт «Україна в Європі, 

Європа в Україні: очима молоді» 

Баденко В.М. 

Змєєва О.М. 

Андріяненко В.О. 

5-11 класи 

ГРУДЕНЬ 
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Форт-буаярд «Світ української мови»  Чумак Т.В. 5, 7 класи 

Інтелектуальний батл «Україна в цифрах» Змєєва О.М. 7-8 класи 

СІЧЕНЬ 

Кімнатокешинг «Світ книги» Змєєва О.М. 7-9 класи 

Літературна демотека «Проба пера» Баденко В.М. 

Андріяненко В.О. 

5-10 класи 

ЛЮТИЙ 

Квест «Мистецтво і слово сплелися» Змєєва О.М. 8 класи 

Круглий стіл «Невідомі факти про відомих 

письменників» 

Баденко В.М. 

Андріяненко В.О. 

9-10 класи 

БЕРЕЗЕНЬ 

Конференція «Світ дитинства у творчості 

Т.Г.Шевченка» 

Чумак Т.В. 

Змєєва О.М. 

6-8 класи 

Квест «Світ Кобзаря» Баденко В.М. 

Андріяненко В.О. 

9-10 класи 

КВІТЕНЬ 

Настільна гра за книгою Олександра Гавроша 

«Неймовірні пригоди Івана Сили» 

Змєєва О.М. 7 класи 

Літературний баскетбол «Упізнай твір» Баденко В.М. 

Андріяненко В.О. 

9-10 класи 

ТРАВЕНЬ 

Екскурсія у науково-літературний відділ 

(музей-квартиру Бориса Лавреньова) 

Херсонського краєзнавчого музею 

Змєєва О.М. 

Класні керівники 

та вихователі 

5-10 класи 
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        Додаток 14 

План роботи творчої групи вчителів гімназії 

 по впровадженню ТРВЗ в освітній процес 

(керівник Донець І.В.) 

 

Керівник групи:  

Донець І.В. – учитель фізики, учитель IIкатегорії 

Чени групи: 

Золотарьов М.С. – учитель фізики, спеціаліст 

Сібаров С.Д. – учитель біології, спеціаліст. 

 

1. Проведення практичного семінару «Впровадження методів ТРВЗ-технологій в 

виховний процес» (для вихователів 5-10 класів). 

Темін: вересень 2021 

2. Проведення практичного семінару «Розвиток інтелектуальних здібностей 

учнів шляхом застосування методики ТРВЗ» (для вчителів 5-10 класів)   

Термін: вересень 2021 

3. Інтелектуальний турнір «Фізичні бої» із застосуванням методів ТРВЗ  

Термін: листопад 2021 року, 

тиждень фізики 

4. Впровадження в Фейсбук відкритих винахідницьких задач, призначених для 

домашньої роботи учнів  

Терімн: листопад 2021 року, 

тиждень фізики 

5. Обмін досвідом вихователів та вчителів 5-10 класів НВК «ШГП» ХОР по 

впровадженню ТРВЗ в навчально-виховний процес. 

Термін: січень 2022 

6. Проведення практичного семінару «Практикуємо, граємо, пізнаємо і 

розвиваємося шляхом використання елементів технологій РВЗ» для 

вихователів 5-10 класів НВК «ШГП» ХОР  

Термін: квітень 2022 

7. Підсумки роботи творчої групи в 5-10 класах у 2021-2022 навчальному році 

(травень 2022). 
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        Додаток 15 

План роботи творчої групи вчителів «Smart school» 

(керівник Бистрянцев М.В.) 

Тема, над якою працюватиме творча група «Smart school» в 2020-2021 

навчальному році: «Реалізація розвиваючого навчання за допомогою 

діджиталізації освітнього процесу в НВК «ШГП» ХОР» 

 

Мета роботи творчої групи: ознайомлення викладачів та учнів із сучасними 

технологіями та способами їх застосування на уроках і в позаурочній 

діяльності 

Завдання групи: 

1. Реалізаціяі підтримка дистанційного навчально-виховного процесу НВК 

«ШГП» ХОР на базі платформи Human: оновлення списку педагогічного 

колективу, учнів, розкладу тощо, надання технічної допомоги педагогічному 

колективу; 

2. Проведення практикуму для учнів з організації роботи під час 

дистанційного навчально-виховного процесу на базі освітньої платформи 

Human: структура уроків, виконання завдань, відправка відповідей вчителю і 

перегляд відміток у системі; 

3. Формування списку онлайн-курсів для викладачів з можливістю 

дистанційного проходження на національній онлайн-платформі «Дія. 

Цифрова освіта »https://osvita.diia.gov.ua/ 

4. Підбір онлайн-курсів для самоосвіти учнів на платформах EdErahttps: 

//www.ed-era.com/ іPrometheushttps: //prometheus.org.ua/courses-catalog/; 

5. Надання методичної та технічної підтримки педагогічному колективу 

щодо впровадження сучасних IT технологій в освітній процес; 

6. Систематичне проведення майстер-класів для педагогічного колективу 

НВК «ШГП» ХОР з метою підвищення їхнього рівня комп'ютерної 

грамотності. 

 

Дата Тема майстер-класу 

Осінні 

канікули 

Освітня платформа Human: створення навчальних 

матеріалів, планування і наповнення уроків, робота з 

електронним журналом. 

Робота з електронною поштою і службами Інтернет. 

Хмарні технології GoogleDrive. 

Сервіси онлайн тестування 

Зимові 

канікули 

Excel у роботі вчителя. 

Організація і проведення квестів з використанням 

технологій QR і доповненої реальності. 

Оформлення рефератів засобами текстового редактора MS 

Word. 

• Форматування символів 

• Форматування абзаців 



164 
 

• Макет сторінки 

• Розриви і недруковані символи 

• Авто зміст 

• Робота з об'єктами (таблиці, зображення) 

• Робота зі стилями 

Весняні 

канікули 

Основні прийоми роботи з відеофайлами. 

Створення комп'ютерних презентацій за допомогою сервісу 

Powtoon і Canva 

Робота з сервісом Youtube 

 

7. Реконструкція інформаційного сайту НВК «ШГП» ХОРhttp://sgt.ks.ua/ru/та 

розробка електронного методичного кабінету викладача. 

8. Формування списку обладнання для придбання, необхідного для 

удосконалення комп'ютерного оснащення НВК «ШГП» ХОР. 

9. Придбання планшетів для роботи з інтерактивними підручниками, 

енциклопедіями серії Devarkids, картками і глобусом OrbootShifu з 

використанням технології доповненої реальності в початковій і старшій 

школі НВК «ШГП» ХОР. 

10. Комп'ютерізація олімпіад і шкільних анкетувань з використанням 

платформ Socrativeі GoogleForms відповідно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sgt.ks.ua/ru/
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        Додаток 16 

План роботи шкільного музею 

(керівник Волосевич І.І.) 

Заходи Термін Відповідальні 

Формування активу музею, навчання, створення 

лекторської групи, практичні заняття з 

організації музейної справи 

Вересень-

жовтень 

Волосевич І.І. 

Заняття лекторію "Музейна справа", підготовка 

екскурсоводів  

Щомісяця  Волосевич І.І., 

 актив музею 

Навчання дослідницької групи, що працює з 

фондом музею. Конкурс на кращу назву музею 

Протягом 

навчального 

року 

Волосевич І.І., 

актив музею 

Збір матеріалів зі створення нової експозиції 

"Діти війни" 

Протягом 

навчального 

року 

Волосевич І.І., 

 актив музею 

Проведення екскурсій по розділах музею для 

учнів ШГП 

За графіком Волосевич І.І., 

 актив музею 

Просвітницька робота, висвітлення в 

соцмережах, бесіди, лекції, круглі столи, уроки 

мужності 

Протягом 

навчального 

року 

Волосевич І.І., 

 актив музею 

Складання тем рефератів та науково-

дослідницьких  робіт МАН за фондами музею 

Вересень-

травень 

Волосевич І.І., 

 актив музею 

Поповнення фонду музею (природні експонати) Протягом 

навчального 

року 

Волосевич І.І., 

 актив музею 

Організація екскурсій по музею для школярів 

Херсона та області (онлайн, віртуально, офлайн) 

Протягом 

навчального 

року 

Волосевич І.І., 

 актив музею 

Співпраця музею ШГТ з краєзнавчими музеями Протягом 

навч. року 

Волосевич І.І., 

 актив музею 

Активна участь у проекті "Ветеранам - увага і 

турбота!" 

Протягом 

навч. року 

Волосевич І.І., 

Конишева 

Г.О. 

Інвентаризація експонатів Протягом 

навч. року 

Волосевич І.І., 

 актив музею 
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        Додаток 17 

План роботи 

позакласного проекту «Музейна педагогіка» для учнів 1-4 класів 

(керівник Паладій Л.А.) 

Захід Строк 

виконання 

Відповідальний 

 

Вивчення літератури, підбір матеріалу, складання 

плану. 

Серпень Паладій Л.А.  

Зустріч з заст. директора обласного художнього 

музею ім. О. Шовкуненка Дяченко В.В., 

обговорення питань про співробітництво на 

наступний навчальний рік, вивчення пропозицій 

художнього музею на 2021-2022 навчальний рік. 

Вересень Паладій Л.А. 

Ознайомлення першокласників з історією створення 

Херсонського обласного художнього музею  

_м.. О. Шовкуненко 

Жовтень Кл. керівники та 

вихователі 1-х 

класів 

Складання графіку відвідування учнями 1-4 класів 

Херсонського художнього музею: 

Перше півріччя 

Друге півріччя 

 

 

Вересень 

2021 

Січень 

2022 

Паладій Л.А. 

Знайомство першокласників з історією створення 

Херсонського художнього музею ім..О.Шовкуненка 

Жовтень  Кл. керівники та 

вихователі 1-х 

класів 

Знайомство першокласників з основними 

художніми музейними термінами 

Листопад Кл. керівники та 

вихователі 1-х 

класів 

Повторення і закріплення основних художніх 

музейних термінів учнями 2-4 класів 

Жовтень-

листопад 

Кл. керівники та 

вихователі 2-4 

класів 

Організація художньої галереї "Осінній пейзаж" 

(знайомство з художниками осінньої живопису) 

Листопад Паладій Л.А. 

Кл. керівники та 

вихователі 

Знайомство з творчістю живописців-казкарів. 

(Основні персонажі полотен В.М.Васнецова) 

Листопад Кл. керівники та 

вихователі 

Ігрова подорож у світ творчості І. І. Шишкіна Грудень Кл. керівники та 

вихователі 

Знайомство з пейзажним живописом 

І.Айвазовського 

Січень Кл. керівники та 

вихователі 

Знайомство з авторами портретного живопису Лютий Кл. керівники та 

вихователі 

Цикл занять "Акварель і малюнок в колекції 

Державної Третьяковської галереї" 

Березень Кл. керівники та 

вихователі 
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Творчий конкурс "Озвуч і оживи картину" Березень Кл. керівники та 

вихователі 

Творчий фото-конкурс "Селфі, з відомим музейним 

експонатом" 

Квітень 

 

Кл. керівники та 

вихователі 

Організація тематичної виставки репродукцій з 

полотен великих художників 

Квітень Кл. керівники та 

вихователі 

Створення в кожному класі електронної папки - 

портфоліо матеріалів по проекту "Музейна 

педагогіка" 

Травень Паладій Л.А. 

Кл. керівники та 

вихователі 
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        Додаток 18 

План роботи 

позакласного проекту «Музейна педагогіка» для учнів 5-11 класів 

(керівник Полушкіна Н.П.) 

Захід Строк 

виконання 

Відповідальний 

 

Підбір матеріалу щодо виконання плану, вивчення 

літератури 

серпень  Полушкіна Н. П. 

Зустріч зі співробітниками Херсонських музеїв 

(Херсонський обласний краєзнавчий музей, 

Херсонський художній музей ім. О. О. Шовкуненка, 

Музей Природи, Музей ім. Лавреньова), 

обговорення питань про співпрацю, ознайомлення з 

пропозиціями музеїв, обговорення графіка їх 

відвідування учнями 5-10 класів 

вересень Полушкіна Н. П. 

Вивчення та обговорення методичних рекомендацій 

«Життя стародавніх греків» в 5-10 классах 

 

Поїздка в Ольвію  учнів старшої школи жовтень Конишева Г. О. 

Проведення конференції за результатами 

екскурсійної поїздки в Ольвію «Один день з життя 

Ольвіополітів» 

Волосевич І. І 

Організація виставки в шкільній  бібліотеці для 

дітей та педагогів «Музеї світу – національні 

скарбниці країн світу». 

Вересень -

травень 

Лихожон Т. В. 

Щомісячне проведення радіобесід про музеї світу та 

їхні експонати в рубриці «Залами музеїв світу» на 

шкільному радіо  

жовтень - 

травень 2 

Афанасенко М.І. 

Відвідування учнями 5-10 класів музеїв міста 

Херсона за затвердженим графіком (4 рази на рік) 

жовтень- 

травень 

Полушкіна Н.П. 

Проведення в кожному класі конкурсу «Екскурсія 

по залах музею, де я був особисто», де кожний 

учень отримує можливість створити свою 

відеоекскурсію щодо любого музею світу, де він 

побував особисто, та презентувати її своїм 

однокласникам 

вересень - 

березень 

Вихователі 

Проведення засідань творчої групи «Музейна 

педагогіка» 

 

Серпень, 

грудень -

травень 

Полушкіна Н.П. 

Проведення екскурсій в шкільному музеї 

історичних та культурних артефактів для учнів 5-11 

класів 

Вересень - 

травень 

Волосевич І. І. 

Проведення оглядової екскурсії по історичних і 

культурних місцях міста Херсону для 5-10 класів 

Вересень- 

травень 

Тригуб С. Є. 
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        Додаток 19 

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 ШГП А. О. Кияновський 

Юнкори - учні ШГП 

Голова медіахолдингу – Геращенко Анастасія, 11Б клас 

Склад радіокомітету: 

Сугак Валерія, Сугак Олександра, Гуцалюк Данна, Хакімова Валерія, 

Тарабан Таїсія - 10А клас 

Телунц Лусік, Корольова Катерина - 10Б клас 

Онуфрієва Вероніка, Горишня Ксенія – 8Б клас 

Продаєвич Давид – 7Б клас 

Брумарь Данила, Іванніков Ілля – 6Б клас  

Оніщенко Мілена, Ковальова Валерія – 6А 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. 
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«А ти знаєш?» Міжнародні та державні свята, незвичайні свята, 

знаменні дати, видатні люди. 

 

«Жити здорово!» 

Популяризація здорового способу життя: 

дотримання правильного режиму дня, корисні 

поради для розумового і фізичного розвитку, щодо 

раціонального харчування; пропаганда проти 

куріння, наркотиків, алкоголю і т.д. 

 

«Людський фактор» 

Корисні поради, що зачіпають розвиток етичних, 

естетичних і психологічних навичок учнів, 

позитивного мислення. 

 

«Лови фішку» 

У програмі представлені неймовірні факти з життя 

всього людства і його діяльності; закони, традиції 

та особливості країн світу; науковий, спортивний, 

духовний прогрес людства і т.д. 

 

«Musicbox» 

Знайомство з перспективними виконавцями, 

новими музичними тенденціями, культовими 

фігурами музичної культури. 

«Загугли» У рубриці представлені цікаві новини: події світу, 

України, Херсонщини. Політінформація 

 

«Життя народів світу» 

У рубриці представлені цікаві новини: події світу, 

України, Херсонщини. Політінформація 

«По секрету» Таємниці світу, цікаві наукові факти. 

 

«Поетична хвилинка» 

Декламація ліричних творів найвідоміших 

світових поетів російською, українською, 

англійською та німецькою 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. 
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Також у ефір шкільного радіо щомісяця виходять спеціальні випуски 

програм, присвячені заходам, святам, знаменним датам, історичним подій, 

ювілейним датам народження видатних письменників, композиторів, вчених, 

артистів і т.д. 

Найбільш цікаві радіопрограми шкільні кореспонденти записують на 

аудіо носії, редагують у спеціальних програмах, музично оформлюють. 

Радіопрограми публікуються на офіційному сайті школи, а також у шкільних 

спільнотах соціальних мереж. Конкурси шкільного радіо «ШГП FM» 

I чверть 

 Конкурс «Майстер слова». Проходить серед усіх учнів. Мета конкурсу: 

сприяти прагненню учнів до публічних виступів, розвиток ораторського 

мистецтва. Формування журналістських навичок і якостей. 

Критерії, яким повинні відповідати подані роботи: 

• Визначити інформаційний жанр радіожурналістики для свого виступу: 

радіорепортаж, радіоповідомлення, радіоінтерв'ю, радіокореспонденція, 

радіозвіт); 

• Вибрати оригінальну тему свого інформаційного виступу. Урахувати 

зацікавленість слухачів шкільного радіо; 

• Проявити креативність і грамотність при складанні інформації, яка вийде в 

ефір шкільного радіо. 

 

Сітка радіомовлення 

 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

09.00 – БУДИЛЬНИК 

Щоденна ранкова інформаційно-розважальна програма 

Радіоведучі: Пастух В. (5А), Брумарь Д. (5Б), Ковальова В. (5А), Онуфрієва 

В., Горішня К. (7Б), Сугак В., Сугак О. (9А), 

10.00 – 

«Лови 

фішку» 

Щотижнева 

коротка 

пізнавальна 

передача, 

підготовлена 

школярами, 

де в 

жартівливій 

формі 

розповідаєтьс

я про 

дивовижні 

факти, події 

світу. 

10.00 – 

"Людський 

фактор" 

Науково-

пізнавальна 

програма 

про 

видатних 

особистосте

й, цікаві 

факти про 

розумові та 

фізичні 

можливості 

людини.  

Вчитель-

методист -  

10.00 –  

«Літературни

й сніданок» 

Цікаві факти 

про відомих 

особистостей 

літератури і 

поезії. 

Невідомі 

факти про 

відомих 

людей. 

Вчитель 

російської 

мови та 

літератури 

Уколов 

10.00 – 

«Портфель 

гімназиста» 

Щотижневий 

інформаційни

й дайджест-

випуск новин 

про внутрішнє 

життя 

гімназії. 

Все: від 

досягнень до 

привітань 

іменинників. 

Важливо не 

забути 

"покласти в 

10.00 – 

«Літературни

й сніданок» 

Цікаві факти 

про відомих 

особистостей 

літератури і 

поезії. 

Невідомі 

факти про 

відомих 

людей. 

Вчитель 

російської 

мови та 

літератури 

Уколов 
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Радіоведучі: 

Сугак В. та 

Сугак О.(9А)  

Гуренок 

Галина 

Миколаївна 

Євгеній 

Юрійович 

портфель"! 

Радіоведучі: 

Скобєлєва М. 

(8Б) 

Євгеній 

Юрійович 

  13.00 - 

"Назад у 

минуле" 

Спецпроект 

ШГТ! 

Щотижневий 

аналітичний 

нарис, темою 

якого є думки 

геніїв історії, 

афоризми 

мудреців, 

цитати 

видатних 

людей із 

проекцією на 

сучасність.  

Радіоведучі: 

Бєляєва Т. та 

Кирилюк Д. 

(10Б) 

13.00 – 

«Говорить 

Наставник» 

Періодична 

інформаційно-

пізнавальна 

програма, 

мета якої 

донести 

адміністраціє

ю, 

педагогами, 

медиками 

важливу для 

школярів 

інформацію. 

 

 

13.00 - "Жити 

здорово" 

Соціально 

значущий 

проект-

тижневик, що 

популяризує 

здоровий 

спосіб життя 

 

 

 

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 
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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». Діє офіційна група (спільнота) шкільного 

радіо «ШГП FM» в соціальніх мережахFacebook,Instagram. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk-ua.facebook.com/
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