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 Сьогодні одним з найважливіших завдань вітчизняної освітньої системи є підготовка свідомих та активних громадян, які добре 

розуміють свої громадянські права та свободи, можуть брати на себе суспільну відповідальність, готові до вирішення проблем, з якими вони 

стикаються вже зараз і тих, з якими доведеться зустрітися після закінчення школи. 

        Вчителі школи утверджують нову педагогічну ідеологію закладену в нову українську школу, переорієнтацію навчання на розвиток 

особистості, формування громадянських цінностей. Це накладає ряд особливостей і на самих педагогів: зростання професіоналізму, 

оволодіння новими технологіями співпраці з учнями, орієнтацію на діалогічну взаємодію, обізнаність щодо суспільно-економічних процесів, 

які відбуваються в Україні та у світі. Умови розвитку сучасної освіти створили можливість кожному навчальному закладу шукати шлях 

розвитку самостійно, спираючись на власні традиції, потреби, вимоги суспільства.  

        Впродовж 14 років наша школа спеціалізується на поглибленому вивченні англійської та французької мов, з 2017-2018 навчального 

року у 5-6-их класах факультативно вивчалася польська мова. 

        В школі працюють 76 педагогів. Є 28 класів з поглибленим вивченням англійської мови, 1 клас з поглибленим вивченням французької 

мови, 3 класи комбіновані ( поглиблено вивчають англійську або французьку мову). 

        Школа активно співпрацює з Альянс Франсез міста Львова та неурядовою громадською організацією AIESEC, що допомагає учням 

краще освоїти розмовну англійську та французьку мови, ознайомлюватися з культурою, традиціями інших народів, розвиває в них лідерські 

навички. 

       У 2017-2018 навчальному році навчально-виховна та методична робота в школі здійснювалася відповідно до Конституції України, 

Законів України “Про освіту”, “ Про загальну середню освіту” , “Про інноваційну діяльність”, указів і розпорядженнь Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України.   

Методична робота здійснювалась згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, 

нормативно-правовими документами про середню освіту, планувалась й проводилась на діагностичній основі. На підставі Положення про 

методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи  було 

видано наказ по школі № 157 від 21 серпня 2017 року “Про організацію методичної роботи педагогічними кадрами у 2017–2018 навчальному 

році”. Педагогічний колектив школи в 2017-2018 н.р. працював над підвищенням своєї кваліфікації і вдосконаленням педагогічної 

майстерності, розвитком  творчих здібностей , впровадженням в практику кращого педагогічного досвіду.  

   Згідно з річним планом роботи школи у 2017-2018 н.р. колектив школи продовжив працювати над проблемою “ Самореалізація вчителя і 

учня в навчально-виховній діяльності”. 

   Для реалізації проблеми педагоги школи: 

- продовжили роботу з впровадження інноваційних технологій; 



- працювали над розробкою методичних і дидактичних матеріалів; 

- працювали в творчих групах; 

- запроваджували нові підходи до організації згуртування учнівських колективів з залученням практичного психолога та соціального 

педагога; 

- створювали умови для розвитку самостійності та ініціативи учнів, їхньої самоосвіти та самовиховання; 

- підвищували якість роботи позаурочних виховних заходів гурткової роботи; 

- активізували роботу школярів спрямовану на самостійне засвоєння знань і умінь; 

- змінено формат  роботи учнівського самоврядування. 

Протягом цього навчального року проводились такі форми роботи: 

-  тематичні педагогічні ради; 

-  методичніоб’єднання; 

-  відкриті уроки та їх аналіз: 

    -  взаємовідвідування та аналіз уроків; 

    - предметні тижні , 

    - тижні  педагогічної майстерності та молодого вчителя ; 

    - творчі групи; 

    - організація роботи з обдарованими дітьми; 

    - семінари, круглі столи, дебати; 

    - конкурс методичних розробок; 

   - атестація  педагогічних працівників. 

       З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична 

рада  до складу якої ввійшли досвідчені педагоги школи. 

    Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

- аналіз методичної роботи за минулий 2016-2017 навчальний рік та організація методичної роботи в школі на 2017-2018 навчальний 

рік; 



- участь учнів у предметних олімпіадах, конкурсах; 

- про підготовку та проведення педагогічних читань; 

- організація методичної роботи з молодими учителями з питань організації навчально-виховного процесу; 

- робота з обдарованими дітьми; 

- організація науково-дослідницьої роботи учнів та педагогів; 

- підготовка до педагогічних рад; 

- стан викладання навчальних предметів; 

- участь у районних семінарах-практикумах; 

- організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до державної підсумкової атестації; 

- підготовка випускників основної і середньої школи до ЗНО, ДПА з базових дисциплін; 

- підсумки взаємовідвідуваня уроків вчителів у вчителів II категорій; 

- підсумки моніторингу навчально-виховного процесу за навчальний рік. 

Для вчителів школи під керівництвом членів методичної ради були проведені семінари: 

- “ Андроголіки : особливості навчання для дорослих” ( підготували і провели Цвігун В.Я., заступник директора з навчально-виховної 

роботи; Любінецька  Г.Б., вчитель інформатики); 

- “Забезпечення  національної спрямованості виховного процесу, тісного зв’язку з ідеалами, традиціями, звичаями” (підготувала і 

провела заступник директора з виховної роботи Сирота Л.С.); 

- “ Організація пошукової діяльності учнів через проблемні завдання”( підготували і провели вчитель хімії Хода Г.С. та вчитель 

французької мови  Копко А.О.); 

- “ Розвиток компетентності продуктивної праці: робота  з розвитку активності учнів через індивідуальне навчання ” (Хомин С.С.) ; 

- “Професійне  самовизначення старшокласників” (підготувала і провела соціальний педагог Струк Х.М.). 

 Організовано і проведено майстер–клас для класних керівників та вчителів початкової школи з краклє (підготувала і провела вчитель 

трудового навчання  Чінка Т.С.). 

Круглі столи: 

- “ Створення  в класі морального клімату, який допомагає розкрити позитивні риси учнів з нижчим рівнем досягнень” (підготувала і 

провела заступник директора з виховної роботи Сирота Л.С.); 

- “ Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання” 

(підготувала і провела заступник директора з навчально-виховної роботи Ружанська О.В.); 

- “Правила педагогічного спілкування з гіперактивними дітьми для успішної адаптації й попередження проблем в навчанні” – 

(соціальний педагог Струк Х.М., психолог  Рущишин Н.Я.). 

Дебати: 



   “ Впровадження сучасних технологій навчання. Погляд учителя.” (Цвігун В.Я.)  

    Методична робота в школі була спрямована на заохочення  вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяння 

збагачення педагогічного колективу педагогічними знахідками, надання допомоги молодим учителям в обміні досвідом і знайомство з 

педагогічною майстерністю досвідчених колег. З огляду на це за молодими і малодосвідченими вчителями були закріплені  вчителі 

наставники. 

        Продовжила роботу “ Школа молодого вчителя ”. Молоді педагоги залучались до проведення відкритих уроків, виховних заходів; брали 

участь у засіданнях методичних предметних об’єднань, семінарах, які проводились у школі, районі, місті; відвідували заняття   міської 

школи молодого вчителя. 

          Вчителі школи були задіяні в різноманітних конкурсах, проектах. Так, в міському конкурсі “ Вчитель року ” Бук У.Я.( вчитель 

фізичного виховання) зайняла  ІІ місце. Серед учасників конкурсу “ Успішний  педагог” були вчителі: Хода Г.С. - вчитель хімії, Даньо О.Я. - 

вчитель української мови та літератури, Кісь А.В. – вчитель географії. 

    Педагоги школи є учасниками освітніх проектів, зокрема: 

- “ Перлини Галицької корони”- вчитель Підцерковна О.О; 

- “ Моя земля – земля моїх батьків”- вчитель Підцерковна О.О; 

- “Львів - від легенд до історичних фактів ”- вчителі Литвин І.М., Підцерковна О.О.; 

- “ Львівське рондо” - вчитель Литвин І.М.; 

- “ Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи”- вчитель Литвин І.М.; 

- “ Сонцелеви ”  - вчитель Кісь А.В.; 

- “ Навігатор по етикетках”- вчитель Граб Г.В.;  

- “ Маленький принц ” – вчитель Граб Г.В.; 

- "Покликані до любові та витривалості ”–  вчитель початкових класів Гонтар Н.Р.; 

- “ Школа становлення сучасного вчителя” - вчителі початкових класів Лесь Н.І., Петришин П.М.; 

- Міжнародна програма  “ EXIT TOUR” – педагог-організатор Латківська А.Б. 

            В 2018-2019  навчальному році ми впроваджуємо Нову Українську Школу. Вчителі пройшли відповідні курси, школа отримала 

достатнє фінансування і обов’язок всього колективу виправдати довіру батьків, дітей, обов’язки покладені на нас суспільством. 

         Нова Українська Школа  передбачає 

- новий зміст; 

- нову структуру; 

- нове освітнє середовище; 

- орієнтацію на учня; 

- виховання на цінностях; 

- автономію школи. 



     Ми повинні сконцентруватись на вихованні особистості, інноватора, патріота, вихованні людини, яка буде вміти навчатися впродовж життя, 

володіти кількома іноземними мовами, дбати про екологію і своє здоров’я. 

       Українську економіку вперед за принципами сталого розвитку поведуть освічені, всебічнорозвинені українці, відповідальні громадяни і 

патріоти, здатні до розвитку та інновацій. 

      Наше завдання - забезпечити 10 ключових компетентностей Нової Української Школи: 

- спілкування державною ( і рідною у разі відмінності ) мовами; 

- соціальну та громадянську компетентність;  

- ініціативність і підприємливість; 

- уміння вчитися впродовж життя; 

- інформаційно-цифрову  компетентність; 

- спілкування іноземними мовами;     

- основні компетентності   у природничих науках і технологіях; 

- екологічну грамотність і здорове життя; 

- обізнаність і самовираження у сфері культури; 

- математичну компетентність. 

     Учитель   повинен стати для дитини другом. Це – аксіома. Як дитина може бути на уроці, сприймати  певну інформацію, якщо вона вчиться у 

людини, яку боїться? Цього не повинно бути в нашому колективі. Якщо людину сприймаєш як друга, тоді інформація засвоюється краще і цікавіше.  

 Кожен учитель повинен бути лідером, який може вести за собою, любити свій предмет, фахового його викладати. 

     Творчому та відповідальному вчителю, який постійно працює над собою, буде надано економічну свободу. Педагог зможе готувати власні 

авторські навчальні програми, обирати підручники, методи, стратегії, способи і засоби навчання, активно виражати фахову думку. 

     Діти сьогодні хочуть сучасних, креативних  вчителів, які насамперед розуміють їх.  

         Школа враховуватиме  здібності, потреби та інтереси кожної дитини. Буде забезпечено неупереджене та справедливе ставлення до кожного 

учня. Нова школа буде плекати українську ідентичність. 

            Проблема, над якою буде працювати колектив школи у 2018-2019 навчальному році: “ Нова роль учителя як коуча, тьютора, модератора в 

індивідуальній освітній траєкторії дитини”.    

 



Термін 

викона

ння 

Організація 

навчально-виховного 

процесу.  

 

Фаховий рівень вчителя Управління школою Фінансово- 

господарська 

робота 

ТБ, ОП, ПБ санітарно-гігієнічне, 

медичне обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

03.09- 

07.09 

Урочиста лінійка «Все 

починається з першого 

дзвоника» 

Відп. Сирота Л.С. 

Організовувати 

щоденний моніторинг 

відвідування учнів на 

уроках. 

Відп. Сирота Л.С. 

Затвердження 

розкладу уроків, 

факультативів, 

гуртків, графік 

чергування вчителів, 

календарних планів. 

Відп. Юрович В.В. 

Створення 

методичних об’єднань 

вчителів, планів 

методоб’єднань. 

Відп. Юрович В.В. 

Організація 

індивідуальних занять. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Скласти списки дітей 

пільгових категорій і 

організувати роботу з 

ними. 

Відп. Сирота Л.С. 

Організація 

харчування дітей. 

Відп. Бойко Л.В. 

Засідання методичних 

об’єднань вчителів. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Складання графіку 

взаємовідвідування уроків 

іноземних мов  

Відп.Василько-Сулига М.Я. 

Визначення об’єктів 

контролю на І семестр 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердження планів 

роботи заступників 

директора на І півріччя 

Затвердження 

штатного розпису 

придбання миючих 

деззасобів 

Відп. Юрович В.В. 

 

 

 

Оголошення місячника «Увага! 

Діти на дорозі!» 

Відп. Сирота Л.С. 

Проведення виховних годин: 

«Подорож докраїни Дорожніх 

знаків» 

Відп. класні керівники, вихователь 

ГПД, вчитель основи здоров’я. 

Контроль за журналом реєстрації 

інструктажів з ТБ, ОП, ПБ 

Відп. Сирота Л.С. 

Організація протипожежної 

безпеки, охорони праці, 

профілактики дорожньо-

транспортного травматизму. 

Відп. Сирота Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторення з учнями правил 

поведінки в школі (під час уроків та 

перерв) 

Відп. класні керівники  



Протягом місяця: 

Батьківська п’ятниця: 

Бездоглядність дітей 

та її наслідки 

Роль батьків у 

становленні 

особистості дитини 

Ефективна робота без 

покарань 

Роль сім’ї у 

профілактиці 

правопорушень  

Відп. Сирота Л.С. і 

класні керівники 

Тиждень знань: 

«Знання – скарб, а 

праця – ключ до 

нього» 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне виховання  

Ціннісне ставлення до 

себе 

Відп. класні керівники 

Комплектування ГПД  

Відп. Бойко Л.В. 

«Подорож морем 

захоплень» - 

виявлення в учнів 

здібностей і 

схильностей для 

залучення в гуртка, 

секціях 

Відп. класні керівники 

Нарада класних 



керівників 

Відп. Сирота Л.С. 

Практичний психолог, 

соціальний педагог  

Анкетування з метою 

виявлення дітей з 

девіантною 

поведінкою 

Відп. практичний 

психолог та 

соціальний педагог 

Організація роботи по 

всеобучу 

Відп. Бойко Л.В. 

Організація роботи 

молодими вчителями 

Відп. Цвігун В.Я. 

10.09-

15.09 

Загальношкільні 

учнівські збори 

Відп. Сирота Л.С. 

Організація роботи 

учнівського 

самоврядування  

Відп. Сирота Л.С. 

Організувати роботу 

Ради профілактики 

Відп. Сирота Л.С. 

 

 

І організаційне засідання 

методичної ради 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Організаційне засідання 

атестаційної комісії, наказ. 

Відп. Юрович В.В. 

Проведення наради щодо 

наступності з вчителями 

4-х і 5-х класів. 

Відп. Юрович В.В. 

 Проведення виховних годин: 

«Азбука безпеки», «Я – учасник 

дорожнього руху», вікторина з ПДР 

«Чи знаєш ти обов’язки та права 

пішоходів» 

Відп. класні керівники, вихователь 

ГПД, вчителі основи здоров’я. 

17.09-

22.09 

Оголошення тижня 

гарних манер: 

«Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей.» 

«Міжнародний день 

миру» - виховні 

години, конкурс 

Взаємовідвідування уроків 

молодого спеціаліста і його 

наставника з метою 

дослідження механізмів 

організації і проведення 

уроків. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 Профілактичний 

огляд і заміна 

електроламп.  

 

 

 

 

Перевірка 

Виставка стінгазет «Світлофор – 

мені говорить» 

Відп. педагог-організатор, Ришко 

Л.В. 

Зустрічі з інструкторами ДАІ 

«Нещасні випадки на дорогах» 

Відп. Сирота Л.С. 

 



малюнків на асфальті, 

бібліотечна виставка, 

перегляд кінофільмів. 

Відп. Сирота Л.С., 

учнівське 

самоврядування, 

класні керівники, 

вихователь ГПД. 

Правила поведінки 

учнів у школі, день 

добрих справ, виховні 

години «Чарівні 

слова» 

Відп. класні 

керівники. 

 

розподілу учнів по 

фізкультурних 

групах у 

відповідності до 

стану здоров’я  

Відп. Сирота Л.С. 

24.09-

28.09 

Організувати роботу 

правового лекторію 

Відп. Сирота Л.С. 

Загальношкільні 

батьківські збори 

Відп. Юрович В.В. 

 

Аналіз планів роботи 

шкільних методоб’єднань 

Відп. Цвігун В.Я. 

Створення творчих груп 

вчителів-предметників. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Створення групи для 

підготовки і проведення 

педради 

Відп. Юрович В.В. 

Нарада при директорі за 

підсумками 3х перших 

тижнів роботи 

Відп. Юрович В.В. 

 Квест. 

Тиждень здоров’я «Здоров’я дітей – 

здоров’я нації» 

Проведення виховних годин 

Виставка малюнків 

Круглий стіл «Геть паліня! Ми – 

здорове покоління» 

Відп. педагог-організатор, класні 

керівники, вчителі основ здоров’я і 

фізкультури. 

01.10-

05.10 

Бесіди в класах.  

Години спілкування з 

людьми похилого віку 

ІІ Засідання методичної 

ради: 

Гуманістичні ідеї 

Контроль за веденням 

особових справ, книги 

руху учнів. 

Проведення 

інвентаризації 

Відп. Федчук М.Г., 

Організація зустрічі з лікарем: 

«Профілактика грипу та вірусних 

захворювань» 



Чому нас вчать наші 

бабусі та дідусі 

Відп. класні керівники 

Інформаційна година 

«Всеукраїнський день 

біблотеки» 

Відп. Дудикевич О.Г. 

Святковий концерт до 

Дня працівника освіти 

«Віват вчителю – 

творцю простого 

чуда» 

Відп. Сирота Л.С. 

В.Сухомлинського та їх 

актуальність з  позиції 

Нової Української Школи 

Використання інноваційних 

методів навчання в 

початковій школі 

Відп. Цвігун В.Я., Бойко 

Л.В. 

Горзов Л.В. Відп. Сирота Л.С. 

Зустріч школярів, працівниками 

ВУСН 

Відп. Сирота Л.С. 

08.10–

12.10 

Квест «Тиждень 

українського 

козацтва» 

Загальношкільний 

захід « Ми – нащадки 

козаків» 

До Дня Захисника 

України 

Відп. Сирота Л.С. 

Затвердження завдань 

та критеріїв 

оцінювання шкільних 

олімпіад з англійської 

та французької мов 

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

Круглий стіл «Як навчити 

дітей самостійно мислити» 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Обмін досвідом вчителів 1-

х класів, які працюють за 

НУШ -2 

Відп. Бойко Л.В.  

Розгляд документів і 

затвердження графіка 

атестації. Наказ  

Відп. Юрович В.В. 

 

Перевірка оформлення куточків 

ЗОП  

Відп. Сирота Л.С. 

15.10-

19.10 

Виготовлення 

стінгазет до 

Всесвітнього Дня 

посмішки 

Відп. БойкоЛ.В. 

Обмін досвідом, круглий 

стіл «Використання 

мультиборда на уроках 

фізики» 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Звіт заступника 

директора з 

господарських 

питань про 

готовність школи 

до роботи в 

зимовий період 

Відп. Федчук М.Г. 

Перевірка організації гарячого 

харчування в шкільній їдальні 

Відп. Бойко Л.В. 



22.10-

26.10 

Виставка дитячих 

малюнків «Осінній 

вернісаж» 

Відп. Пашківська О.Б. 

Акція «Економія» 

(економія світла, води) 

Відп. Сирота Л.С., 

класні керівники. 

Анкетування учнів 9-

11 класів «Моя 

майбутня професія» 

Відп. практичний 

психолог, соціальний 

педагог, класні 

керівники 

Підготовка учнів до 

предметних олімпіад 

Відп. Цвігун В.Я. 

Провести круглий стіл для 

вчителів іноземних мов 

«Огляд новинок методичної 

літератури. Обмін 

думками» 

Відп. Василько-Сулига 

М.Я. 

Контроль учнівських 

зошитів на предмет 

дотримання єдиного 

орфографічного режиму 

Відп. Бойко Л.В., Цвігун 

В.Я., Василько-Сулига 

М.Я. 

 

Єдина виховна година «Як можна 

зменшити прояви насильства» 

29.10-

02.11 

Підготовка до 

преведення конкурсу 

«Бобер» 

Відп. Цвігун В.Я. 

Підготовка до участі у 

конкурсах «Грінвіч», 

«Puzzle», «Public 

Speaking Competition», 

«Гамус» 

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

Засідання педагогічної 

ради: 

1.Завдання колективу з 

правової та психологічної 

підтримки дітей,які 

потрапили в складні 

психологічні умови. 

2.Результативність роботи в 

перших класах у світлі 

нової української щколи. 

3.Стан викладання та рівень 

знань учнів зі світової 

літератури, історії і 

природознавства. 

 

Утеплення вікон, 

закупівля скла на 

зиму 

Відп. Федчук М.Г. 

Перевірка стану збереження 

шкільного майна та санітарного 

стану навчальних кабінетів 

Відп. Цвігун В.Я., Федечко М.Г., 

Малашняк О.М. 

05.11-

09.11 

Місячник правового 

виховання та 

профілактики 

правопорушень. 

Усний журнал «Права 

свої знай та обов’язків 

не забувай».  

Відп. Сирота Л.С. 

Тиждень української 

писемності та мови. 

Семінар «Чистота рідної 

мови». 

Відп. вч. укр. мови та літ. 

Музейні уроки: «З історії 

розвитку української 

письменності».  

Нарада при директорі за 

підсумками 2-ох місяців 

роботи. 

Відп. Юрович В.В. 

Ремонт крісел в 

актовому залі. 

Відп. Федчук М.Ф. 

Аналіз фізичного здоров’я 

школярів і їх навантаження на 

уроках фізкультури. 

Відп. Малашняк О.М., Бук У.Я. 



Виховні заходи 

«Бринить, співає наша 

мова, чарує, тішить і 

дзвенить». 

Відп. Сирота Л.С., кл. 

кер. 

Брейн – ринг «В країні 

«Морфологія»» - 6-ті 

класи. 

Відп. Сирота Л.С. 

Відп. Даньо О.Я., 5-і кл. 

«Тарасовими шляхами». 

Відп. Сеник О.Ф., 9-і кл. 

12.11-

16.11 

Година роздумів 

«Земля – наш спільний 

дім, а світовий спокій і 

злагода між людьми і 

державами – головна 

умова існування землі 

і людства». 

Відп. кл. кер., вих. 

ГПД 

ІІІ засідання методичної 

ради 

Лексична і мовленнєва 

грамотність учнів. (Данів 

Н.О., Сеник О.Ф.) 

Використання 

інтернетресурсу для 

опитування учнів і 

проведення вікторин. 

(Карась Л.З., Миронік С.А.) 

Робота педколективу над 

проблемами школи. 

 

Профілактичний 

огляд і заміна 

електроламп в 

коридорах школи. 

Відп. Федчук М.Ф. 

Квест: «Бережи себе. Здоров’я – 

скарб». 

«Що варто знати про пиво та його 

вплив на здоров’я людини» 

Відп. кл. кер., вчителі основ 

здоров’я,  

19.11-

23.11 

Конкурс малюнків 

«Права дітей» (до 

Всесвітнього дня 

дитини 20.11) 

Відп. Латківська А.Б., 

Ришко Л.В. 

Круглий стіл 

«Толерантність серед 

нас» до міжнародного 

Дня толерантності. 

Відп. Струк Х.М., 

рущишин Н.Я. 

Підготовка учнів до 

конкурсу «Кенгуру». 

Відп. Ярова Г.Є. 

Тиждень молодого вчителя 

Семінар «Сучасний урок: 

інтерактивні технології 

навчання» 

Відп. Цвігун В.Я. 

Практичне заняття з 

молодими вчителями 

«Проблеми у викладанні 

предметів і веденні 

шкільної документації» 

Відп. Цвігун В.Я. 

Створення групи для 

підготовки й проведення 

педради 

Відп. Юрович В.В. 

Співбесіда з вчителями – 

об’єктами персонального 

контролю. 

Відп. Юрович В.В. 

Профілактичний 

огляд і ремонт 

паркету на ІІІ 

поверсі молодшої 

школи.  

Відп. Федчук М.Ф. 

Поповнення шкільного медпункту 

медикаментами. 

Відп. Малашняк О.М. 

Вивчення стану гарячого 

харчування дітей пільгових 

категорій. 

Відп. Бойко Л.В. 



Моніторинг 

навчальних досягнень 

учнів з іноземних мов 

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

26.11-

30.11 

Виставка дитячих 

малюнків «Світ без 

насильства» 

Відп. Сирота Л.С. 

Демонстративні уроки 

у 1-х класах (присутні 

батьки «Ми маленькі 

розумники») 

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

Психологічний  семінар“ 

Правила педагогічного 

спілкування з 

гіперактивними  учнями 

для успішної адаптації й 

попередження проблем  в 

навчанні” 

Відп.:.Цвігун В.Я., 

 Струк Х.М. 

Заснування шкільних 

метод’днань, творчих груп 

Відп. Цвігун В.Я. 

Вивчення стану 

навчально-виховного 

процесу в 5-их класах. 

Відп.:.Цвігун В.Я., 

Наказ 

Поміняти дошки в 

кабінетах № 

35,25,22,22а, 

Тренінг для учнів  

 “ Своєчасні  знання про СНІД – 

основа профілактики” 

Відп.:.соціальний педагог  Струк 

Х.М., вчителі основ здоров’я. 

 Єдина виховна година  

 “ Як можна  змінити прояви 

насильств”    

Відп.:класні керівники 

30.11-

07.12 

Загальношкільний 

захід  

 “ Ми – нащадки 

козаків ”    

Відп.:Сирота Л.С., 

вчителі фізичної 

культури 

Конкурс стіннівок 

“ Батьківщину матір 

вмій захищати” .  

Відп.:Сирота Л.С. 

 

Психологічний  тренінг для 

молодих вчителів 

 “ Культура  

психологічного спілкування 

” 

Відп.:.Цвігун В.Я., 

 Струк Х.М. 

   

10.12-

14.12 

Майстерня Святого 

Миколая. 

Виготовлення 

новорічних іграшок 

Відп. : класні 

керівники, вчителі 

трудового навчання і 

образотворчого 

Практичне проведення 

уроків молодими 

вчителями з наступним їх 

обговоренням. 

Відп.:.Цвігун В.Я. 

 

Перевірка дидактичного 

наповнення кабінетів  

вчителів, що атестуються 

Відп.:.Цвігун В.Я. 

Поміняти двері в 

кабінетах № 

25,22,22ф. 

Відп.:.Федчук М.Г 

 



мистецтва 

Загальношкільна акція  

 “ Святий Миколай 

про тебе не забуде ”    

Відп.:Сирота Л.С. 

“ Андріївські 

вечорниці” 

 Відп. : класні 

керівники 

17.12-

21.12 

Виставка – конкурс “ 

Зимовий букет” 

Відп. : педагог – 

організатор, класні 

керівники, вихователі 

ГПД  

Загальношкільне свято  

 “ Святий Миколай  ”    

Відп.:Сирота Л.С. 

Робоче засідання 

атестаційної комісії. 

Відп.: Цвігун В.Я. 

Звіти заступників 

директора про виконану 

роботу за І семестр 

Відп. :Юрович В.В. 

Підготовка 

актового залу до 

Новорічних свят 

Відп.: Латківська 

А.Б.,Федчук М.Г. 

Виховна година 

 “ Правила безпечної поведінки під 

час Новорічних свят та зимових 

канікул” Відп.:, класні керівники, 

вихователі ГПД 

24.12-

28.12 

Виставка малюнків 

 “ Зимові свята” 

Відп. : педагог – 

організатор, класні 

керівники, 

вч.образотворчого 

мистецтва  

Новорічні ранки для 

учнів початкових 

класів 

Відп.:Латківська А.Б., 

Рущиши н Р.М., класні 

керівники 

 

Засідання шкільних 

методичних об’єднань, 

творчих груп 

Відп. Цвігун В.Я. 

Нарада при директорі:  

Підсумки   виховної 

роботи у І півріччі. 

 Наказ. 

Підпис угод 

 з органіцаціями 

про 

співробітництво 

(тепло,вода,газ 

інше)      

Відп: Юрович В.В., 

Федчук М.Г. 

   Виховна година 

“ Ти на канікулах марно часу не 

гай, про правила безпеки завжди 

пам’ятай” 

 Відп:  кл.керівники, вихователі 

ГПД 

Батьківська п’ятниця. 

Роз’яснювальна робота  з батьками 

щодо забезпечення  безпеки дітей 

під час канікул 

Відп:  кл.керівники, вихователі 

ГПД 

31.12-

04.01 

Перевірка ведення 

шкільної документації 

 Наказ 

Аналіз відвідування 

учнями школи в І 

Результативність роботи у 

перших класах за новою 

програмою у І семестрі 

Доповідач Лесь Н.І 

Нарада при директорі: 

Підсумки навчально-

виховної  роботи У І 

семестрі .  

Наказ 

 

Контроль  за журналами  реєстрації 

інструктажів учнів у кабінетах 

хімії, фізики,трудового навчання, 

шкільних майстернях 

Відп.:Сирота Л.С. 



семестрі.  

Відп.: Сирота Л.С. 

 

08.01-

11.01 

Аналіз підсумків 

участі  учнів школи в 

предметних 

олімпіадах.  

Відп.: Цвігун В.Я. 

Перевірка ведення 

шкільної документації 

Відп. Цвігун В.Я., 

Бойко Л.В., Василько-

Сулига М.Я. 

Засідання педагогічної 

ради: 

1.Вдосконалення уроку як 

засобу розвитку творчої 

особистості вчителя і учня 

у світлі нової української 

школи. 

2.Розвиток дидактичних 

умінь вчителів початкових 

класів. 

3.Стан викладання та рівень 

знань учнів на ГПД. 

               

Затвердження об’єктів 

контролю на ІІ семестр 

Відп.: Юрович В.В. 

Закупівля 

матеріалів для 

ремонту кабінету 

музики № 40 

Відп: Федчук М.Г. 

Повторний інструктаж з ТБ, 

ОП,ПБ.  Відп.:Сирота Л.С. 

Перевірка санітарно – гігієнічного 

стану санвузлів 

Відп: Федчук М.Г., Малашняк О.М. 

14.01-

18.01 

Нарада класних 

керівників з питань 

виховної роботи на ІІ 

семестр 

Відп. Сирота Л.С. 

Аналіз навчальних 

досягнень, участі в 

роботі гуртків,секцій 

дітей сиріт і дітей 

залишених 

бітьківської опіки 

Відп. Сирота Л.С. 

 

Створення  робочої групи 

для підготовки й 

проведення  педагогічної 

ради 

Відп.: Юрович В.В. 

Круглий стіл за участю 

вчителів іноземних мов: 

«Шляхи стимулювання 

самостійної пошукової 

роботи учнів» 

Відп. Василько-Сулига 

М.Я.         

Нарада при директорі. 

Аналіз виконання 

навчальних планів і 

програм у І семестрі.  

Відп.: Цвігун В.Я. 

 

Початок ремонту 

кабінету № 40 

Аналіз стану  фізичного розвитку і 

здоров’я першокласників 

Відп.: Малашняк О.М. 

21.01-

25.01 

Організація свята для 

учнів 1-х класів «A, B, 

C Party» 

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

Засідання методиічної ради 

-Аналіз участі учнів у ІІ 

етапі Всеукрваїнських 

предметних олімпіад. 

-Організація і проведення 

місячника педагогічної 

майстерності у лютому 

2019 р. 

Нарада при директорі. 

Результати дотримання 

вчителями календарно-

тематичних планів. 

Наказ 

Закінчення 

обладнання стендів 

у методичному 

кабінеті     

Відп.: Цвігун В.Я. 

 

Аналіз тематики проведених 

виховних годину класах за І 

семестр з правил дорожнього 

руху,пожеженої безпеки, на 

санітарно-гігієнічну тематику  

  Відп.: Сирота Л.С., Бойко Л.В. 



- Підсумки моніторингу 

якості освіти в школі за І  

семестр 

 Відп.: Цвігун В.Я. 

 

28.01-

01.02 

Загальношкільні 

батьківські збори: 

  “ Місце і роль 

сімейного виховання в 

педагогічній спадщині 

В.Сухомлинського”. 

Новий формат ЗНО-

2019. 

Організація та проведення 

семінару для вчителів 

іноземних мов 

«Європейська мовна 

політика: вимоги до 

викладання іноземних мов 

та іншомовних 

компетенцій. 

Найпопулярніші 

міжнародні тести на 

володіння іноземною 

мовою» 

Відп. Василько-Сулига 

М.Я. 

  

Профілактична перевірка електро 

обладнання. 

Відп. Федчук М.Г. 

04.02-

08.02 

Акція  “ Живи книго” 

Відп.: Дудикевич О.Г. 

 

Засідання ШРП 

Відп.: Сирота Л.С. 

 

Засідання методичних 

об’єднань, творчих груп. 

Від. Цвігун В.Я. 

Організація й 

проведення місячника 

педагогічної 

майстеності. 

Відп. Цвігун В.Я. 

 

Закупівля жалюзей 

для каб.№34 

Відп: Федчук М.Г. 

Профілактична перевірка електро 

обладнання. 

     Відп. Федчук М.Г. 

11.02-

15.02 

Аналіз ведення 

учнями щоденників. 

Наказ 

 

Відп.: Сирота Л.С. 

Організація та 

проведення фестивалю 

країн Європейського 

союзу (презентація 

країн, традицій) 

Засідання методичної ради 

-Педагогічна культура  -  

важлива складова іміджу 

школи 

-Ключі до мистецтва 

досягати успіху 

- Звіт учителів, які 

атестуються на вищу 

категорію і педагогічні 

звання 

Контроль за діяльністю 

заступника директора з 

господарських питань 

Відп.: Юрович В.В.               

 

Конференція 

 “ Здоров‘я людини - здоров‘я 

нації” 

Відп.: вчителі основ здоров‘я 

 



«Єдність у розмаїтті» 

-англійською та 

французькою мовами 

Відп. Василько-

Сулига М.Я. 

 

18.02-

22.02. 

Контроль за веденням 

шкільної документації 

Відп.Бойко Л.В. 

.Цвігун В.Я , Сирота 

Л.С. 

Участь вчителів у тренінгу  

“ Профілактика 

негативного впливу 

соціальних мереж і 

соціально-педагогічні 

аспекти саморуйнівної 

поведінки учнівської 

молоді” 

          Відп.: Цвігун В.Я 

Нарада при директорі.     

«Робота вчителів 1-их 

класів за новою 

програмою-

переосмислення 

цінностей» 

Наказ 

 

Перевірка проведення інструктажів 

з ТБ при виконанні лабораторних і 

практичних робіт з 

фізики,хімії,трудового  навчання і 

фізичної культури 

25.02-

01.03 

Брейн-ринг «У світі 

поезії» 

Відп.Василько-Сулига 

М.Я. 

Виробнича нарада. 

Ознайомлення педагогів з  

інструктивно-методичними 

листами МОНУ з питань 

організації і проведення 

ЗНО і ДПА 

Відп: Цвігун В.Я. 

Робоче засідання 

атестаційної комісії 

Відп.Цвігун В.Я. 

Вивчення стану 

індивідуального 

навчання вдома. 

Відп.Цвігун В.Я. 

 

Ремонт крісел в 

актовому залі 

Відп: Федчук М.Г. 

 

04.03-

08.03 

Проведення тижня 

присвяченого 

Т.Г.Шевченку 

Відп.: Сирота Л.С. 

 

Семінар “ Український 

учитель майбутнього, який 

він є” 

Відп: Цвігун В.Я. 

Контроль за чергуванням 

вчителів в школі. 

Відп.Цвігун В.Я., Бойко 

Л.В. 

Заміна дверей у 

каб.№ 40, 37 

Тиждень пожежної безпеки в 

школі. 

Відп.Сирота Л.С. 

11.03-

15.03 

Проведення гри 

англійською мовою 

«Mr. All Know» 

Відп.Василько-Сулига 

М.Я. 

Засідання педагогічної 

ради: 

1.Реалізація розвивальних 

цілей уроку. 

2.Особистісно-орієнтовне 

навчання,шляхи реалізації. 

3.Стан викладання та рівень 

знань учнів з біології і хімії. 

Перевірка ведення 

алфавітної книги, 

особових справ та книги 

руху учнів. 

Відп.Юрович В.В. 

Придбання 

принтера в 

бухгалтерію. 

Зустріч учнів з представниками 

ДАІ,ВУСН 

   Відп.: Сирота Л.С.                  



   

 

18.03-

22.03 

Планування відпусток 

працівників школи 

Відп.Цвігун В.Я. 

Рейд по перевірці 

стану збереження 

шкільних підручників 

Відп.Дудикевич О.Г. 

Провести методичний день 

«Медіаосвіта як 

ефективний засіб впливу на 

підвищення навчальних 

компетенцій  учня» 

Відп.Василько-Сулига М.Я. 

Контроль за 

об’єктивністю 

виставлення тематичних 

балів. 

Відп.Цвігун В.Я. 

Списування 

непридатних для 

користування 

матеріалів,викорис

таних миючих і 

деззасобів. 

Відп.Федчук М.Г. 

 

Проходження  поглибленого 

медичного огляду випускниками 9-

их і 11-их класів 

Відп.: Малашняк О.М. 

 

25.03-

29.03 
 

«Проведення 

інтелектуальної гри 

французькою мовою 

«Chasse au tre’sor» (Пошук 

скарбів) 

Відп.Наконечна Н.А. 

Підсумкове засідання 

атестаційної комісії  

Відп.Юрович В.В. 

Контроль за перевіркою 

вчителями учнівських 

зошитів. 

Відп.Бойко 

Л.В.,Василько-Сулига 

М.Я., Цвігун В.Я. 

Співбесіди з 

вчителями,щодо 

необхідних 

ремонтних робіт у 

кабінетах,в яких 

вони працюють. 

Відп.Федчук М.Г. 

Туберкульоз – знай , стережись ( до 

Всесвітнього дня  боротьби з 

туберкульозом) 

 Відп.: Сирота Л.С. 

01.04-

05.04 

Перевірка роботи 

гуртків,факультативів,

індивідуальних та 

додаткових занять. 

Відп.Бойко 

Л.В.,Цвігун 

В.Я.,Сирота Л.С. 

Перевірка шкільної 

документації. 

Відп.Бойко Л.В., 

Василько-Сулига 

М.Я.,Цвігун В.Я. 

Семінар “ Сучасний урок : 

проблеми, пошук, знахідки 

, перспективи ( перегляд 

відеоматеріалів з уроків)” 

Відп: Цвігун В.Я. 

Контроль за 

накопиченням 

балів,системою 

оцінювання за 

практичні,лабораторні,ко

нтрольні роботи. 

Відп.Бойко Л.В., 

Василько-Сулига 

М.Я.,Цвігун В.Я. 

Проведення 

ремонту і часткова 

заміна запірної 

арматури. 

Відп.Федчук М.Г. 

Мінна небезпека              - до 

міжнародного дня з питань мінної 

небезпеки 

   Відп.: Сирота Л.С. 



08.04-

12.04 

Засідання ШРП 

Відп.Сирота Л.С. 

Засідання методичноїї 

комісії. 

Дебати: Впровадження 

сучасних техноллогій 

навчання . Погляд учителя. 

Організація пошукової 

діяльності учнів через 

проблемні завдання 

       Відп. : Цвігун В.Я. 

Нарада при директорі 

«Стан ведення шкільної 

документації.Об’єктивні

сть оцінювання учнів. 

Наказ 

Благоустрій 

території школи 

Відп.: Федчук М.Г 

Аналіз роботи з попередження 

травматизму. 

Відп.Сирота Л.С. 

 

15.04-

19.04 

Перевірка стану 

ведення зошитів з 

іноземних мов 

Відп.Василько-Сулига 

М.Я. 

Огляд інструктивних 

документів з 

організованого закінчення 

навчального року та 

проведення ДПА з 

іноземних мов. 

Відп.Василько-Сулига М.Я. 

Нарада при директорі 

«Аналіз роботи з 

обдарованими дітьми, 

участь учнів школи у 

міжнародних конкурсах» 

Наказ 

 

Перевірка безпеки проведення 

занять з фізкультури в спортзалах. 

Відп.Сирота Л.С. 

 

 

22.04-

26.04 

 

 

 

Проведення тижня  

“ Наслідки аварії на 

Чорнобильській АС” 

Відп.: Сирота Л.С. 

Вивчення інструкції 

про ДПА. 

Збір заяв випускників 

про вибір предметів 

для здачі ДПА. 

Складання здачі 

графіка ДПА. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Засідання методичних 

об’єднань,творчих груп. 

Відп.Цвігун В.Я. 

Погодження 

перспективного плану 

атестації та курсової 

підготовки. 

Відп. Юрович В.В. 

Благоустрій 

території школи. 

Відп. Федчук М.Г. 

 

29.04-

03.05 

 

Тиждень охорони 

праці (до Всесвітнього 

дня охорони праці) 

Відп.: Сирота Л.С. 

Що дає дітям НУШ- обмін 

досвідом 

Відп.: Бойко Л.В. 

Нарада при директорі 

«Аналіз роботи з дітьми 

сиротами і позбавленими 

батьківського 

Робота з 

підрядниками щодо 

проведення 

літнього ремонту. 

Проведення бесід, конкурсів 

малюнків, квестів з охорони праці 

Відп.: Сирота Л.С. 



піклування» 

Наказ 

Відп. Юрович В.В. 

06.05-

10.05 

 

Планування літньої 

оздоровчої компанії. 

Відп.Сирота Л.С. 

Рейд по контролю за 

виконанням домашніх 

завдань. 

Відп. Бойко 

Л.В.,Василько-Сулига 

М.Я.,Сирота Л.С. 

 Круглий стіл “ Одвічне 

вчительське натхнення” ( 

уроки мислення серед 

природи) 

Відп. Бойко Л.В. 

Круглий стіл «Організація 

занять з іноземних мов у 

літньому таборі» 

Відп. ВасилькСулига М.Я. 

Нарада при директорі  

«Підсумки роботи з 

молодими вчителями» 

Наказ 

 Конкурс на кращих знавців 

дорожнього руху серед 1-4 класів 

Відп.: Латківська А.Б. 

13.05 -  

17.05 

Заходи до Дня Європи 

в Україні: квести, 

ранки, конкурси 

малюнків 

Відп.: Сирота Л.С.. 

Директорські 

контрольні роботи. 

Відп. Юрович В.В. 

. Нарада при директорі 

«Аналіз роботи вчителів 

іноземних мов у 2-му 

семестрі» 

Наказ 

Придбання 

матеріалів для 

літнього ремонту 

Відп.Юрович В.В. 

Проведення інструктажів з ОП, ТБ, 

ДТП,ПБ перед літніми канікуламии 

Відп.: Сирота Л.С., класні 

керівники 

20.05-

24.05 

 

Підготовка свята 

«Останнього 

дзвоника» 

Відп. Сирота Л.С. 

Засідання педагогічної 

ради: 

1.Про допуск учнів 

випускних класів до ДПА і 

ЗНО, 

2.Про випуск учнів 4-их 

класів. 

3.Про звільнення учнів від 

ДПА і ЗНО ( при наявності 

відповідних довідок) 

Перевірка виконання 

навчальних планів і 

програми. 

Наказ 

 

Проведення інструктажу з 

ТБ,ОП,ПБ з технічним і 

обслуговуючим персоналом на час 

підготовки школи до нового 

навчального року. 

Відп. Федчук М.Г. 

27.05- 

31.05 

 Педагогічна рада про 

випуск учнів 11-их класів. 

Відп. Юрович В.В. 

  

 

 

 

 

 

 

Куріння та його наслідки (до 

Міжнародного Дня куріння) 

тренінги, квести 

Відп.: Сирота Л.С.,  



03.06 – 

07.06 

Проведення ДПА в 9-

их класах 

 Контроль за 

дотриманням єдиних 

вимог до проведення 

ДПА 

Відп. Юрович В.В. 

Ремонт каб№40 

Відп. Федчук М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Виховний захід у літньому таборі 

“ Права дитини в Україні” – до 

міжнародного дня дітей – жертв 

агресії 

 Відп.: Сирота Л.С. 

10.06 – 

14.06 

Звіт директора школи 

перед колективом і 

громадськістю про 

роботу у 2018-2019 

н.р. 

Відп. Юрович В.В. 

Засідання педагогічної ради 

«Про випуск зі школи учнів 

9-их класів» 

Наказ 

 Частковий ремонт 

паркету у 

початковій школі 

Відп. Федчук М.Г. 
 

17.06 – 

21.06 

Підсумки роботи 

пришкільного табору. 

Наказ 

 Перевірка планів роботи 

кабінетів на новий 

навчальний рік. 

Відп. Цвігун В.Я. 

Початок ремонтних 

робіт по підготовці 

до нового 

навчального року 

Відп. Федчук М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


