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Розділ І .  Вступ            

● Чисельність учнів на кінець 2019/2020 навчального року – 363 
● На високому рівні – 54 –  14,88% 
●  На достатньому рівні – 220 – 60,61% 
● На середньому рівні – 89 – 24,52 % 
● На початковому рівні  - 0 – 0% 
● Переможців міських олімпіад – 80  
● Переможців обласних олімпіад – 9 
● Переможців конкурсу-захисту МАН – 20 міських, 0- обл. 0-всеукр. 
● Переможців спортивних змагань (міських) –  25 
● Сиріт - 0 
● Напівсиріт - 5 
● Під опікою – 0 
● Малозабезпечених – 1 
● Багатодітних сімей – 92 
● Інвалідів - 3 
● Кількість дітей з багатодітних сімей - 316 
● Кількість класів – 16 
● Чисельність педагогічних  працівників – 46 
● З них із вищою категорією –35  
● І категорією – 4 
● ІІ категорією – 3 
● Спеціалісти – 1 
● Методисти – 16 
● Старший учитель - 13 
● Середній вік (років) –  37-45 років 
● Середній стаж роботи (років) – 20-25 років 
● Кількість предметних кабінетів – 16 
● Спортзалів – 0 
● Книжковий фонд – 12 664+ худ. л-ра. 2265  
● Гуртків та секцій – 18 
● Комп’ютерів, ноутбуків – 65+ 11 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

  

Аналіз 
виконання 

  



Робочий навчальний план Вараської гімназії на 2019-2020 навчальний рік 

складено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти», на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ - III ступеня, згідно освітньої програми Вараської гімназії Вараськлї міської 

ради, враховує вимоги Концепції профільного навчання щодо навчального 

процесу в загальноосвітніх навчальних закладів. З метою виконання вимог 

Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти робочий 

навчальний план містить усі навчальні предмети інваріантної складової. 

Навчальний план зорієнтований на роботу гімназії за п’ятиденним начальним 

тижнем. 

Навчальний план створює передумови для здобуття повноцінної освіти 

всіма учнями з урахуванням державних вимог, регіонально-національних 

особливостей, місцевих запитів та потреб особистості. Особлива увага 

приділяється вивченню учнями гімназії української мови, вітчизняної історії, 

опануванню іноземними мовами та поглибленому вивченні математики. 

В гімназії функціонує 16 класів, в яких навчається 365 учнів. Середня 

завантаженість 22,9 учні. За основу навчального плану гімназії взято Типові 

навчальні плани, перераховані у листі Міністерства освіти і науки № 063-7622 від 

17.07.18 року « Про структуру 2019-2020 навчального року»: 

5-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 

20.04.2018, №405. 

10-11 класи - за типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказами МОН України від 

20.04.2018 року, №406, №408. 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено 

відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та 

Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСан ПіН 

5.5.2.008-01. Години фізичної культури в 5-11 класах не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження. Навчальні заняття 

організовуються за семестровою системою з 1 вересня по 29 травня. 

Відповідно до структури навчального процесу у Вараській гімназії 

створені: 

                                                            

- класи ранньої спеціалізації (5-7 класи), допрофільні філологічні  8-А, 9-

А, і допрофільні математичні 8-Б, 9-Б. 



Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі є профільне 

навчання, яке має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників 

у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і 

здібності. Профільне навчання у гімназії здійснюється за такими основними 

профілями: 

- профіль іноземної філології – 10-А, 11-В, 11-А; 

- математичний  профіль – 10-Б;11-Б 

Відповідно до профілю вивчення математики за основу навчального плану 

взяті наступні таблиці. 

- У 10-х класах Наказ 408, таблиця 2. 

- У 11-А класі Наказ 406, таблиця 9, у 11-Б класі Наказ 406, таблиця 5. 

Типові навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового 

навчального плану через навчальні предмети і курси.  Вони охоплюють 

інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, 

в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором і 

факультативні заняття. При складанні навчального плану роботи Вараської 

гімназії використано всі години для вивчення обов’язкових предметів з 

інваріантної складової частини, що забезпечує соціально-необхідний для 

кожного школяра обсяг і рівень знань, умінь і навичок. В усіх класах додаткові 

години варіативної частини навчального плану надані на поглиблене вивчення 

предметів та на упровадження курсів за вибором і факультативів. Частина 

навчального навантаження з фізичної культури (1 година) використовується на 

заняття хореографії в 5-7 класах. У 8-9 класах години інваріантної частини з 

фізичної культури перерозподілені у бік зменшення на 1 годину для вивчення 

таких предметів: 8-А клас – англійська мова (1год),8-Б клас – геометрія (1 год), 

9-А клас – англійська мова (1год.), 8-Б, 9-Б класи – геометрія (1год.). 

Варіативна складова Типових планів використовується на вивчення 

предметів інваріантної складової та на запровадження факультативів та курсів за 

вибором, що розширюють спеціалізацію закладу та світоглядне за вибором, що 

розширюють спеціалізацію закладу та світоглядне спрямування. За рішенням 

ради гімназії та на прохання учнів і батьків години варіативної частини 

розподілені таким чином: 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної частини: 

5-А – англійська мова(0.5 год.), 5-Б – англійська мова (0.5 год.), 5-В – англійська 

мова (0.5 год), 6-А– англійська мова(0.5 год.), 6-Б – англійська мова (0.5 год.), 

6-В – англійська мова (0.5 год), 7-А – українська мова (0.5 год.), 7-Б клас – 

                                                                 

українська мова (0.5 год), 7-А клас- алгебра (0.5 год), 7-Б клас- алгебра (0.5 год.), 

8-Б клас – алгебра(4), 8-А клас – англійська мова (3 год.),9-А клас – англійська 

мова (2 год.), 9-Б клас – алгебра (2 год.). 



11-А клас – українська мова (1год), ДУМ (1год.), Історія (1 год). 

11-Б клас – українська мова (1год), хімія ( 1год), Захист Вітчизни (1.5год). 

10-А клас – риторика (1 год.), математика (1 год), англійська мова (4год.), 

німецька мова (2 год.) 

10-В клас – риторика (1 год.), математика (1 год), англійська мова (4год.), 

німецька мова (2 год.) 

10-Б клас –  математика (6 год). 

Курси за вибором: 

5-ті класи – російська мова (1год.), німецька мова (1 год.), хр.етика (1год.). 

6-ті класи – російська мова (1 год.), німецька мова (1 год.), хр.етика(1 год). 

7-мі класи – російська мова (1 год.), німецька мова (1 год.). 

8-А клас – німецька мова (1год.), 

Факультативи: 

Основи сім’ї , історія, біологія, хімія, математика, географія, 

програмування. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002№128 

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів(ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх 

шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами). 

       Згідно з річним планом роботи гімназії на 2019/2020 навчальний рік 

заступниками директора з навчальної роботи  був проведений аналіз виконання 

навчальних програм у 5-11 класах з усіх навчальних предметів у межах часу, 

відведеного робочими навчальними планами на вивчення предметів з 01 вересня 

по 22 травня 2019/2020 навчального року. 

  Перевірено: 

1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними 

програмами. 

2. Фактичну кількість використаних годин: 

                                                    

     2.1.  Використання годин інваріантної та варіативної складових навчального        

плану. 

      2.2. Відповідність вивчення навчального матеріалу календарному 

плануванню. 



     2.3.Послідовність вивчення   навчального матеріалу і дотримання кількості 

годин, визначених програмою на кожну тему. 

    3. Виконання вчителями вимог навчальних програм: 

     3.1.Кількість проведених контрольних,  лабораторних, практичних робіт, з 

розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання. 

     3.2. Розподіл навчального матеріалу. 

     3.3.Оцінювання результатів навчальних досягнень учнів. 

     3.4.Проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно  з 

графіком тематичного оцінювання. 

     4. Відповідність оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам   

навчальних програм. 

   За результатами перевірки встановлено, що станом на 22.05.2020 р.  

інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконана 

повністю. 

   Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з 

дотриманням кількості годин , визначених програмою на кожну тему. Графік 

контрольних робіт, тематичного оцінювання з предметів виконано. 

Кількість годин, відведених для вивчення програмного матеріалу, які 

заплановані, не співпала з кількістю фактично проведених уроків у зв’язку  із 

світовою та державною пандемією COVID-19,  державні та релігійні святкові дні, 

закінчення навчального року на тиждень раніше запланованого, карантин по 

захворюванню на грип у січні-лютому. Обов’язковий мінімум практичних, 

лабораторних, контрольних робіт із зв’язного мовлення виконано в усіх 5-11 

класах. Навчальні програми з усіх навчальних дисциплін у 5-11 класах  виконано 

шляхом ущільнення навчального матеріалу. 

                                                                                                                           

 

            

Станом на 22 травня 2020 року в гімназії навчалося 363 учні, всі атестовані.  

Здобувачі знань  5-11 класів переведені до наступних класів. Основними 

напрямками контрольно – аналітичної управлінської діяльності були: 

● Адаптація учнів  5 класів до навчання; 

● Отримання інформації для педагогічного аналізу шляхом різних видів 

внутрішнього контролю; 

                                                      

 

● Надання методичної, практичної допомоги вчителям; 

● Створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей; 

Аналіз навчальної роботи 

 та управлінської діяльності 
адміністрації гімназії 



● Удосконалення навчально-виховного процесу, реалізація V етапу 

науково-методичної теми (проблеми) педагогічного колективу 

гімназії. 

Впродовж  2019/2020 навчального року здійснювалося внутрішнє управління і  

контроль, було вивчено стан навчання, виховання та рівень навчальних досягнень   

учнів з зарубіжної літератури та російської мови, інформатики, заслухано 

інформацію про роботу предметних кабінетів: фізики, історії, математики, 

трудового навчання, укр. мови, біології, образотворчого мистецтва, зарубіжної л-

ри. У зв’зку з дистанційним навчанням (березень-травень, карантин COVID-19,  ) 

не вивчено, згідно плану, стан викладання правознавства та виховної роботи. 

фізичної культури, трудового навчання, основ здоров’я, виховної  роботи.  Усі 

матеріали внутрішнього контролю узагальнено в довідках і наказах по гімназії. 

Відповідно до звіту з 01 вересня 2019 року по 22 травня 2020 року із закладу 

вибуло 1 учнь прибуло – 2. На цих дітей, які з різних причин продовжують 

навчання за межами нашого закладу, своєчасно оформлені документи. Плинність 

здобувачів знань за рік становить 0,28% .                                                                     

 У 2018-2019  навчальному році оцінено 363 гімназисти.       За підсумками 

річного оцінювання 2019-2020 н.р. адміністрацією проведено аналіз результатів 

навчальних досягнень учнів. Високий рівень знань    поточного навчального року 

становить 14,88%, у 2018-2019 н.р. 15,97%, це нижче на 1, 09%.  Якість знань 

становить 75%, що на 2,49% більше ніж у  2018-2019 н.р. ( 72,51%). 

В 11-х класі за підсумками 2019-2020 н.р. – 10 претендент на нагородження 

Золотою медаллю та 5 Срібною медаллю (рішення спільного засідання 

педагогічної ради та Ради освітнього закладу.)   

         Адміністрацією був виведений рейтинг успішності якості учнів 5-11-х 

класів за результатами  2019-2020 н.р.  Серед учнів 5-9-х класів І місце посіли 

учні 5-А класу (кл. керівник СТЕПАСЬ С.П..,), 6-В класу( кл.керівник 

БАНАЦЬКА Н.О.), 7-А класу (кл.керівник ВСЯКА Т.М.) з якісним показноком 

90-86%; ІІ місце з якісним показником – 83% ( кл.керівник  СКІБЧИК Г.О., 6-А): 

79% - 5-Б (кл. керівники  КЛИМОВИЧ С.П..),;  ІІІ місця – 77%, 7--Б класу (кл. 

керівник ЗАТІРКА Л.І.). Серед учнів старших класів І місце за якісним 

показником 95% посіли учні 11-А класу  (класний керівник  МАСЛЮКОВСЬКА 

Л.В.), ІІ місце – 11-В класу -88% (класний керівник СНІЖКО С.А. ), ІІІ місце – 

11-Б класу – 81% (класний керівник ГУЗЬ А.О.). Найнижчі результати успішності 

у 6-Б, 8-А, 9-А, 9-Б з якісним показником нижчим за загально гімназійний : 54-

63%, (класні  керівники ПЕЧОНЧИК Н.П., ПЄПЄЛЯЄВА О.З., 

МАСЛЮКОВСЬКА Т.М., ВОРОНОВСЬКА Л.С.). Дана категорія гімназистів 

потребує індивідуальної роботи з учителями-предметниками, відвідування 

додаткових корекційних, індивідуальних занять, факультативів, з метою 

покращення успішності.  За таблицями успішності класу, які склали класні 



керівники та вихователі розрахований середній бал, коефіцієнт якості та 

результативності з предметів інваріантної складової навчального плану. 

Найвищий середній бал з усіх предметів у 5-А-9,6; 5-Б-9,2; 6-Б-9,3; 6-В-9,6; 7-Б-

9,2. Найнижчий середній бал у 9-А класі-7.                                                                                                                                                                                                   

Підсумки організаційно-методичної 

роботи 

         Методична робота у Вараській гімназії у 2019-2020 навчальному році 

організовувалася згідно із вимогами Законів України "Про освіту", "Про загальну 

середню освіту",  Положень "Про загальноосвітній навчальний заклад", "Про 

методичне об`єднання вчителів", Рекомендацій щодо організації і проведення 

методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної 

педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 

1/9-318), , наказу го гімназії від 30.08.2019 № 92 «Про організацію методичної 

роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році», річного плану 

роботи гімназії, на основі вивчення результативності освітнього процесу та 

організації методичної роботи в гімназії у 2018-2019 навчальному році, аналізу 

професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої 

компетентності, з метою реалізації актуальних питань розвитку і вдосконалення 

професійної майстерності педагогів, підвищення їх інтелектуального, 

загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки; вдосконалення 

організації навчання та виховання дітей; приведення професійної компетентності 

педагогічних працівників у відповідність із загальнодержавними стандартами на 

засадах наступності, перспективності та спадкоємності в роботі всіх освітніх 

ланок.         

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на 

реалізацію підсумкового етапу науково-методичної проблеми закладу освіти 

«Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної  компетентностей 

гімназистів через інформаційні та здоров’язбережувальні технології». У ході 

роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання: 

● науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних 

стандартів; 

● удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних 

кадрів, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності; 

● забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного 

супроводу освітнього процесу; 

● підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів                                                                               

роботи; 

                                                               



● організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів 

за вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у 

різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях; 

● підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової 

підготовки педагогічних працівників шляхом диференційованого 

підходу до організації внутрігімназійної методичної роботи; 

● удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів; 

● поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти 

шляхом публікацій матеріалів на освітніх сайтах; 

● мотивація педагогів до використання сучасних підходів в 

організації навчально-виховної роботи, спрямованих на формування 

життєвих і предметних компетнетностей; 

● забезпечення змістовного наповнення веб-сайту гімназії та 

створення власних інтернет-ресурсів; 

● підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, 

перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;  

● сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення 

самоосвітньої діяльності; 

● робота над удосконаленням сучасного уроку; 

● професійне становлення молодих учителів тощо. 

       У гімназії вироблена система навчально-методичної діяльності, спрямованої 

на реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, високий рівень 

духовної культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в усій його 

гармонії. Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має 

практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними 

підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з 

вчителями. 

        Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, 

засідань предметних об'єднань підпорядкована методичній проблемі закладу. Ця 

система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-

педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення 

матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до 

самовдосконалення та самореалізації. 

        Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в 

закладі діє методична рада, до складу якої увійшли адміністрація навчального 

закладу та педагоги – представники різних предметних кафедр.  

       Протягом 2019-2020н.р. проведено 5 засідань ,  обговорено 19 питань, серед 

яких питання організаційного, інструктивно-навчального, методичного 



спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на 

удосконалення рівня успішності учнів та підготовку закладу до реалізації  

 Концепції «Нова українська школа» 

          У 2019-2020 н.р. продовжено роботу над реалізацією підсумкового етапу 

науково-методичної проблеми, в ході якого реалізовано ряд практичних заходів, 

спрямованих на її практичне дослідження: оформлено довідниково-

інформаційний методичний куточок з проблеми у методкабінеті гімназії; 

забезпечено організацію роботи постійно діючого психолого-педагогічного 

консультпункту; педагогічними працівниками проведено серію відкритих уроків 

та виховних заходів з метою демонстрації тісного тандему в спільній діяльності 

учасників освітнього процесу; серію лекцій для учителів з окремих аспектів 

проблеми; тренінги, тематичні педради, творчі звіти предметних кафедр, 

загальногімназійн та класні батьківські збори. Так, протягом 2019-2020 н.р. 

проведено педагогами школи 15 відкритих уроків та 18 виховних заходів за 

участю батьків. 

          Значну роль в організації гімназійної методичної роботи відіграє 

педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються питання ефективності 

викладання предметів, виховної роботи, впровадження перспективного 

педагогічного досвіду. У 2019-2020 навчальному році проведено 8 засідань 

підпорядковані темі «Основні напрямки формування предметних 

компетентностей із загальноосвітніх дисциплін засобами інформаційних 

технологій: проблеми, досвід, реалізація і перспективи педагогічної практики». 

Відповідно до наказу по гімназії 30. 08.2019 року  № 92 «Про організацію 

методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році» у 

гімназії сформовано і діють предметні кафедри: фізико-математична (керівник 

ЧАЙКА М.П.), суспільно- природнича (керівник ЗАСЯДЬКО Л.С.), словесності 

(керівник ГУЗЬ А.О.), іноземних мов (керівник КЛИМОВИЧ С.П.), фізиної 

культури та мистецтв (ГАВРИЛЮК Ю.С.). 

         Протягом останніх років гімназія ефективно працює над впровадженням 

інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного 

підходу, а сааме: технологій створення ситуації успіху, критичного мислення, 

інтерактивних технологій, методу проектів. Педагоги працювали над вирішенням 

проблем спрямованості освітнього процесу на використання інноваційних 

технологій, розвиток пізнавальної активності учнів, формування особистості 

учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих 

здібностей, підготовка учнів до ДПА та ЗНО. У своїй роботі вчителі 

використовували такі форми роботи, як взаємовідвідування уроків, майстер-

класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми 

роботи. У визначений термін, до 01 жовтня 2019 року, керівниками кафедр 

оформлено відповідні папки, де наявні аналіз роботи за минулий навчальний рік, 



плани роботи на поточний рік, плани тематичних заходів, зберігаються доповіді 

та виступи членів предметних кафедр , тематичні розробки, дидактичні 

матеріали, систематично відбуваються засідання.  Дані плани містять не лише 

основні завдання, мету діяльності предметних обєднань та плани засідань, вони 

пронизані системністю і цілеспрямованістю заходів з предметів. Тема, обрана для  

поглибленого опрацювання, тісно поєднана із заходами. У розділі «Робота між  

засіданнями» спланована як навчально-виховна, так і методична робота членів 

кафедри. У вище вказаних планах  заслуговують на увагу практичні заняття 

(майстер-класи, педагогічні майстерні та ін.), спрямовані на удосконалення 

педагогічної майстерності учителів циклу.                   

       Організаційно-методична та навчальна робота є основними напрямками 

діяльності кафедри вчителів іноземних мов. Керівником  кафедри іноземних мов 

є КЛИМОВИЧ  С.П., яка розробляє план роботи на навчальний рік, приділяючи 

увагу актуальним проблемам роботи вчителів англійської та німецької мов, 

організовує обмін досвідом, розробляє план позакласних заходів, вивчає 

результати досягнень учнів (тематичні роботи, ДПА, результати незалежного 

зовнішнього тестування, результати участі в олімпіадах, конкурсах, МАН, 

проводить моніторинги рівня навчальних досягнень гімназистів, піклується про 

придбання та накопичення різних дидактичних і роздавальних матеріалів, 

технічних засобів навчання. Особливу увагу кафедра приділяє організації 

учительського колективу, підвищенню методичної майстерності всіх його 

учасників. За звітний період вчителі іноземної мови працювали над проблемним 

питанням гімназії «Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної 

компетентностей гімназистів через інформаційні та здоров′язберігаючі 

технології» та проблемним питанням кафедри «Реалізація компетентнісного 

підхіду в процесі навчання іноземних мов з використанням ефективних 

технологій». 

         Кафедра є науково-методичним підрозділом гімназії, яка координує 

навчально-методичну, організаційну роботу вчителів іноземних мов та 

складається з двох секцій: англійської та німецької мов.Викладання іноземних 

мови у гімназії здійснюють 4 вчителі англійської мови та 1 вчитель німецької 

мови, з них: 3 учителі-методисти (КСЬОНДЗИК Є. П., СТЕПАСЬ С. П., 

КЛИМОВИЧ С. П.), 1 старший  учитель (CІЛЬМАН Л. А.), 1вчитель-спеціаліст 

(ЛОСЕНКО М. М.) 

      Учителі кафедри іноземних мов брали участь у проведенні міських  семінарів-

практикумів, відвідували відкриті уроки вчителів іноземної мови інших шкіл. 

КСЬОНДЗИК Є. П., СТЕПАСЬ С. П. взяли участь  у засіданні методичного 

об’єднання вчителів іноземної мови з теми «Професійна компетентність педагога 

в умовах оновленого змісту освіти» (30 січня 2020 р., Вараська загальноосвітня  

школа  І-ІІІ ст. №4), на якому обговорено ряд актуальних питань щодо організації 



методичної роботи протягом ІІ семестру 2019/2020 н.р. Вчителі  КСЬНДЗИК Є. 

П., СТЕПАСЬ С. П., СІЛЬМАН Л. А. КЛИМОВИЧ С.П. були членами журі 

міських олімпіади з іноземних мов.  Усі вчителі кафедри  брали активну участь у 

проведенні дистанційного навчання, також були  слухачами або учасниками  

вебінарів на освітніх  порталах «На урок», «Dinternal Education» та прослухала 

такі вебінари : «Виклик чи задоволення? Організація змішаного навчання в 

середніх класах з курсом GoGetter (Pearson) (30.04.2020); «Дистанційне навчання 

вчителів англійської мови на платформі Cambridge Assessment English» 

(21.04 .2020), «Інтерактивні онлайн компоненти до підручників Pearson –  

вивчення англійської  за будь-яких умов» (14.04. 2020); «Скринкасти, або форми 

і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання» 

(29.04.2020), «Персоналізоване навчання сучасної англійської учнів покоління Z» 

(24.03. 2020). .  КЛИМОВИЧ С. П., вчитель німецької мови, брала  активну участь 

у проведенні дистанційного навчання. Прослухала такі вебінари «Сучасне 

моделювання уроку граматики» (25.03 2020), «Особистий професійний блог 

вчителя: дизайн, контент, просування» (05 травня 2020 ), «Онлайн-тести: 

варіанти завдань для ефективної взаємодії» (07.05. 2020 ), «Інструментарій для 

організації дистанційного навчання. Нормативно-правове забезпечення 

дистанційного навчання» (1.04. 2020), «Особливості організації керованого 

дистанційного навчання» (9.04.2020 ),   

«Деякі питання організації дистанційного навчання в умовах карантину»  

(17.04.2020), «Дистанційне навчання вчителів німецької мови на платформі Гете-

Інституту» (23.04. 2020).  

         До складу фізико-математичної кафедри  входить вісім вчителів  

математики, фізики, інформатики : ЧАЙКА Марія Петрівна – вища категорія, 

«вчитель – методист»; ФЕТІСЕНКО Лідія Олександрівна  – вища категорія, 

«вчитель – методист»;  ГОРБАЧИК Ольга Віталіївна  – вища категорія, «вчитель 

– методист»; ЗАТІРКА Лариса Ілларіонівна – вища категорія, «старший 

учитель»;  ГАВРИЛЮК Юрій Дмитрович –вища категорія;  ЯРИНИЧ Тамара 

Віталіївна – вища категорія; ВОРОНОВСЬКА Людмила Сергіївна –перша 

категорія;  КАЧИНСЬКА Оксана Миколаївна – вища категорія. 

       Протягом  року вчителі,  математики, фізики, інформатики працювали над 

проблемним питанням  кафедри «Впровадження інноваційних технологій та 

інтерактивних методик в процесі викладання математики, фізики, інформатики».  

          За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-

виховного процесу та з метою виявлення недоліків та резервів підвищення якості 

освіти проводиться моніторинг якості знань з математичних дисциплін. Зібрано і 

проаналізовано інформаційно-статистичні дані про успішність та якість знань. 

Зроблено аналіз роботи кожного учня і кожного вчителя. Аналіз результатів 
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дозволяє зробити висновок, що всі вчителі математики, фізики, інформатики 

забезпечили високий рівень базового стандарту.  

          На протязі звітного періоду члени кафедри брали активну участь у 

проведенні міських, обласних та Всеукраїнських семінарів, виступали з 

доповідями, звітами, брали участь в обговоренні винесених на семінар питаннях. 

Зокрема,  участь в міському семінарі на тему «Урізноманітнення форм навчання 

математики у контексті нової української школи». Члени кафедри брали активну 

участь в вебінарах. Зокрема:»Урок математики: поєднання логіки і креативності» 

Ольги Юрко, вчителя математики м. Рівне, «Формування дослідницьких 

компетентностей учнів на уроках математики» Оксани Ратушняк, учителя 

математики Хмельницької гімназії №1, «Використання НМК «Алгебра 9 клас»  

авторів Н.С. Прокопенко, Ю.О. Захарійченко, Н.Л. Кінащук в умовах реалізації  

концепції Нової української школи Пекарської Л.В., методиста кабінету фізико-

математичних предметів, старшого викладача кафедри природничо-

математичної освіти РОІППО. Член кафедри Вороновська Л.С. представляла 

напрацювання кафедри на обласному вебінарі для вчителів математики.     

Більшість вчителів математики щорічні член міського та обласного журі олімпіад 

з математики. Брали участь в семінарах на рівні міста та гімназії з теми 

«Сучасний компетентнісно зорієнтований підхід до навчання математики в 

контексті нової української школи»,   учасники  Всеукраїнського онлайн – 

семінару «Впровадження змішаного навчання математики в українських школах 

– виклики та можливості – практикум-кейси з  досвіду вчителів математики та їх 

учнів».         

За період карантину  ознайомилась із змістом  вебінарів на теми: «Онлайн-

тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання», 

«Використання методів ейдетики під час вивчення тригонометричних формул».  

Також була учасником дводенної  інтернет-конференції «Ефективна взаємодія в 

освіті:  інструменти та прийоми»        

   Вчителі інформатики ЯРИНИЧ Т.В та КАЧИНСЬКА О.М. в рамках 

самоосвіти брали участь в семінарах-тренінгах освітньої платформи 

КРИТМИСЛОП «Інтеракція на уроках». Провели конкурс з інформатики та 

комп’ютерної вправності «Бебрас-20»,  якому взяли участь 21 учасник. 

Відмінний результат – 5 учнів, добрий – 8 учасників, успішний результат – 8 

учасників. З учнями 10 – х класів підготували курсові роботи-реферати. Царук 

Михайло учасник обласного захисту роботи МАН «Ардуіно – крок до 

робототехніки». Були учасником Workshop для вчителів інформатики по 

робототехніці 19.03.2019 в ЗОШ №1, тема « Навчання майбутнього.»          

  ФЕТІСЕНКО Л.О. брала участь в роботі обласного методичного кабінету 

м. Рівне, як керівник міського методоб’єднання вчителів фізики.Займалась 

підготовкою та захистом наукових робіт з учнями 10-х класів (10 наукових робіт), 



підготовкою до участі в конкурсі «Курчатовські читання»(РАЕС), в якому  

Бондаренко Дар’я виборола Гран-Прі за роботу «Атомна електростанція і 

електричні мережі» . Підготувала учнів до участі в конкурсі «Левеня» (25учнів),  

до участі в олімпіадах з фізики та астрономії.   З метою зацікавлення гімназистів 

вивченням фізики підготувала та провела диспут на тему «Навіщо потрібна 

фізика? Навіщо вчити фізику?» та виховний захід «Україна – космічна держава»( 

до 25-річчя космічного агентства України).  В рамках тижня проведеного під 

девізом «Майбутнє країни – в освіті дитини»   організувала такі заходи: гру 

«Морський бій» на тему «Молекулярна фізика», учнівську конференцію: 

механіка та військова справа «Хто взяв меч, від меча і загине!», конкурс 

кросвордів, змагання «Кмітливі фізики». Оформила теки «Досягнення 

українських вчених в космонавтиці». 

                 Кафедра словесності працювала над методичною  темою: «Формування 

інформаційно-комунікативної компетентностей гімназистів через інформаційні 

та здоров’язберігаючі технології».  Робота  словесників відзначається активним  

упровадженням інтерактивних технологій. Найчастіше використовуються 

методи: «прес», «аналіз джерел», «коло ідей», «інформаційне гроно», «дерево 

рішень», «обери позицію», «ментальна карта», робота у творчих групах. 

Методичне об’єднання нараховує 8 учителів української мови та літератури і 

світової літератури, з них: вищої категорії - 8;  учителів-методистів - 2; старших 

учителів. 

          Основною метою роботи учителів кафедри є формування національно 

свідомої багатомовної особистості, яка вільно володіє всіма засобами рідної мови 

у процесі комунікації, відзначається свідомим ставленням до мови, високою 

мовою компетентністю, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні 

можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, 

самоосвіти. Наразі особливого значення набуває креативність особистості, її 

здатність до творчого нестандартного мислення, уміння ефективно вирішувати 

складні проблеми  власної життєдіяльності. Формуючи такі риси учнів, члени МО 

прагнуть до творчого вирішення проблем через використання сучасних 

інформаційних та здоров’язберігаючих технологій. На реалізацію цієї 

мети  направлена вся навчальна й позакласна діяльність. 

      Робота  вчителів-словесників спрямована на подальше вдосконалення  

методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня. Вчителі 

впроваджують у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології, 

які започатковують нові зразки діяльності педагога, сприяють їх професійному 

зростанню. Освоюють нові інформаційні платформи, зокрема «Classroom», 

«Prometheus», «EdEra», «Zoom», «Google.Meet». Це впливає на підвищення 

науково-теоретичного та методичного рівня викладання предметів гуманітарного 

циклу. Члени кафедри беруть участь в проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність» (ГУЗЬ А.О., САРОВЄРОВА А.М., СКІБЧИК Г.О.). 



постійно підвищують свій професійний рівень, беручи участь у вебінарах, 

онлайн-конференціях: СКІБЧИК Г.О. («Метод компаративного аналізу художніх 

творів на уроках літератури», «Лепбук як інструмент реалізації практичного та 

творчого навчання», «Про дистанційне навчання»), СТАРОВЄРОВА А.М., 

ПЕЧОНЧИК Н.П. («Способи творення візуалізацій. Вебінар для вчителів, які не 

малюють», «Особливості використання флеш-карток у процесі вивчення 

української мови та літератури»), КАНОНІХІНА Н.Й. («Особливості 

використання флеш-карток у процесі вивчення української мови та літератури», 

«Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями 

в умовах карантину», «Як організувати дистанційне узагальнення знань та 

підбити підсумки навчального року»), ГУЗЬ А.О. (Всеукраїнська інтернет-

конференція «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання», «Освіта 

під час карантину, онлайн-марафон», «Як навчатися онлайн і прокачувати 

критичне мислення») та ін. 

        Усі члени кафедри вивчають та використовують у своїй діяльності здобутки 

та напрацювання педагогів України, використовуючи матеріал освітніх платформ 

«Всеосвіта», «На урок», залучають до виконання онлайн-олімпіад учнів 10-11 

класів. Цьогоріч взяли участь в олімпіадах «Осінь»,         Кафедра словесності 

працювала над методичною  темою: «Формування інформаційно-комунікативної  

компетентностей гімназистів через інформаційні та здоров’язберігаючі  

технології».  Робота  словесників відзначається активним упровадженням 

інтерактивних технологій. Найчастіше використовуються методи: «прес», 

«аналіз джерел», «коло ідей», «інформаційне гроно», «дерево рішень», «обери 

позицію», «ментальна карта», робота у творчих групах. Методичне об’єднання 

нараховує 8 учителів української мови та літератури і світової літератури, з них: 

вищої категорії - 8;  учителів-методистів - 2; старших учителів - 3. 

          Основною метою роботи учителів кафедри є формування національно 

свідомої багатомовної особистості, яка вільно володіє всіма засобами рідної мови 

у процесі комунікації, відзначається свідомим ставленням до мови, високою 

мовною компетентністю, проєктує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні 

можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, 

самоосвіти. Наразі особливого значення набуває креативність особистості, її 

здатність до творчого нестандартного мислення, уміння ефективно вирішувати 

складні проблеми  власної життєдіяльності. Формуючи такі риси учнів, члени МО 

прагнуть до творчого вирішення проблем через використання сучасних 

інформаційних та здоров’язберігаючих технологій. На реалізацію цієї 

мети  направлена вся навчальна й позакласна діяльність. 

       Робота  вчителів-словесників спрямована на подальше вдосконалення  

методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня. Вчителі 

впроваджують у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології, 



які започатковують нові зразки діяльності педагога, сприяють їх професійному 

зростанню. Освоюють нові інформаційні платформи, зокрема «Classroom», 

«Prometheus», «EdEra», «Zoom», «Google.Meet». Це впливає на підвищення 

науково-теоретичного та методичного рівня викладання предметів гуманітарного 

циклу. Члени кафедри беруть участь в проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність» (ГУЗЬ А.О., САРОВЄРОВА А.М., СКІБЧИК Г.О.). 

постійно підвищують свій професійний рівень, беручи участь у вебінарах, 

онлайн-конференціях: СКІБЧИК Г.О. («Метод компаративного аналізу художніх 

творів на уроках літератури», «Лепбук як інструмент реалізації практичного та 

творчого навчання», «Про дистанційне навчання»), СТАРОВЄРОВА А.М., 

ПЕЧОНЧИК Н.П. («Способи творення візуалізацій. Вебінар для вчителів, які не 

малюють», «Особливості використання флеш-карток у процесі вивчення 

української мови та літератури»), КАНОНІХІНА Н.Й. («Особливості 

використання флеш-карток у процесі вивчення української мови та літератури», 

«Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями 

в умовах карантину», «Як організувати дистанційне узагальнення знань та 

підбити підсумки навчального року»), ГУЗЬ А.О. (Всеукраїнська інтернет-

конференція «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання», «Освіта 

під час карантину, онлайн-марафон», «Як навчатися онлайн і прокачувати 

критичне мислення») та ін. 

        Усі члени кафедри вивчають та використовують у своїй діяльності здобутки 

та напрацювання педагогів України, використовуючи матеріал освітніх платформ  

«Всеосвіта», «На урок», залучають до виконання онлайн-олімпіад учнів 10-11  

класів. Цьогоріч взяли участь в олімпіадах «Осінь»,        В основу роботи вчителів 

покладено особистісну педагогіку. Це дає можливість створювати умови для 

розвитку пізнавальної діяльності учнів, добирати такі методи навчання, які 

передбачають широке використання індивідуальних можливостей учнів, 

спрямовані на формування самостійності, варіативного мислення.  З цією метою 

застосовуються різні форми занять та прийоми діяльності учнів: уроки-семінари, 

уроки-змагання, робота в творчих групах, захист творчих проектів, науково-

дослідницьких робіт тощо. Здоров’язберігаючі технології дають можливість 

зробити процес навчання не тільки активним та динамічним, але й насиченим 

позитивними емоціями, що сприяє збереженню психологічного здоров’я 

гімназистів:  мовний квест «Слово до слова – зложиться мова» (5-і  кл., вчитель 

– СТАРОВЄРОВА А.М.), «Розумники та розумниці» (7-і кл., КАНОНІХІНА 

Н.Й.), квест до Шевченківського тижня (6-і кл. Скібчик Г.О.), квест «Шевченко 

серед нас» (6-Б кл., ПЕЧОНЧИК Н.П.). 

       Учителі по-новому підходять до контролю й оцінювання навчальних 

досягнень учнів. Серед таких методів – метод оцінювання власної відповіді з 

обґрунтуванням оцінки. Викладачі намагаються  працювати так, щоб уроки  



спонукали до постійного самовдосконалення та самовираження.  

       Учні гімназії є неодноразовими  переможцями  ІІ етапу Олімпіади з 

української мови та літератури, Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, 

Міжнародного конкурсу імені Т.Г.Шевченка, Малої академії наук (ГУЗЬ А.О.), 

учасниками літературного конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої» (ГУЗЬ А.О.), 

«Перло многоцінне» (ПЕЧОНЧИК Н.П.), Всеукраїнського конкурсу імені Марії 

Фішер-Слиж "Змагаймось за нове життя", присвяченого творчості Лесі Українки 

(ГУЗЬ А.О., СТАРОВЄРОВА А.М.), конкурсів «Лист до мами» (ПЕЧОНЧИК 

Н.П.), «Вірші про Батьківщину» (ГУЗЬ А.О., ПЕЧОНЧИК Н.П) та ін. 

        До кафедри фізичної культури і мистецтв входять вчителі фізичної культури  

ГАВРИЛЮК  Ю. С. (перша кваліфікаційна категорія, педагогічне звання « 

старший учитель»,  ШЕВЧУК В. В.(вища кваліфікаційна категорія, педагогічне 

звання «старший учитель»), вчитель образотворчого мистецтва      ГУТНИК  М. 

М. (вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист),  вчитель трудового 

навчання та технологій  СНІЖКО  С. А.( вища кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання «старший учитель»), ТОЧИНСЬКА  Л.А. вчитель основ 

здоров’я та музики (вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист),          

БАНАЦЬКА  Н. О. вчитель хореографії  дев’ятого кваліфікаційного розряду, 

вчитель ЗВ (ОМЗ) ПЄПЄЛЯЄВА О З.(спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії)  

Вся робота членів кафедри була спрямована на підсумковий етап реалізації 

проблемної теми  кафедри «Розвиток творчих здібностей та формування 

ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ через інноваційні 

здоров’язбережувальні технології». За звітний період було проведено три 

планових засідань вчителів фізичної культури та мистецтв  та одне позапланове. 

На протязі звітного періоду члени кафедри брали активну участь у проведенні 

міських, обласних та Всеукраїнських семінарів з фізичної культури та мистецтв, 

виступали з доповідями, звітами, брали участь в обговоренні винесених на 

семінар питаннях. Вчителі фізичної культури ГАВРИЛЮК Ю.С та ШЕВЧУК 

В.В.. готували  учнів  до участі у міських змаганнях з футболу (4 місце), легкої 

атлетики (2  місце), шахів та шашок (2 місце), баскетболу, волейболу та змагань 

з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч». Проведено шкільні змагання з 

настільного тенісу, волейболу, баскетболу, участь  команди  гімназистів 

«Вараські Джури»  у Всеукраїнському онлайн-конкурсі  "Відун", в рамках 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

23 травня 2020 року,   проведено онлайн вікторини за матеріалами Всеосвіта та 

платформи На Урок.      ГУТНИК  М. М., СНІЖКО С.А., вчителі мистецького 

напрямку протягом року організовували виставки учнівських робіт та 

оновлювались постійно діючі. Міський етап  обасного конкурсу дитячого 

малюнку «Україна без корупції» 05.11.19р. Переможці: Дегтяр Анастасія ІІ місце; 

Прокопчук Софія ІІ місце; Несіпбаєва Кіра ІІ.  Організували гімназистів до участі 



у всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Зоологічна галерея», у конкурсі 

настінних малюнків на тему «РАЕС – спонсор чистого повітря» 15.04.20 р.,  до 

20-річчя гімназії оформили коридори фотозонами. ТОЧИНСЬКА Л. А. 

підготувала методичний посібник «Використання інноваційних технологій на 

уроках основ здоров’я з метою формування ключових кометентностей».  

Розробила тестові завдання на Google Form, працювала над підбором матеріалів, 

презентацій та зразків музичних творів на Ютуб. Досягнення: ансамбль «Лілея» 

- І місце у фестивалі патріотичної пісні «Поліська Січ», гран-прі в міському 

фестивалі колядок і щедрівок.   БАНАЦЬКА Н. О.: підготовка до дня вчителя, 20-

річчя гімназії, до 8-го березня концертні програми У напрямку роботи гуртка 

«Сузір’я» підготовлено  тести за тематикою хореографічне мистецтво та 

український танець, а також добірка вправ нарозтягування та ЛФК. 

ПЄПЄЛЯЄВА О. З.:  Проходила  онлайн  курси на Всеосвіті. Опрацьовувала 

використання відеоматеріалів, презентацій, онлайн тестів. Створила електронну 

картотеку наявних презентацій та відеоматеріалів. Організаційно-методична та 

навчальна робота є основними напрямками діяльності кафедри вчителів 

суспільно-природничих наук, яка постійно  розробляє план роботи на навчальний 

рік, приділяючи увагу актуальним проблемам роботи вчителів, організовує обмін 

досвідом, заходів, вивчає результати досягнень учнів: тематичні роботи, 

результати незалежного зовнішнього тестування, результати участі в олімпіадах, 

конкурсах, МАН, проводить моніторинг рівня навчальних досягнень гімназистів, 

піклується про придбання та накопичення різних дидактичних і роздавальних 

матеріалів, технічних засобів навчання. Особливу увагу кафедра приділяє 

організації учительського колективу, підвищенню методичної майстерності всіх 

його учасників. За звітний період вчителі кафедри працювали над  методичною 

темою (проблемним питанням )  «Формування ключових компетентностей на 

уроках суспільно-природничих дисциплін засобами інноваційних технологій».         

Викладання  предметів суспільно- пртродничого циклу у гімназії здійснюють 9 

вчителів , з них – 4 учителі-методисти (ОМЕЛЬЧУК Р.О., МАЦІЄВСЬКА Н.П., 

ЛІТВІНЧУК Т. О., ЗАСЯДЬКО Л.С. МАСЛЮКОВСЬКА Т.М.), 1- старший  

учитель ( ПЕТРОВИЧ Н.Г.  ), 2 вчителі - спеціалісти першої категорії 

(КОНДРАТЮК С.В., ПАВЛІК І.А.), 1 вчитель - спеціаліст другої категорії 

(ВСЯКА Т.М.)  В процесі роботи над підвищенням професійної майстерності та 

передачі педагогічного досвіду було проведено 4  засідання предметної комісії де 

обговорювались такі  питання: 

1. Стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної освіти. Ознайомлення 

з нормативними правовими документами. Перегляд виступу проректора 

РОІППО Мельник Надії Адамівни. 



2.  Професійна компетентність вчителя  в умовах варіативності освітньо-

виховних систем.                                                                                                                                                    

3. Поняття моніторингу в наукових дослідженнях. Організація 

моніторингових досліджень у навчальному закладі. Зовнішнє незалежне 

оцінювання у 2020 році.     

                                                                                                   ОМЕЛЬЧУК Р.О. 

1. Ознайомлення із рекомендаціями Міністерства освіти та науки України 

щодо ведення шкільної документації, класного журналу, зошитів, 

словників.                                            

2. Сутність інноваційної педагогічної діяльності в системі практичної 

освіти.                               

3. Професійна компетентність учителя- важлива складова якісної освіти. 

                                                                                                      МАЦІЄВСЬКА Н.П. 

1. Обговорення плану роботи кафедри на новий навчальний рік. Розподіл 

доручень між членами кафедри  природничих наук на 2019 -2020 н. рік. 

2. Види освітнього моніторингу. Методика проведення моніторингу.                                                                      

                                                                                                            ЗАСЯДЬКО Л.С.        

1. Теоретико- методологічні онови вивчення розвитку високого рівня 

інтелекту, інтелігентної комунікабельності, креативної особистості. 

2. Інноваційна педагогічна діяльність- основа оновлення навчальних 

закладів, чинник розвитку освітньої системи. (ПАВЛІК І.А.).                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Педагогічний супровід розвитку високого рівня інтелекту, інтелігентної 

комунікабельності, сучасної креативності учнів на уроках.                                                              

1.Творчий звіт вчителя. (КОНДРАТЮК С.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Високий рівень інтелекту, інтелігентна комунікабельність, креативність: 

сутність понять, структура.                                                                                                                                          

 3.Творчий звіт вчителя. (ВСЯКА Т.М.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.Цілеспрямована  самоосвітня діяльність основний напрямок 

удосконалення рівня професійної компетентності вчителя.                                                                                                            

2.Вікові особливості прояву  та розвитку креативності учнів на уроках.                                             



3. Інноваційна педагогічна діяльність як особливий вид творчої 

діяльності. Критерії педагогічних інновацій. (ПЕТРОВИЧ Н.Г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Розгляд календарно-тематичного планування факультативних занять та 

занять спецкурсів.                                                                                                                                                            

5. Розвиток Інноваційних процесів у світі на сучасному етапі. Передовий 

педагогічний досвід, головні критерії передового педагогічного досвіду.                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                           МАСЛЮКОВСЬКА Т.М. 

        В процесі самоосвіти опрацювали: вебінари з цифрової грамотності  

YouTube, Gmail, Google Диск. Інтеграція сучасних застосунків у Блог та Тести на 

«Всеосвіті»;  навчальний проєкт. Особливості проєктів з біології « ВСЕОСВІТА»;  

дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв'язку 

«ВСЕОСВІТА»; підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних 

працівників. Можливості платформи "Всеосвіта" для дистанційного навчання; 

Онлайн-курс «ПРО школу для вчителів» від EdEra 01.05.2020р.; вебінари: 

«Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на 

допомогу педагогу» 26.03.2020р.; «Мотивація до навчання під час карантину» 

15.04 2020р.;  «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під дистанційного 

навчання». 22.04.2020р.  Протягом навчального року відвідала обласний семінар 

«Новий стандарт: від знань до компетентностей» 31 січні 2020 року смт. 

Володимирець;   були учасником в міському онлайн-методоб’єднанні вчителів 

біології, який проводила методист управління освіти ДЕНИСЮК Н. М.; 

прослухали інтернет-конференції: «Природничі дисципліни: навчаємо 

дистанційно», «Інтернет-ресурси у навчальному процесі», «Мотивація в освіті: 

інструменти, прийоми та принципи». Працювали під час дистанційного навчання 

на платформах Google classroom, classtime(тести), Padlet Моя яскраве стіна 

(інтерактивна дошка), WordArt.com(створення хмар слів), LearningApps.org 

(інтерактивні вправи), easel.ly(інфографіка), vsjakatm.blogspot.com (блог на стадії 

розробки). ЛІТВІНЧУК Т. О.   постійний член  журі міських та    обласних  

олімпіад  з  географії. Учасник   конкурсу  «Краща  публікація  2019  року» 

журналу  «Географія  та  економіка  в  рідній  школі» - одна  із  двох  публікацій,  

які   відзначені журналом  як  кращі (журнал  «Географія  та  економіка  в  рідній  

школі  №  1- 2,  2020  р.»). Постійно займається  самоосвітою:  ділиться досвідом 

роботи на міських  семінарах -  практикумах з  географії  та  економіки.  Під  час  

дистанційного  навчання  використовувала  сервіси  Сlassroom, Classtime,  Padlet,  

Canva,  WordArt, Kahoot,  Settera,  Mind  Maps,  Google Maps.   ПЕТРОВИЧ  Н. Г., 

МАСЛЮКОВСЬКА Т.М. вчителІ суспільних дисциплін, які щорічно готують 

переможців міських та обласних олімпіад з суспільних дисциплін, науково-

пошукових робіт МАН,  міському брейн-ринзі серед старшокласників за темою 

«Атомна енергетика і суспільство». Підготовали участь гімназистів в обласному 

https://vseosvita.ua/webinar/cifrova-gramotnist-youtube-gmail-google-disk-integracia-sucasnih-zastosunkiv-u-blog-ta-testi-na-vseosviti-203.html
https://vseosvita.ua/webinar/cifrova-gramotnist-youtube-gmail-google-disk-integracia-sucasnih-zastosunkiv-u-blog-ta-testi-na-vseosviti-203.html
https://vseosvita.ua/webinar/cifrova-gramotnist-youtube-gmail-google-disk-integracia-sucasnih-zastosunkiv-u-blog-ta-testi-na-vseosviti-203.html
https://vseosvita.ua/webinar/distancijne-navcanna-instrumenti-dla-otrimanna-mittevogo-zvorotnogo-zvazku-192.html
https://vseosvita.ua/webinar/pidvisenna-rivna-cifrovoi-gramotnosti-pedagogicnih-pracivnikiv-mozlivosti-platformi-vseosvita-dla-distancijnogo-navcanna-184.html
https://vseosvita.ua/webinar/pidvisenna-rivna-cifrovoi-gramotnosti-pedagogicnih-pracivnikiv-mozlivosti-platformi-vseosvita-dla-distancijnogo-navcanna-184.html
https://padlet.com/papylja/pvr9hykj13oe
https://vsjakatm.blogspot.com/


етапі Всеукраїнського турніру юних правознавців, члени  журі  в  обласному етапі  

олімпіади з правознавства, брали участь у методичному пікніку із теми 

"Сучасний урок: боротьба традицій та інновацій" у Заболотівській ЗОШ 

Вараської ОТГ. Результативність самоосвіти: була учасником вебінарів  на  

освітніх  платформах  «Всеосвіта»,   «На  Урок», пройшла курси «Мистецтво 

викладання», «Емоційний інтелект», «Діти покоління Z» на платформі Освітній 

хаб міста Києва, онлайн-курси «Фактчек: довіряй-перевіряй», «ПРО.Школу для 

вчителів», «Права людини в освітньому просторі» на платформі EdEra, онлайн-

курси «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?»,  «Дизайн-мислення  

в школі», «Медіаграмотність для освітян», «Впровадження інновацій в школах» 

на платформі Prometheus.  Аналіз роботи вчителів- членів МО дає право зробити 

висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми 

виконано. Упродовж 2019-2020 навчального року діяльність соціально- 

психологічної        служби гімназії (МАСЛЮКОВСЬКА Людмила Василівнв) була 

спрямована на реалізацію основних напрямів і завдань, передбачених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження 

Плану заходів Міністерства освіти і науки  України щодо розвитку психологічної 

служби системи освіти України на період до 2020 року», листом Міністерства 

освіти і науки України від 07.08.2018 р. № 1/9-487 «Про пріоритетні напрями 

роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н. р.», що 

передбачало удосконалення системи роботи в цілому та забезпечення соціально-

психологічного супроводу, який передбачає цілеспрямовану роботу з усіма 

категоріями учасників навчально-виховного процесу: учнями, вчителями, 

вихователями, батьками. Робота психологічної служби ведеться за певними 

пріоритетними напрямами: 

-організційно-методична робота;  

-корекційно-відновлювальна та розвивальна робота; 

-консультаційна; 

-просвітницька; 

-зв’язки з громадськістю; 

-психодіагностика. 

         Протягом двох місяців – вересень і жовтень, вивчала проблеми адаптації 

учнів 5-х класів. Проводила анкетування на визначення рівня адаптації щодо їх  

здоров’я та фізичного самопочуття. На батьківських зборах виступала з 

питанням: «Адаптація п’ятикласників, як важлива складова навчально-виховного 

процесу" В листопаді  за результатами досліджень, був проведений: психолого-

педагогічний консиліум «Адаптація п’ятикласників  до навчання у середній 

школі». Працювала з учнями 7-А класу на google формі (дистанційно) щодо 

визначення мотивів навчальної діяльності. У співпраці з міським центром 



зайнятості, учні 9-А класу проходили комп’ютерну діагностику за методикою 

Джона Голланда на визначення професійних схильностей. Також фахівцем 

центру зайнятості були проведені інформаційні бесіди: «Як не стати жертвою 

торгівлі людьми», «Торгівля людьми –ганебне явище», «Торгівля людьми: як 

себе захистити?». Протягом року проводила бесіди на тему: «Протидія булінгу в 

гімназії». Також з теми: «Булінг як соціальне явище» виступала на батьківських 

зборах 5-х класів. 22.02.2020 на загально гімназійній батьківській конференції 

висвітлювала результати опитування учнів 8х, 10х класів «Шкідливі звички, 

ставлення до них», також надавались рекомендації спрямовані на захист 

суспільної моралі, профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії серед 

учнів та відвідування школярами навчальних занять. У січні 2020 разом з 

представником поліції, КУЗЬМИЧ Зоряною Миколаївною, проведена 

профілактична бесіда з неповнолітньою ученицею 8 класу щодо недопущення 

проявів агресивності та жорстокості між однолітками. Протягом другого 

семестру проводились: корекційні бесіди з учнями 6-В класу з метою 

недопущення проявів агресивності та жорстокості між однокласниками; 

профілактичні бесіди з метою усвідомлення поняття «вчинок», формування 

системи моральних цінностей людського життя, навичок дисципліни, поваги до 

вчителів та власної гідності. А також індивідуальні бесіди з метою виявлення та 

вивчення факторів, які впливають на девіантну поведінку підлітків. Паралельно 

була проведена робота з батьками щодо попередження правопорушень, 

насильства та жорстокості серед однолітків. На дистанційній формі навчання 

проводила профілактичні :індивідуальні, групові (вайбер) бесіди щодо 

формування здорового способу життя та запобіганню шкідливим звичкам, а 

також дотримання правил карантину. Брала участь у семінарах-тренінгах на 

метод об’єднаннях практичних психологів і соціальних педагогів міста з різних 

психологічних тем. Участь у флешмобі «Ми сумуємо за Вами», аудіозапис: 

привітання випускникам з закінченням навчального року. Індивідуальна робота 

практичного психолога і соціального педагога включає: корекційно-

відновлювальну та розвивальну роботу;  психологічне консультування; бесіди  за 

«круглим столом» з метою створення умов для комфортного спілкування. Згідно 

з річним планом роботи управління освіти Вараської міської ради  вчителі 

гімназії призначені керівниками міських методичних об’єднань. Зокрема, 

ГОРБАЧИК О.В. є керівником ММО вчителів математики, ФЕДІНА Л.С. – ММО 

учителів зарубіжної л-ри  та рос. мови., ГАВРИЛЮК Ю.С. –ММО вчителів 

фізичного виховання,   Вказані педагоги з радістю діляться фаховими знаннями і 

досвідом зі своїми колегами у гімназії та місті.  Протягом 2019-2020 н.р., оскільки 

гімназія є базовим загальноосвітнім закладом з питань організації та 

вдосконалення  освітнього процесу з навчальних предметів: зарубіжної л-ри, 

іноземних мов, математики, фізики, суспільних дисципліна  відбулися засідання 



ММО вчителів згідно планів методичного кабінету.  Відповідно до  річного 

планом роботи гімназії  на 2019-2020 н.р., з метою поглиблення знань з проблем 

навчання та виховання, обміну досвідом, розвитку ініціативи та творчості 

педагогів, пропаганди активного способу життя закладу у гімназії проведено 

вивчення стану викладання та рівень знань гімназистів із зарубіжної літератури 

та російської мови, інформатики та роботу  предметних кабінетів, організовано 

проведення предметних тижнів: української мови та літератури, зарубіжної 

літератури та російської мови, хімії, фізики та астрономії. У зв’язку з 

довготривалим карантином не проведено предметних тижнів з іноземних мов, 

інформатики, біології правознавства, 0З, ЗВ, ціннісне ставлення до Держави і 

суспільства. Належна увага з боку адміністрації гімназії приділялась росту 

педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову 

перепідготовку та атестацію педагогічних працівників. Відповідно до плану 

пройшли курсову перепідготовку педагоги: ГУЗЬ А.О., КАНОНІХІН Н.Й., 

ПЕТРОВИЧ Н.Г., ЗАСДЬКО Л.С., ВОРОНОВСЬКА Л.С., ПЕЧОНЧИК Н.П., 

ТОЧИНСЬКА Л.А., ЧАЙКА М.П., ПЄПЄЛЯЄВА О.З. У 2019-2020 навчальному 

році проатестовано на відповідність вищій кваліфікаційній категорії, 

відповідність педагогічному званню «учитель-методист» КАНОНІХІНА 

Н.Й.,КЛИМОВИЧ С.П., СТЕПАСЬ С.П., ФЕТІСЕНКО Л.О.; на присвоєння 

вищої кваліфікаційної категорії КАЧИНСЬКА О.М.,  ЯРИНИЧ Т.М., І.; на 

відповідність вищій кваліфікаційній категорії, присвоєння  педагогічного звання 

«старший учитель» вчителю української мови та літератури ГУЗЬ А.О.; 

присвоєно першу кваліфікаційну категорію вчителю географії ПАВЛІК І.А.; на 

відповідність вищій кваліфікаційній категорії, присвоєння  педагогічного звання 

«учитель-методист» вчителю основ здоров’я ТОЧИНСЬКІЙ Л.А.; присвоєно 

другу кваліфікаційну категорію вчителю хімії ВСЯКІЙ Т.М.; заступника 

директора МАЦІЄВСЬКУ Н.П. проатестовано на відповідність займаній посаді. 

На жаль, вчителі закладу не брали участі у Всеукраїнському конкурсі 

педагогічної майстерності «Учитель року», що в перспективі залишається 

питанням, над яким необхідно працювати. Аналіз роботи свідчить, що за 

минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний 

рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до пошуків інтеграції 

предметів, модернізації форм, методів і засобів проведення уроку. Методична 

робота сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу 

педагогічними знахідками, спонукала кожного вчителя до підвищення свого 

фахового рівня, дала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності 

у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному 

колективі духу творчості, прагнення до пошуку. План заходів щодо організації 

методичної роботи в гімназії протягом 2019-2020 навчального року був 

виконаний. Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки: 



 педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної 

майстерності «Учитель року»;  

 керівниками предметних комісій не налагоджено роботу з випуску 

методичних рекомендацій учителям; 

 педагоги не достатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних 

виданнях. 

 

 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ГІМНАЗІЇ 

У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Діяльність педагогічного колективу гімназії у 2020/2021 навчальному році 

направити на вирішення пріоритетних напрямків: 

● Продовжити впровадження в освітньому середовищі закладу 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  

 населення»,  «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 

872, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-

р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну 

форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 

184/28314, наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення 

змін до Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах». 

● Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку, 

які виявили бажання навчатись у гімназії; 

● Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на 

співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму 

(орієнтація на потреби учня); 

● Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, 

необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед 

ключових компетентностей – володіння державною мовою, 

математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, 

підприємливість та іноваційність, економічна компетентність. 

Випускник гімназії повинен критично та системно мислити, проявляти 

ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми; 



● Створювати умови для формування в учнів громадянської 

відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, 

розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє 

важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних 

проблем місцевої громади; 

● Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для 

навчання та виховання учнів; 

● Удосконалювати навчально-матеріальну базу гімназії,  

удосконалювати впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій; 

● Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів гімназії. 

 

 

ЗАВДАННЯ гімназії НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем: 

МЕТОДИЧНА  тема: 

«Удосконалення інформаційно-комунікативної культури вчителя та 

гімназиста в умовах реалізації компетентнісного підходу та принцип 

дитиноцентризму  в освітній процес». 

 Виховна тема: 

«Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних 

принципів особистості в умовах НУШ». 

З цією метою: 

● Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та 

творчих груп школи. 

● Сприяти впровадженню в практику роботи гімназії сучасних освітніх 

технологій, передового педагогічного досвіду вчителів закладу, міста, області, 

держави. 

● Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків 

освітнього процесу ЗЗСО. 

● Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного 

колектива за якість та результативність роботи. 

● Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу. 

Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи 

управління освітою (ІСУО). 

● Забезпечити виконання плану проходження вчителями гімназії курсів 

підвищення кваліфікації на 2020/2021 навчальний рік. 

● У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2020/2021 

навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового 



положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом 

МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами. 

● Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  

шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних 

олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо. 

● Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу 

життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового 

контингенту. Організувати роботу мовного табору школи. 

● Забезпечити соціальний захист учнів та працівників закладу. 

● Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як 

під час навчально-виховного процесу так і поза межами гімназії. 

● Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

● Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до 

Батьківщини, громадянських  якостей. 

● Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, 

рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; 

забезпечити духовну єдність поколінь. 

● Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками 

освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, 

культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та  

  любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню 

кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, 

справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи. 

● Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та 

превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку 

і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, 

імунітету до негативних впливів соціального оточення. 

● Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу 

закладу, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські 

пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх 

послуг тощо).  

 

 Розділ ІІ. Організація освітнього процесу.                         

 Організаційні заходи щодо реалізації Закону “ Про освіту”. 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відповіда

льні 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 



1. Вивчення нормативних 

документів Міністерства 

освіти і науки України, 

управління освіти Вараської 

міської ради. 

серпень, 

впродовж 

року 

педрада, 

інструктивно- 

методичні 

наради 

директор, 

заступники 

директора 

 

 
 

 

2. Регламентація (відповідно до 

нормативних документів, 

вимог ДСЕС) режиму роботи  

гімназії, структури 

навчального року, навчальних 

планів та їх затвердження. 

серпень педрада, 

наказ 

директор, 

заступники 

директора 

 

3. Забезпечення організованого 

початку та закінчення 

навчального року, семестрів. 

серпень, 

січень, 

травень 

накази директор, 

заступники 

директора 

 

 
 

 

4. Забезпечення впровадження 

нового Державного стандарту 

базової і повної середньої 

освіти 

серпень, 

вересень 

протоколи м/о директор, 

заступни

ки 

директор

а 

 
 

 



 

      

5. 

Підготовка та проведення 

педагогічно доцільної 

комплектації учнів: 

 

 

-  облік відомостей про 

подальше навчання та 

працевлаштування 

випускників 9-х та 11-х 

класів; 

- забезпечення 
індивідуальним навчанням 

вдома дітей, які за станом 

здоров’я не можуть 

навчатися у школі; 

конкурсний відбір дітей у 8- і 

допрофільні класи (на основі 

результатів психолого-

педагогічної 

діагностики) для 

забезпечення варіативності 

навчання на 

диференційованій основі; 

- комплектування 10 класів 

для забезпечення 

профільного навчання ; 

- комплектування класів; 

- комплектування груп для 

факультативних занять; 

- комплектування груп для 

занять гуртків; 

 

- формування фактичної 

мережі на 2020-2021 н.р. та 

планової мережі на 2021- 

2022 н.р. 

- відбір дітей для 

 

 

 
 

 

 

 

 
до 01.09 

 

 

до 01.09 

 

 

 

 
до 01.09 

 

 

 

 

 
до 01.09 

 

 

до 03.09 

 

до 03.09 

 

до 03.09 

 

 

 
 

 

 

довідки про 

навчання 

 

 

 
наказ  

 

 

наказ 

 

 

 

 

 

 

 

 
наказ 

 

 

 
наказ 

списки 

учнів 

списки 

учнів 

мережа 

 

 

 
 

  

 

 

заступники 

директора, 

вчителі 

 

Мацієвська Н.П. 

 
 

 

психолог, 

класні керівники, 

заступники 

директора 

 

класні 

керівники,заст. 

директора,класні 

керівники 

 

 

 
заступники 

директора 

 

вчителі 

керівники гуртків 

директор, ЗНР 

 
 

 



 

 індивідуальних занять з 

окремих предметів; 

- комплектування 
спеціальних груп для занять 

з фізкультури; 

 

 
до 01.09 

 
до 03.09 

 

 

 
 

 

 

 
 

списки учнів 

 

 
наказ 

 

 

 
 

 

 

директор, ЗНР 

 

 

 
 

 

6. Укладання та затвердження: 

- єдиного мовного та 

орфографічного режиму; 

 

- вимог щодо ведення 

шкільної документації, 

подавання звітів; 

- структури навчального 

року; 

- режиму роботи гімназії; 

- навчального плану 

(варіативної частини); 

 

- розкладу уроків у 5х-11х 

класах; 

- розкладу факультативних 

занять; 

 

- розкладу занять гуртків, 

- розкладу виховних годин; 

- календарних планів за 

предметами на І і ІІ 

семестри; 

    
 

 

 до 01.09 педрада Кушнір Г.М. 

    

   

педрада 
 

Заступники  

директора 

    

  
до 01.09 

 
педрада, 

 

директор,  

заступники 

  до 01.09  наказ   

     

 до 01.09 наказ  Мацієвська Н.П. 

    

  розклад  Кушнір Г.М. 

 01.09 розклад  

  
03.09 

 
розклад 

Павлік І.А. 

  
03.09 

 
розклад 

Заступники 

директора 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

    

 

 

 

   
 



 

 - календарних планів 

факультативних занять на І і ІІ 

семестри; 

- календарних планів 

гурткових занять на І і ІІ 

семестри; 

До 18.09 

 

До 18.09 

 

 

плани 

плани  

  Заступники  

директора 

Павлік І. 

А. 

 

- планів виховної роботи 

класних керівників на І і ІІ 

семестри; 

- планів роботи класних 

керівників  на І і ІІ 

семестри; 

 

08.09, 

18.01 

 

плани 

 

Павлік І. А. 

- річного плану роботи 

бібліотеки; 

До 18.01 
   плани   Даниленко О.І. 

- плани роботи предметних 

методичних об’єднань. 
до 08.09 

план   Омельчук Р.О. 

 
 

 

 
 

 

7. Кадрове забезпечення 

діяльності гімназії: 

  
накази 

 
директор 

 
 

 

 - здійснення комплектації 

закладу кадрами на новий 

навчальний рік; 

- забезпечення нормативності 

під час ведення 
документації з кадрових 

питань; 

- проведення педагогічно 

доцільної розстановки 

педагогічних кадрів 

(учителів предметів, 

класних керівників, 

 керівників гуртків, 

завідувачів 

кабінетами, майстернями, 

спортзалом, відповідальних 

за класні кімнати); 

до 01.09 

 

 

 
впродовж 

року 

 

 

 

 
до 01.09 

 

до 01.09, 

 особові     

справи, 

 

трудові 

книжки 

 

 

 

 
накази 

 

 накази 

 

  секретар-

діловод  

заступни

ки 

директор

а 

 

директор, 

заступни

ки 

директор

а 

 
 

 
- розподіл тижневого 

навантаження вчителів 

(тарифікація); внесення 

необхідних змін до 

тижневого навантаження на 

ІІ семестр; 

до 05.01 
протокол 

засідання РШ 
 

Мацієвська      

Н.П. 



 - організація роботи 

допоміжного та технічного 

   

 персоналу (розподіл обов’язків та 

ділянок роботи, складання графіка 
роботи); 

- розроблення та 

впровадження в практику механізму 
матеріального стимулювання 

понаднормової діяльності педагогів, 

працівників 
допоміжного, технічного персоналу. 

    

8. Забезпечити учнів необхідними 

підручниками. 

вересень нарада при 

директорові 

Даниленко О.І.  

9. Складання графіка 

внутрішньогімназійног

о контролю та його 

коригування. 

до 01.09, 

до 01.01 

графік директор, 

заступни

ки 

директор

а 

 
 

 

10. Здійснення загального та 

тематичного контролю за 

навчально-виховним 

процесом. 

впродовж 

року 

книга ВК директор, 

заступни

ки 

директор

а 

 
 

 

11. Організувати гаряче 

харчування дітей-сиріт, дітей з 

малозабезпечених сімей. 

вересень, 

січень 

наказ Павлік І.А.  

12. Організувати чергування 

вчителів та учнів гімназії. 

вересень графік дирекція  

      

13. Оформлення встановленої 

звітної документації згідно 

вимог. 

впродовж 

року 

звіти  Заступники 

директора 

 
 

 

14. Організація роботи з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності. 

вересень наказ Інженер з охорони 

праці 

 
 

 

15. Проведення індивідуальних 

та групових інструктажів із 

педагогами, працівниками 

допоміжного й технічного 

персоналу, учнями з питань 

вересень журнали 

проведення 

інструктажів 

 

Інженер з охорони 

праці 

 
 

 



 

 техніки безпеки й правил 

внутрішнього розпорядку. 

    

16. Створення предметних 

апеляційних комісій з метою 

забезпечення права учнів на 

корекцію семестрових оцінок 

(за умови надходження 

апеляцій від батьків). 

Проведення повторного 

семестрового оцінювання. 

січень, 

травень- 

червень 

наказ, 

протоколи АК 

директор, 

заступники 

директора 

 

17. Аналіз читацьких інтересів 

учнів. 

грудень інструктивно- 

метод. нарада 

бібліотекар 

Даниленко О.І. 

 

18. Організувати роботу 

консультаційного пункту для 

батьків майбутніх гімназистів. 

січень нарада при 

директорі 

 

Кушнір  Г.М. 

 

      

29. Провести тестування учнів на 

профпридатність, проведення 

профорієнтаційних бесід. 

квітень- 

травень 

аналіз  

Маслюковсь-

ка  Л.В. 

 

20. Організовувати 

профорієнтаційні зустрічі та 

бесіди для випускників 9-х та 

11-х класів. 

протягом 

року 
аналіз    

Класні 

керівники 

 

21. Проводити індивідуальні 

консультації для батьків 

майбутніх гімназистів. 

березень- 

червень 

аналіз Кушнір Г.М.  

22. Набір учнів до  5-х і 10-х 

класів. 

червень- 

серпень 

списки, наказ дирекція  

23. Вивчення побажань учнів та 

батьків про вибір іноземної 

мови та профільного 

навчання. 

квітень, 

травень 

нарада при 

директорі 

директор, 

Кулик О.М. 

 

       

24. Організувати наставництво 

молодих вчителів. 

вересень наказ Омельчук Р.О.  

25. Провести діагностику 

адаптації  5-х класів до 

навчання в гімназії. 

вересень нарада при 

директорові 
Кулик О.М.  



    Розділ ІІІ. Управління системою розвитку закладу 

 
Організаційно- педагогічні заходи. 

 

№ 

з\п 

 

                 Зміст    заходів                                       

 

 

  Відповідальні 

    Термін 

 виконання 

1. Розподіл навантаження вчителів, попередньо 

узгоджений з профспілковим комітетом. 

Горбачик Н. Ф. 

Пєпєляєва О. З. 

   Серпень. 

    Січень. 

2. Призначити завідуючих кабінетами, 

майстернями, керівників гуртків та 

факультативів, класних керівників. 

 Директор,  

             заступники. 
 
Серпень 

3. Скласти графік чергування вчителів, класних 

керівників та класів у зв’язку з карантинними 

заходами. 

   

ЗДОП 
 
Вересень 

4. Організація роботи педколективу у випадку 

дистанційного навчання. 

Директор, 

              Заступники. 

Згідно вказівок 

УО. 

5 Випуск предметних газет. Вчителі-предметники, 

    Гімназисти. 

Один раз в 

семестр. 

6. Підготовка та проведення предметних тижнів. Учителі, гімназисти, 

кл. керівники. 

Один раз в 

навчальному 

році. 

7. Підготовка та оформлення свідоцтв та атестатів, 

особових справ. 

Класні керівники. Травень-червень 

8. Проходження курсової перепідготовки і 

атестації. 

 

     Педколектив. 

  Згідно 

       графіка. 

9. Організація проходження медичного 

обстеження. 

Медпрацівник, 

педколектив. 

   Згідно 

       графіка. 

10. Збереження життя і здоров'я дітей, працівників 

гімназії. 

Дирекція, 

педагогічний колектив 

Постійно 

11. Підвищення майстерності через самостійну 

роботу в методичних об'єднаннях, творчих 

групах, семінарах, конференціях, 

різноманітних заходах, громадську роботу. 

  

Педпрацівники 

 

Постійно 

12. Активно працювати в секціях гімназійного 

наукового товариства учнів, брати участь у 

Міжнародних та Всеукраїнських експедиціях, 

конкурсах. 

Вчителі Постійно 

13. Співпраця з батьками учнів через заняття 

батьківського університету, засоби масової 

інформації. 

Педагогічний 

колектив 

Постійно 

14. Працювати над  іміджем гімназії – закладу 

зразкової поведінки та якості знань. 

Педагогічний 

колектив 

Постійно 



15. Скласти графік консультацій ДПА. Заступники директора         Квітень. 

16. Проводити консультації згідно графіка. Вчителі- предметники       Травень. 

17. Організація підготовки навчального закладу до 

2021-2022 навчального року. 

Адміністрація 

закладу. 

       Червень-       

серпень. 

18. Проведення державної підсумкової атестації у 

випускних класах. 

Педагогічний 

колектив. 

      Травень-

червень. 

                     

Форми організації методичної роботи 
 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

 

 

І. Організаційні заходи 

 

   

1 

Організація педагогічного колективу гімназії на 
реалізацію І-го етапу роботи над науково-

методичною темою (проблемою) 

«Удосконалення інформаційно-комунікаційної 
культури вчителя та гімназиста в умовах 

реалізації компетентнісного підходу та 

принципу дитиноцентризму в освітній процес».                               

Протягом 

року 

Члени 

методичної 

ради 

 

   

2 

Упровадження перспективного 

педагогічного досвіду вчителів гімназії 

міста, області, країни. 

Протягом 

року 

Педколектив 

гімназії 

 

   

3  

Поновлення структури методичної роботи 

згідно з вимогами до роботи закладів нового 

типу та на принципах адаптативного 

управління.  

Вересень, 

Жовтень 

Методична 

рада 

 

   

4 

Удосконалення структури роботи з 

обдарованими дітьми 

Вересень Кушнір  

Галина 

Михайлівна 

 

 

 

ІІ. Вивчення і впровадження перспективного досвіду 

 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

  

1 

Практична реалізація досвіду   роботи 

вчителя основ здоров’я Точинської Л.А. з 

теми «Використання інноваційних 

технологій з метою формування 

предметних компетентностей». 

     

Методична 

рада 

 

 Протягом року 

 



  

2  

В рамках стану викладання української 

мови та літератури, правознавства вивчити 

систему формування ціннісного ставлення 

до держави і суспільства. 

Творча 

група 
Протягом року 

 

  

3 

Проведення методичних аукціонів ідей 

вчителів, система роботи яких вивчається в 

рамках атестації. 

Атестаційна 

комісія Протягом року 

 

  4 Узагальнення та оформлення творчих робіт 

з  досвіду  вчителів гімназії  для участі у 

ярмарку – виставці “Освіта Рівненщини” 

Методична 

рада, 

керівники 

кафедр 

Грудень, січень 

 

5 Організувати видавництво методичного 

посібника з досвіду роботи вчителів, що 

атестуються у 2020-2021 навчальному році. 

   

Творча 

група 

 

 

Лютий 2021р. 

 

  

ІІІ. Зміцнення матеріально – технічної бази 

 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

1 Поновлення постійних стендів Серпень Голова МР  

2 Поновлення обладнання методкабінету Вересень Голова МР  

3 Підготовка методичних, пам’яток: 

- “Метод сторітелінгу: як зацікавити 

дітей під час розповідання історій”;              
- “Стратегія РАФТ –  
- педагогічний метод чи гра”; 
- «Платформи для створення 

незвичайних презентацій»     -«Метод 

вільних асоціацій, ейдетика та 

мнемотехніка.»        – «Кросенс як 

прийом розвитку креативного 

мислення».                               

Жовтень Голова МР 

 

4 Поновлення довідково – інформаційного 

стенду “Сучасному уроку – 

компетентнісний підхід в умовах 

впровадження Держстандартів  базової 

загальної середньої освіти” 

Вересень Голова МР 

 

5 Поповнення відіотеки методкабінету 

відіозаписами уроків учасників конкурсу « 

Учитель року- 2021». 

Грудень Голова МР 
 

6 Придбання для кожного навчального 

кабінету плазмових моніторів із метою 

мультимедійного супроводу сучасного 

уроку. 

Поповнення 
відеотеки 

ресурсного 

центру 

відеозаписами 

уроків 

учасників 

конкурсу 

“Учитель 

року” 

Завідувачі 

кабінетами, 

адміністра- 

ція 

 

 

7 Поповнення теки  “Діагностика” сучасними 

анкетами 

Протягом 

року 

Голова МР  



8 Підготовка та оформлення матеріалів до 

виставки ППД 

Протягом 

року 

Голова МР  

9                 Підготовка та оформлення матеріалів 

учителів, які атестуються 

Вересень - 

лютий 

Учителі  

 

IV. Організація методичної допомоги 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

1 Організація методичної допомоги з  

проблемних питань, впровадження 

Державних стандартів і повної загальної 

середньої освіти.  

Протягом 

року 

Методична рада  

2 Організація виставки новинок педагогічної 

й методичної літератури з метою 

впровадження інноваційних  методик у 

практику роботи вчителів гімназії 

Вересень Голова МР 

Бібліотекар 
 

3 Ввипуск методичних бюлетенів. Жовтень, 

грудень, 

лютий, 

квітень 

Голова МР  

4 Контроль стану впровадження 

перспективного педагогічного досвіду 

вчителями, які атестуються. 

Протягом 

року 

Голова МР  

5 Надання постійної методичної допомоги  у 

проведенні науково – методичних 

семінарів на базі гімназії. 

Постійно Голова МР  

6 Організація і проведення творчих звітів 

учителів, які атестуються. 

Лютий, 

квітень 

Голова МР  

7 Надання методичної допомоги, практичної, 

матеріальної  вчителям – керівникам 

дитячих науково – дослідницьких робіт 

МАН. 

Постійно Заступники  

8 Впровадження інноваційних форм 

методичної роботи з педколективом з 

метою інтеграції знань, реалізації 

міжпредметних зв’язків. 

Протягом 

року 

Голова МР  

9 Надання методичної допомоги вчителям – 

учасникам конкурсу        ” Учитель року “  

Протягом 

року 

Голова МР  

10  

Підібрати теми засідань предметних 

кафедр щодо практичної реалізації 

проблемної  методичної теми 

«Удосконалення інформаційно-

комунікаційної культури вчителя та 

гімназиста в умовах реалізації 

компетентнісного підходу  та 

принципу дитиноцентризму в 

освітній процес. Формування 

патріотичних та громадянських 

якостей, морально-етичних 

принципів в умовах НУШ» 

 

Серпень-

вересень 

 

 

Голова МР 

 



11  

Консультації по підготовці методичних 

посібників з досвіду роботи.                                    

 

Вересень-

грудень 

 

Адміністрація 

 

12 Корекція використання комп’ютерного 

варіанту тестування з профільних 

предметів 

 

Січень-

березень 

 

Члени МР 

 

 

НАРАДИ З ДИРЕКТОРОМ 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Дата Відповідальні 

1. ● Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до 

навчального року. Стан ТБ в гімназії. 

● Визначення структури навчального року та 

режиму роботи школи. 

● Про розподіл обов’язків між членами 

адміністрації школи (директором та заступниками з 

навчально-виховної і господарської роботи), 

серпень Бубка Н.Д.      

В. Паламарчук  

Н. Мацієвська,  

 

Н. Горбачик 



 

 визначення посадових обов’язків педагога- 

організатора, соціального педагога, психолога. 

● Про хід підготовки до свята 1 вересня 

 Омельчук Р.О. 

2.   Аналіз вступу дітей з шкіл міста та мікрорайонів 

до гімназії. 

 Фактична мережа на 2020-2021 н. р. та планова 

на 2021-2022 н. р. 

 Організація харчування учнів 

 Про організацію чергування по школі членів 
адміністрації, учнів (класів) та вчителів. 

 Про організацію роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності учасників 
освітнього процесу. 

 Забезпечення учнів школи підручниками 

вересень Кушнір Г.М. 

   

  Мацієвська Н.П. 

   

  Павлік І. А. 

  Жук Н.П. 

   

 

Паламарчук В.І. 

 

Даниленко О.І. 

3. ● Організація проведення І та ІІ етапу учнівських 

олімпіад з базових предметів. 
жовтень Кушнір Г.М. 

 ● Про підсумки огляду навчальних кабінетів, 

майстерень, спортзалів. 

● Про стан підготовки школи до роботи в осінньо- 

зимовий період 

 Омельчук Р.О. 

 

  Бубка Н.Д. 

 ● Про забезпечення продовження навчання та 

працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 

  

   Кушнір Г.М. 

 ● Організація атестації вчителів у 2020-2021 н. р.     

Омельчук Р.О. 

 ● Вивчення стану  викладання навчальних 

предметів у гімназії. 

  

  Омельчук Р.О. 

4. ● Робота органів учнівського самоврядування листопад Жук Л. М. 

 ● Забезпечення виконання Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти 

 
Мацієвська Н.П. 

 ● Створення безпечних умов навчання в гімназії.    В.Паламарчук 

 ● Про результати дослідження процесу адаптації 

учнів  5-х класів до нових умов навчання 

● Стан контролю вчителями рівня знань учнів , що 

навчаються за дистанційною формою у зв'язку з 

Короновірусом. 

    Маслюковська 

Л.В.   

Мацієвська Н.П.  

5. 
● Стан відвідування учнями гімназії. 

грудень Павлік І.А. 

 
● Про роботу їдальні та харчування учнів. 
Про підготовку і проведення новорічних ранків і 

вечорів та зимових канікул. Стан  проведення

 факультативних та індивідуальних занять. 

 Жук Л.І. 

 

Жук Л.І. 



 
● Дотримання санітарно-гігієнічних норм під час 

освітнього процесу 

● Стан  правопорушень серед учнів гімназії за 2020 

рік. 

 Мацієвська Н.. П. 

  

Анчук В.І. 

Павлік І.А. 

6. ● Система роботи класних керівників і вчителів- 

предметників з класними журналами. 
 Кушнір Г.М 

 

 ● Виконання річного плану роботи школи за І 

семестр 

● Аналіз звернень громадян 

● Про стан вивчення систем роботи педагогічних 

працівників, що атестуються у 2021 році. 

 
 Омельчук Р.О 

 

Горбачик Н.Ф. 

 

Омельчук Р.О. 

 
 січень  

 
Організація роботи консультаційного пункту для 

батьків майбутніх п’ятикласників. 

     Кушнір Г.М 

7. ● Підсумки участі учнів гімназії у ІІ та ІІІ етапах 

Всеукраїнських предметних олімпіад. 

лютий Кушнір Г.М 

 

 

 ● Виявлення та попередження випадків насильства 

та жорстокого поводження з дітьми. 

● Адміністративно-громадський контроль за 
охороною праці в гімназії у зв'язку COVID-19. 

 
   Павлік І.А. 

 

Бубка  Н.Д. 

 ● Якість заміни уроків вчителями гімназії.  Мацієвська Н.П. 

8. ● Підготовка матеріалів і завдань для діагностики 

готовності до навчання майбутніх пятикласників. 
березень Кушнір Г.М. 

 

 ● Про стан роботи гуртків  
 Павлік І.А. 

 ● Забезпечення наступності в організації 

освітнього процесу між ДНЗ № 10, гімназією  ІІ-ІІІ 

ступеня 

● Дотримання режиму роботи гімназії. 

● Про визначення обсягів ремонтних робіт 

  Горбачик Н.Ф. 

 

 Бубка Н.Д. 

 



9. ● Про хід підготовки до проведення ДПА 

● Про систему морального та матеріального 

заохочення вчителів гімназії. 

● Про проходження медичного огляду вчителями 

● Індивідуальна робота з дітьми, схильними до 

правопорушень. 

● Стан ЦЗ в школі. 

квітень Кушнір Г.М.  

Горбачик Н.Ф. 

 

Анчук В.І. 

Павлік І.А. 

 

Омельчук Р.О. 

10. ● Про результати атестації педпрацівників школи 

● Стан збереження матеріально-технічної бази 

школи 

● Про організацію мовного табору, залучення 

волонтерів. 

● Результативність роботи з обдарованими дітьми, 

її вплив на освітній процес 

травень Омельчук Р.О. 

 Бубка Н.Д. 

 

Кушнір Г.М.  

 

Кушнір Г.М.  

 

11. ● Про виконання навчальних планів та програм 

● Про результати оформлення шкільної 

документації за рік. 

● Психологічний супровід дітей дистанційної 

форми навчання 

● Результативність методичної роботи з молодими 

фахівцями та процесу їхньої адаптації в гімназії 

● Розгляд попереднього плану роботи гімназії на 

новий навчальний рік 

● Про ефективність курсової підготовки вчителів у 

І півріччі 2021 року 

червень  Омельчук Р.О 

 Секретар 

Маслюковська 

Л.В. 

 Горбачик Н.Ф. 

 

 Омельчук Р.О. 

Програма реалізації проблемної теми гімназії 

І. ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП 

«УДОСКОНАЛЕННЯ  інформаційно-комунікативної культури вчителя та учня в умовах 

впровадження компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму в освітній 

процес. ФОРМУВАННЯ патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних 

принципів особистості в умовах НУШ» 

Мета: Впровадження інформаційно-комунікативних технологій сприятиме переходу 

освітнього процесу на вищий якісний рівень і дозволить активізувати пізнавальну діяльність 

гімназистів. 



Гіпотеза:  система використання сучасних інформаційни технологій  дозволить 

оптимізувати освітній процес  та сприятиме його інформаційному  наповненню та 

інтерактивності. 

Завдання: 

1.    Формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу. 

2.    Пошук нових сучасних методів роботи. 

3.    Організація методичних форм роботи по використанню інформаційних технологій для 

педагогів гімназії. 

4.    Застосування  нових комп’ютерних технологій  в  організації освітньго  процесу. 

5.    Використання комп’ютерних технологій при підготовці методичних форм роботи 

вчителів, навчальних занять та виховних заходів . 

6.    Участь в конкурсах та фестивалях з використанням інформаційних технологій. 

  

 Очікувані результати: 

1.    Перехід гімназійної системи освіти на вищий якісний рівень. 

2.    Інтенсифікація навчального процесу. 

3.    Широке використання нових технологій навчання. 

4.    Участь в телекомунікаційних проектах. 

5.    Формування інформаційної культури учнів та педагогів. 

Етапи реалізації проблемної теми: 

І-ий етап. «Комп’ютерна грамотність» 

Завдання: 

1.    Створення умов для усвідомлення вчителями-предметниками  необхідності та 

можливостей  використання  ІКТ в навчально-виховному процесі. 

2.    Вивчення наявного вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблеми. 

3.    Організація навчання педагогів основам комп’ютерної грамотності. 



4.    Підготовка учнів до навчання в умовах використання ІКТ. 

5.    Технічне оснащення гімназії. 

  

№ Заходи Термін Відповідальний 

Створення умов для усвідомлення вчителями-предметниками  необхідності та 

можливостей  використання  ІКТ в навчально-виховному процесі 

1. 
Засідання методичної ради «Використання 

інформаційних технологій у відповідності з  сучасними 

вимогами до організації навчально-виховного процесу 

Жовтень Голова МР 

2. 
Розробка  рекомендацій по формуванню у педагогів 

позитивного ставлення до нововведень. 
Жовтень Психолог 

3. Випуск методичних бюлетенів 

Жовтень 

Грудень 

Березень 

Керівники  

предметних кафедр 

4. 
Педагогічна рада « Якісна, освіта: передумови сутність, 

оцінка» 
Жовтень 

Заступник директора 

з НР 

5. 
Педагогічна рада «Сучасні діти: кібер, індиго… Які 

вони?» 
Грудень 

Заступник директора 

з ВР 

6. 

Педагогічна рада «Інформаційна культура та медіа 

компетентність учасників навчально-виховного 

процесу». 

Березень 
Заступники 

директора з НР та ВР 

7. 
Ознайомлення вчителів з доступними освітніми 

порталами. 
Січень 

Вчитель 

інформатики 

Організація навчання педагогів основам комп’ютерної грамотності 

1. 
Дослідження серед вчителів та учнів «Комп’ютер у 

моєму житті» 
Вересень Психолог 

2. 
Вивчення потреб учителів у нових знаннях, рівня їх 

компетентності з визначеної проблеми, стану навчально-

виховного процесу. 

Жовтень МР 

2. Майстер-клас «Використання ІКТ на уроках» Жовтень 
Заступники 

директора з НР 

3. Семінар-практикум «Вимоги до презентації PowerPoint”. Січень 

Вчитель 

інформатики, 

заступник директора 

з НР 

Підготовка учнів до навчання в умовах використання ІКТ 



1. Викладання «Інформатики» для учнів 5-6, 9-11 класів. Протягом року 
Вчитель 

інформатики 

2. 
Індивідуальне консультування учнів по використанню 

ІКТ  під час роботи над дослідницькими проектами та 

виконання творчих робіт. 

Протягом року 
Вчитель 

інформатики 

Технічне оснащення гімназії 

1. Придбання мультимедійної дошки Травень Директор 

ПЕДРАДИ 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1.  ПЕДРАДА-ВОРКШОП  №  1 

1. 1. Вибори секретаря 

педради 

2. Підсумки роботи гімназії 

за 2019-2020 навчальний рік 

3. Стан виконання освітньої 

програми за 2019-2020 

навчальний рік та затвердження 

освітньої програми гімназії на 

2020-2021 навчальний рік 

     4.Про погодження плану роботи 

гімназії на 2020-2021навчальний 

рік та плану роботи методичної 

ради. 

     5.Про оцінювання навчальних 

досягнень та курсів за вибором. 

     6.Про доцільність проведення 

навчальних екскурсій та мовної 

практики у 2020-2021 н.р. 

серпень протокол 

педради 

Горбачик Н.Ф.  



  2.  ПЕДРАДА  ІНТЕРАКТИВНО-

МОДЕЛЮВАЛЬНА  №  2 

1. Виконання рішень 

попередньої педради. 

2. 2 Якісна освіта: передумови, 

сутність, оцінка».  

3 Про рівень,  домашніх завдань 

   у формуванні  в учнів інтересу 

до знань. 

4.Схвалення Положення про 

моніторинг якості освіти у 

 Вараській гімназії Вараської 

міської ради. 

5. Шляхи активізації навчального 

процесу на уроках правознавства та  

рівень навчальних досягнень учнів 

з предмета. 

 
 

Жовтень Протокол 

педради 

Горбачик  Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Омельчук Р.О. 

Кушнір Г.М. 

 

3.  ПЕДРАДА №  3 

 

1.Виконання рішень попередньої 

педради. 

2.  «Сучасні діти: кібер, індиго… 

Які вони?» 

3.Шляхи активізації навчального 

процесу української мови, 

літератури, фізики та астрономії, 

рівень навчальних досягнень 

здобувачів знань з предмету. 

Грудень Протокол 

педради 

Горбачик Н.Ф.  

 4.Забезпечення наступності   

освіти: питання та шляхи 

вирішення. 

 5.Інформація про роботу 

предметних кабінетів: іноземних 

мов, хімії, географії. 

    



4.  ПЕДРАДА  КОЛЕКТИВНО-

МИСЛЕНЕВА ДІЯЛЬНІСТЬ              

№  4 

1. Виконання рішень попередньої 

педради. 

2 Результати моніторингу 

забезпечення якості освіти за І-й 

семестр 2020-2021 навчального 

року.  

3.Визначення претендентів на 

нагородження Золотою та Срібною 

медалями, отримання свідоцтв з 

відзнакою. 

4. Шляхи забезпечення творчого 

співробітництва педагогічного 

колективу, учнів і батьків в умовах 

демократизації школи. 

Січень протокол 

педради 
Горбачик Н.Ф.  

5.  ПЕДРАДА  КОЛЕКТИВНО-

МИСЛЕНЕВА ДІЯЛЬНІСТЬ  № 5 

1. Виконання рішень попередньої 

педради. 

2.Моніторинг професійної 

діяльності вчителів гімназії. 

Підсумки атестації педагогічних 

кадрів. 

3.Стан навчаня, виховання та 

рівень знань з англійської, 

німецької мов та хімії. 

4. Інформаційна культура  та медіа 

компетентність учасників 

освітнього  процесу. 

 

Березень протокол 

педради 

Горбачик Н.Ф.  

 
5.Опрацювання нормативних 

документів про порядок 

закінчення навчального року. 

6.Затвердження предметів 

для складання ДПА у 9-х 

класах. 

7.Про складання ЗНО учнями 11 

класу. 

 протокол 

педради 

Ілемська М.Й.  

6.  ПЕДРАДА  

ПРОГНОЗУВАЛЬНА- №  6 

1.Виконання рішень попередньої 

травень протокол 

педради 

Горбачик Н.Ф.  



 

 педради. 

2. Творчий звіт кафедри 

виховання з теми «Впровадження 

у виховний процесс гімназії 

інноваційних технологій 

формування у гімназистів системи 

позитивних цінностей –ставлень. 

3. Погодження матеріалів для 

здачі ДПА у 9-х класах. 

  4.Випуск учнів 11-го класу. 

Нагородження випускників 

школи медалями, Грамотами. 

5.Звільнення окремих учнів 9-х 

класів від проходження ДПА. 

    

 

 

 ПЕДРАДА ПІДСУМКОВА  № 7 

1.Про перевід учнів 5-8-х і 10-го 

класів та нагородження їх 

Похвальними листами. 

  

2. Випуск учнів 9-х класів. 

3.Нагородження випускників 

школи Грамотами, свідоцтвами з 

відзнаками. 

4.Шкільна бібліотека , як центр 

формування творчої особистості в 

процесі соціалізації 

4. 5.Робота вчителів з питань 

запобігання дитячого 

травматизму 

червень протокол Горбачик Н.Ф.  

 

 



 
 

                           ЗАХОДИ З АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні Примітка 

1. Скласти перспективний план 

атестації педагогічних 

працівників. 

вересень план Горбачик 

Н.Ф. 

Омельчук 

Р.О. 

 

2. Створити атестаційну комісію, 

включити в її склад членів 

профспілкового комітету та 

спеціалістів управління освіти, 

видати наказ по школі про її 

призначення. 

вересень наказ  

Горбачик Н.Ф. 

Омельчук Р.О. 

 

3. Ознайомлення педагогічного 

колективу із нормативними 

документами з атестації педагогічних 

працівників та зі списком вчителів, 

що включені адміністрацією до 

атестації наступного року. 

жовтень списки  

Горбачик Н.Ф. 

Омельчук Р.О. 

 

4. Перевіряти терміни проходження 

педпрацівниками курсової 

перепідготовки 

жовтень посвідч

ення 

працівн

иків 

 

 Омельчук Р.О. 

 

5. Прийняття заяв педагогічних 

працівників про відмову від атестації 

або включення до позачергової 

атестації. 

жовтень заява  

 Омельчук Р.О. 

 

6. Затвердження графіка проведення 

атестації, доведення його до відома  

тих,  що  атестуються,  під 

розпис, видання наказу про атестацію

 педагогічних 

жовтень наказ Комісія, 

директо

р 

 

 працівників.     

7. Оформити та подати до атестаційної 

комісії ІІ рівня банк даних про 

педпрацівників, що атестуються у 

2020 р. 

жовтень банк даних  Омельчук Р.О.  

8. Закріпити вчителів, що 

атестуються,за адміністрацією та 

методичними  працівниками 

гімназії.. 

жовтень протокол  

Омельчук Р.О. 

 

9. Оновити матеріали у гімназійному 

куточку атестації педагогічних 

працівників. 

листопад стенд  ОмельчукР.О. 

  Сільман Л.А. 

 



 
 

10. Вивчення системи роботи 

вчителів, що атестуються 

жовтен

ь- 

березен

ь 

звіти Дирекція  

11. Підготовлення необхідних форм 

документів для проведення 

атестації педагогічних 

працівників (бланки атестаційних 

листків установленого зразка, 

бюлетенів для таємного 

голосування) 

лютий Бла 

ки, 

бюле

тені 

 

Омельчук Р.О. 

 

12. Оформлення атестаційних 

матеріалів. 

лютий виставка Працівники, що 

атестуються 

 

13. Скласти графіки проведення 

відкритих уроків та позакласних 

заходів. 

жовтень графік Омельчук 

Р.О.  

Сільман  Л.А. 

 

14. Планування виступів учителів, які 

атестуються, з творчими звітами. 
жовтень звіти Горбачик 

Н.Ф. 

Омельчук 

Р.О. 

 

15. Анкетування учнів, батьків, 

педагогічного колективу з метою 

визначення рейтингу вчителів, які 

проходять атестацію. 

Січен

ь- 

лютий 

аналіз Дирекція  

16. Проведення діагностичних 

опитувань учителів, які атестуються 

лютий аналіз Дирекція  

17. Проводити засідання шкільної 

атестаційної комісії. 

згідно 

графік

а 

протоколи Горбачик Н.Ф. 

Омельчук Р.О. 

 

18. Складання характеристик та 

оформлення атестаційних листів 

Лютий- 

березен

ь 

атестац

ійні 

листи 

Атестаційн

а комісія 

 

19. Ознайомлення тих, хто ате- 

стується, з характеристиками в 

атестаційному листі та 

березень атестац

ійні 

листи 

Атестаційн

а комісія 

 

 результатами атестації.     

20. Видати наказ по школі “Про 

результати атестації у 2020 р.”. 

березень наказ Горбачик Н.Ф.   

21. Подання атестаційних матеріалів на 

встановлення та підтвердження 

вищої категорії, педагогічних звань 

та нагород. 

березень атестацій

ний 

листи 

 

Омельчук Р.О. 

 

22. Видати наказ “Про результати 

атестації на вищу категорію та 

педагогічні звання”. 

квітень наказ Горбачик Н.Ф.   



 
 

23. Оформлення особових справ 

учителів, які атестувалися, відповідно

 до рішення 

атестаційної комісії 

травень особові 

справи 

Горбачик Н.Ф. 

Омельчук Р.О. 

 

 

                       СПИСОК ВЧИТЕЛІВ ЯКІ АТЕСТУЮТЬСЯ У 2020-2021р. 

 

                     Бондар В.Я., вчитель суспільних дисциплін. 

                     Вороновська Л.С., вчитель математики. 

                     Гутник М.М. вчитель образотворчого мистецтва. 

                     Гаврилюк Ю.Д., вчитель математики. 

                     Гаврилюк Ю.С., вчитель фізкультури. 

                     Омельчук Р.О.,  вчитель хімії. 

                     Омельчук Р.О., заступник директора. 

                     Печончик Н.П., вчитель укр. мови та літератури. 

                     Петрович Н.Г., вчитель історії та правознавства. 

                     Чайка М.П.,  вчитель математики. 

  Скібчик Г.О., вчитель укр. мови та л-ри 

 

План засідань методичної ради гімназії 

Мета: 

• сприяти пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних організаційних 

форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій; 

• створити колектив однодумців, які працювали б над постійним 

самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці; 

• керувати методичною, науковою, інноваційною діяльністю; 

• розглядати плани, програми, проекти всіх методичних об’єднань; 

• організувати самоосвітню роботу педагогів, самовдосконалення й самореалізацію 

їхньої особистості; 

• організувати цілеспрямовану роботу з молодими спеціалістами. 

Засідання 1. 

Інструктивно-методичне 

№ 

з/п 
                       Зміст Термін Доповідач 



 
 

1 Аналіз роботи методичної ради за минулий рік. 

Затвердження плану роботи методичної ради гімназії на 

2020/2021 н. р. 

серпень Директор 

2 Про організацію роботи зі здібними та обдарованими дітьми. Заступник 

директора з НР 

3 Про створення системи роботи педагогічного колективу над 

І- діагностичним етапом методичної проблеми 
«УДОСКОНАЛЕННЯ  інформаційно-комунікативної культури 

вчителя та учня в умовах впровадження компетентнісного 

підходу та принципу дитиноцентризму в освітній процес. 

ФОРМУВАННЯ патріотичних та громадянських якостей, 

морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ» 

 Керівники  

предметнх 

кафедр 

4 Про ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і 

науки України щодо викладання предметів, забезпечення 

навчальними програмами, підручниками. Про хід та 

особливості впровадження нових Державних стандартів. 

Огляд нормативних документів, новинок психолого-

педагогічної літератури. 

 Заступник 

директора з НР 

5 Про погодження планів роботи гімназійних предметних 

кафедр на 2020-2021 н. р. 

 

6 Організація роботи з наставництва молодої вчительки 

іноземної мови.  

 

7 Організація роботи методичного кабінету гімназії..  

8 Вироблення рекомендацій до педагогічної ради у формі        

« ВОРКШОП» «Національна стратегія розвитку освіти 

України як орієнтир у визначення пріоритетного завдання 

гімназії (аналіз діяльності педагогічного колективу у 2019 

/2020навчальному році і завдання на 2020/2021 навчальний 

рік)». 

 Заступник 

директора з 

НВР Члени МР 

Засідання 2. 

№ 

з/п 
                             Зміст Термін Доповідач 



 
 

1 Про підготовку до атестації вчителів, які претен-дуватимуть 

на присвоєння наступної кваліфікаційної категорії та 

педагогічних звань у 2020/2021 навчальному році 

вересень Директор 

2 Підвищення кваліфікації педагогів на курсах та спецкурсах  

м.Рівно в 2020-2021 навчальному році. 

Заступник 

директора з НР 

3 Обговорення і затвердження графіка проведення предметних 

тижнів на 2020-/2021 н. р. 

  

4 Про підготовку до проведення І (гімназійного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. 

 

5 Про організацію та проведення  інноваційної діяльності.  Члени МР 

Засідання 3. 

Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності 

Форма проведення: круглий стіл. 

№ 

з/п 

                           Зміст Дата Доповідач 

1 Про виконання рішень попередніх засідань. жовтень Заступник 

директора з НР 

2 Про шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної 

діяльності. 

 Керівники 

предметних 

кафедр 

 Про участь педагогічних працівників у професійних 

конкурсах, у виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій 

у 2029-/2021 н. р. Схвалення матеріалів ефективного 

педагогічного досвіду для участі у виставці-ярмарку 

педагогічних ідей і технологій. 

 Заступник 

директора з НР 

Члени МР 

3 Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із базових дисциплін у 2020 - 2021 н. р. 

 Заступник 

директора з НР 

4 Про затвердження списків учнів для участі у II (міському) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

 Заступник 

директора з НР 

5 Про участь учнів гімназії у  конкурсі-захисті науково-

дослідних робіт учнів-членів МАН. 

 Заступник 

директора з НР 



 
 

6 Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей 

сучасного уроку. 

 Заступник 

директора з НР 

7 Про підготовку та проведення педагогічної ради   

«Забезпечення наступності освіти: питання та шляхи 

вирішення». 

 Заступник 

директора з НР, 

члени МР 

Засідання 4. 

Форма проведення: ринок методичних ідей. 

№ 

з/п 
                            Зміст Дата Доповідач 

1 Про виконання рішень попередніх засідань. січень Заступник 

директора з 

НВР 

2 Про результативність методичної роботи за І семестр 2020-

/2021 н. р. 

Директор 

3 Про підвищення якості знань на основі впровадження на 

уроці традиційних та інноваційних методик. 

Керівники 

предметних 

кафедр 

4 Про аналіз навчальних досягнень учнів та результати 

перевірки навчальних програм за І семестр. 

Заступник 

директора з НР 

5 Аналіз результативності участі учнів у II етапі 

всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. 

Заступник 

директора з НР 

6 Про коригування планів роботи з обдарованими учнями й 

учнями, що мають низьку мотивацію до навчання. 

Керівники 

предметних 

кафедр 

7 Про самоосвіту в системі формування професійної 

компетентності педагогів. Хід атестації педагогічних 

працівників. 

Заступник 

директора з НР, 

члени МР 

8 Про підготовку та проведення педагогічної ради 

«Інформаційна  культура та медіа компетентність учасників 

освітнього процесу» 

Заступник 

директора з НР 



 
 

Засідання 5 

Форма проведення: проблемний стіл. 

№ 

з/п 

Зміст Дата Доповідач 

1 Про виконання рішень попередніх засідань. березень Заступник 

директора з НР 

2 Про організацію повторення навчального матеріалу та 

підготовку учнів до державної підсумкової атестації - 2021 

 Заступник 

директора з НР 

3 Про підготовку до участі випускників у ДПА. Погодження 

матеріалів практичної частини державної підсумкової 

атестації. 

 Заступник 

директора з НР 

4 Про підсумки участі в конкурсі-захисті науково-дослідних 

робіт Малої академії наук України у 2020-/2021 н. р. 

 Заступник 

директора з НР 

5 Про роботу над проектом плану роботи гімназії на 2021-

/2022 н. р. 

 Директор 

6 Творчі звіти вчителів, що атестуються: «Сучасні педагогічні 

технології – основа удосконалення освітнього процесу». 

 Вчителі, що 

атестуються 

7 Упровадження ефективного педагогічного досвіду в освітній 

процес. 

 Керівники 

предметних 

кафедр 

8 Підготовка матеріалів до педагогічної ради «Педагогічне 

портфоліо творчого учителя» (презентація роботи в між 

атестаційний період учителів, що атестуються у 2020-2021 

н.р.). 

 Заступник 

директора з НР, 

керівники 

предметних 

кафедр 

Засідання 6. 

Форма проведення: круглий стіл. 

№ 

з/п 
                                           Зміст Дата Доповідач 



 
 

1 Про виконання рішень попередніх засідань. травень Заступник 

директора з НР 

2 Аналіз роботи методичної ради. 

 Про підсумки курсової перепідготовки вчителів. 

3 Звіт гімназійних предметних кафедр щодо реалізації планів 

роботи й роботи над методичною темою гімназії (інформація 

керівників предметних кафедр). Про планування методичної 

роботи на наступний навчальний рік. 

Керівники 

предметних 

кафедр 

4 Про підсумки ДПА в 9-х класах. Заступник 

директора з НР 

5 Підготовка матеріалів до педагогічної ради «Професійна 

компетентність і компетенції сучасного вчителя.» 

«Закінчення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації. Про організацію навчальних екскурсій 

та мовної практики учнів  5-8,10-х класів». 

 Заступник 

директора з НР, 

члени МР 

6 Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних 

напрямків методичної роботи гімназії в 2021-2022 

навчальному році. 

 Заступник 

директора з НР, 

члени МР 

 

ПЛАН РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 

ВАРАСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

           Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності 

кожної дитини - основна мета, покладена в основу інноваційних технологій 

навчання.     

    Завдання педагога - керувати процесами творчого пошуку, ідучи від 

простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та 

спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність 

розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати 

дедалі складніші творчі завдання. 

Мета: пошук обдарованих дітей; створення умов для розвитку здібних та 

обдарованих учнів; підтримка та стимулювання розвитку інтелектуально і творчо 

обдарованих дітей; формування високопрофесійного, творчо працюючого 

педагогічного колективу. 

Завдання: спрямувати роботу педагогічного колективу на створення 

сприятливих умов для пошуку, підтримки та стимулювання інтелектуально і 

творчо обдарованих дітей; 



 
 

- створити умови для інтелектуального,  духовного розвитку здібних дітей та 

умови для реалізації творчих ініціатив педагогів та учнів школи через зміст 

освіти, позакласну роботу з навчальних предметів, впровадження 

інноваційних технологій навчання, організацію індивідуальної роботи з 

учнями, організацію та координування дослідницько-експериментальної 

роботи в школі; 
- залучити обдарованих дітей до неперервного процесу самовдосконалення, 

самовиховання, саморозвитку, самонавчання; формувати різні типи 

мислення, засвоєння навчального матеріалу на рівні теоретичного 

узагальнення й систематизації; постійно залучати обдарованих дітей до 

освітнього процесу через системне використання різноманітних видів 

урочної та позаурочної діяльності. 
- виявити та підтримати обдарованих дітей для розвитку їхніх талантів, 

інтелектуальних здібностей, стимулювання їхньої творчої діяльності. 
- удосконалити систему пошуку обдарованих дітей методом діагностування, 

спостереження та залучення до навчальної, виховної і трудової діяльності.  
- підготувати учнів до участі в предметних олімпіадах різних рівнів, 

спортивних змаганнях, конкурсах; написання та захист науково-

дослідницьких робіт членами МАНу. 
- упроваджувати сучасні педагогічні технології і методи навчання й виховання 

для розвитку творчого, критичного, логічного мислення учнів. 
- розширити мережу факультативів, курсів за вибором, гуртків, спортивних 

секцій для обдарованих дітей. 
 

Очікувані результати: 

1.Робота учнів та вчителів над науково-дослідницькими темами та їх захист. 

2.Результативність участі учнів у всеукраїнських учнівських предметних 

олімпіадах різних рівнів, конкурсах, турнірах, виставках, змаганнях. 

3.Підвищення рівня професійної компетентності вчителів у визначенні методів, 

форм, засобів, технологій навчання й виховання обдарованих дітей. 

 

Освітні модулі проекту 

№ 

з/п                           

 

Назва  

1. Методичний супровід 

2. Секції МАН 

3. Предметні олімпіади 

4. Конкурси, турніри, змагання 

5. Портфоліо учня 

6. Психологічна підтримка обдарованих дітей 

7. Робота з батьками обдарованих дітей 

8.  Моральне та матеріальне заохочення 

  Методичний супровід 

Наказ  по гімназії 

 «Про організацію роботи з обдарованими дітьми».   



 
 

Нарада засідань методичних об’єднань гімназії 

 (На засіданнях  методичних об’єднань розглянути питання роботи 

вчителів з обдарованими дітьми). 

1. Аналіз досягнень учнів за попередній рік. Моніторинг 

діяльності вчителів проекту «Обдаровані діти». 

2. Коригування списків банку «Обдаровані діти». 

3. Планування роботи  з талановитими та обдарованими учнями. 

4. Планування роботи гуртків, факультативів, індивідуальних 

занять. секцій МАН. 

Педагогічний консиліум 

1. Розгляд подань на дітей для внесення до банку «Обдаровані 

діти»    

різних рівнів. 

2. Затвердження списків «Обдаровані діти». 

Методична рада гімназії 

Основний зміст 

1. Затвердження плану роботи з обдарованими учнями. 

2. Затвердження індивідуальних програм розвитку обдарованих 

дітей на факультативних заняттях і гуртках. 

3. Оформлення діагностичних карток на обдарованих дітей різних 

рівнів. 

Облік обдарованих дітей 

           Коригування та поповнення банку даних обдарованих дітей різних 

рівнів на  кінець навчального року. 

Консалтинг 

Індивідуальні консультації для вчителів щодо роботи з обдарованими 

дітьми. 

Інструктивні консультації для керівників предметних кафедр по 

організації роботи педагогів з обдарованими дітьми. 

Автомоніторинг 

1.   Взаємоперевірка робочих зошитів, щоденників і класних 

журналів з метою виміру обсягу домашніх завдань спеціально для 

обдарованих дітей. 

2.   Аналіз успішності учнів з  банку даних обдарованих дітей. 

3.   Моніторинг участі обдарованих дітей в конкурсах, олімпіадах, 

турнірах, змаганнях, результативність навчання за результатами І та 

ІІ семестру. 

Методичний кейс 

Створення електронного кейсу «Обдарована дитина» та «Статистичні 

дані олімпіад з різних предметів». 

Методичні куточки 

Випуск листівок  для вчителів «Робота з обдарованими дітьми». 

Наказ по гімназії 

 «Про підсумки роботи з обдарованими дітьми» 

Консалтинг 



 
 

Співбесіди з учителями - предметниками щодо роботи з обдарованими 

учнями, які знижують успішність і творчий потенціал. 

Методичний кейс 

Створення дидактичного матеріалу для роботи з обдарованими 

дітьми. 

Статті в газету «Гімназист». 

  Секції МАН 

  Наказ по гімназії 

 Організація роботи  секцій наукового товариства «Олімпія»  МАН. 

Інформація  

Звіт - реєстрація гімназійних секцій МАН в міському управлінні 

освіти. Списки учнів. 

Консалтинг  

Індивідуальні консультації для вчителів-керівників секцій МАН щодо 

організації науково-дослідницької роботи учнів 

Інструктаж «Оформлення конкурсних науково-дослідницьких робіт 

учнів- членів МАН». 

Організація та проведення  конкурсу науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН. 

Курсові роботи  10 класів (вибір, наказ, графік проведення) 

Міський конкурс-захист  МАН 

Нарада при директору   

 Аналіз та звіт про роботу гімназійних секцій МАН. Моніторинг. 

1. Рівень організації та результативності роботи з обдарованими 

учнями. 

2. Шляхи подолання труднощів у навчанні, розвитку, спілкуванні (за 

підсумками анкетування обдарованих дітей), поради психолога. 

Облік обдарованих дітей  

 Коригування банку даних обдарованих дітей за підсумками МАН. 

 Книга  Пошани. 

    Предметні олімпіади 

Наказ по гімназії 

Про організацію та проведення гімназійних предметних олімпіад 

 Консалтинг  

Співбесіди з керівниками кафедр щодо складання текстів гімназійних 

предметних олімпіад.   

Гімназійні олімпіади   

Проведення  предметних олімпіад (згідно графіка) у 6-11 класах 

Звіти про підсумки проведення гімназійних олімпіад  

Надання звітів в гімназійний методкабінет (роботи учасників, 

протоколи, аналіз олімпіадних робіт) 

Наказ по гімназії 

Про підсумки гімназійних олімпіад з базових дисциплін. 

Інформація 



 
 

Надання заявки та звіту в міське управління освіти щодо участі дітей в 

міських олімпіадах. 

Підготовка до міських предметних олімпіад 

Організація підготовки до міських предметних олімпіад 

Міські олімпіади 

Участь учнів школи в міських предметних олімпіадах  (згідно графіка) 

Міські олімпіади 

Участь учителів в журі міських олімпіадах (згідно наказу управління 

освіти). 

Конкурси, турніри, змагання 

Інтелектуальні конкурси 

Залучити обдарованих дітей до участі у І-ІІ (ІІІ) турі інтелектуальних 

змагань, олімпіад міського, обласного та Всеукраїнського рівнів (згідно 

плану) 

Творчі конкурси 

Залучити обдарованих дітей до участі у І-ІІ турі творчих конкурсів, 

змагань, проектів, конференцій міського, обласного та 

Всеукраїнського рівнів (згідно плану). 

Спортивні змагання 

Залучити творчих та обдарованих дітей до участі у І-ІІ (ІІІ) турі 

спортивних  змагань (згідно плану) 

Інтелектуальні конкурси 

Турніри з географії, історії, біології, правознавства. 

 Екскурсії 

 Організація навчальних екскурсій та практики дітей за профілями. 

Спортивні змагання 

 Залучення бажаючих до участі у гімназійних спортивних змаганнях 

(згідно плану) 

                                    Робота з батьками обдарованих дітей 

Індивідуальні консультації для батьків обдарованих учнів щодо 

результатів психологічної діагностики. 

Анкетування батьків. 

Бесіди з батьками обдарованих дітей щодо соціальної адаптації учнів 

в класному колективі. 

Індивідуальні консультації для батьків. Режим дня. Як зняти зайве 

навантаження з дитини. 

             Заохочення учасників освітнього процесу гімназії 

Стенд «Обдаровані учні гімназії»  

Оновлення стендів. Постійне оновлення інформації.  

Випуск збірок «Наука на векторі гімназійного життя», «Обдаровані 

діти», «Гімназія і обдарована дитина», «Громадянин України – 

громадянин світу», «Сходження на Олімп», «Вогонь Прометея». 

  Вітальні листівки. 

  Вшанування переможців олімпіад. 

  Свято «Сходження на Олімп». 



 
 

  Підготовка екскурсоводів у музей. Виступи. 

Грамота 

Нагородження найкращих учнів, медалістів,  творчих учнів та 

вручення подяки їхнім батькам. 

Стипендія 

Надання інформації та характеристики-подання для нагородження 

стипендіями  міського голови обдарованих учнів. 

Очікувані результати 

- Підвищення рівня професійної підготовки вчителів, які працюють 

з обдарованими учнями. 
- Зростання результативності учнів у предметних олімпіадах, 

творчих конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях. 
- Підготовка пакету методичних документів для роботи з 

обдарованими учнями. 
Етапи роботи  

Система пошуку обдарованих і талановитих дітей та молоді 

1. Визначити сфери пошуку: урок, результати письмових робіт, учнівські 

олімпіади, конкурси (Міжнародний конкурс знавців української мови імені 

Петра Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді 

імені Т.Г. Шевченка, Міжнародний конкурс «Кенгуру», «Колосок», 

«Пазл», «Лелека», «Бобер», «Соняшник», «Гринвіч», «Sunflower»), 

конкурс-захист у Малій академії наук України. 

2. Провести анкетування серед батьків, вчителів, учнів «Молоді паростки». 

Класні керівники, вихователі 

3. Моніторинг читацьких уподобань учнів. 

Завбібліотекою Даниленко О.І., вересень 

4. Вивчити інтереси учнів у позашкільній діяльності. 

Педагог-організатор, класні керівники, вихователі, жовтень 

 

5. Критерії, за якими здійснюється пошук:  

- рівень творчості, пізнавального інтересу, нестандартності мислення;  

- інтелект, ерудиція, лексика, природні задатки;  

- лідерські якості, оригінальність, ерудиція, об’єктивність самоаналізу;  

- вивчення запитів, інтересів, допитливості;  

- рівень активності, ініціативності, свідомості, відповідальності, наявність 

інших загальнолюдських якостей. 

 

6. Різностороннє вивчення обдарованих дітей (учень, учитель-предметник, 

бібліотекар, класний керівник, вихователь, медсестра, психолог, педагог-

організатор, соціальний педагог). 

                                                                Адміністрація, постійно 

  7.Впроваджувати системи ранньої діагностики своєчасного виявлення 

обдарованих дітей різних вікових категорій. 

  

Поповнення інформаційного банку даних “Обдарованість”, що включає: 



 
 

- дані про особливо обдарованих дітей; 

- дані про класи з профільним навчанням та з поглибленим вивченням окремих 

предметів; 

- дані про учнів, що навчаються в НТУ «Олімпія». 

- дані про учасників різних інтелектуальних конкурсів та змагань; 

- дані про вчителів та вихователів, що працюють з обдарованими дітьми.  

 

Вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду освітян 

міста, України та інших країн світу з проблем роботи з обдарованими дітьми 

 

1.Зібрати і систематизувати матеріали психолого-педагогічного змісту на 

допомогу вчителям, які працюють з обдарованими дітьми. 

 

2. Розвивати   співдружність з іншими організаціями (творчі клуби, студії, 

майстерні Палац культури, Будинок дитячої і юнацької творчості, ДЮСШ та інші 

об’єднання різної тематики і спрямування). 

 

3. Створювати та покращувати умови для проведення інтелектуальних і творчих 

змагань.  

 

4. Започаткувати щорічне проведення наукових читань з метою виявлення, 

розвитку, підтримки обдарованої молоді через написання курсових робіт у 10 

класі.  

 

5. Продовжувати співпрацю із закладами міста Цєнжковіце Малопольського 

воєводства Тарновського повіту з метою культурного обміну для розвитку 

інтелектуальних та пізнавальних здібностей учнів. 

 

6. Залучити до роботи у  «Європейському клубі» ширше коло учнів. 

Климович С.П., вересень 

 Підвищення професійного рівня вчителів 

1.Забезпечити вчителів навчальними програмами, планами, підручниками, 

посібниками для організації навчально-виховного процесу з профільним та 

поглибленим вивченням окремих предметів. 

                                                                                                

2. Провести передплату на педагогічні журнали та інші видання для роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю.  

                                                                                             Адміністрація, жовтень 

3. Провести перепідготовку педагогічних працівників міста за Державною 

програмою “Інтел – навчання майбутнього”.  

                                                                                             

4.Використовувати інформаційні технології в роботі з талановитими дітьми з 

метою підвищення ефективності розвитку їх здібностей.                                                                                                          

                                                                     Вчителі-предметники 

5. Складати  розклад уроків згідно з науковими рекомендаціями. 



 
 

                                                                                          Мацієвська Н.П. 

6. Тарифікаційне навантаження з урахуванням профільності та професійної 

компетентності вчителя. 

                                                                                          Мацієвська Н.П. 

7. Вивчення психолого-педагогічної літератури з питань обдарованості. 

                                                                                            Вчителі-предметники 

 

Навчання обдарованих дітей  в системі освіти 

 

1.Визначити перспективу розвитку мережі гуртків, факультативів, спецкурсів   

«Наукова зміна» та «Олімпійський резерв».                                                                                                           

 Адміністрація  

2.Удосконалювати впровадження профільного навчання, інноваційних 

технологій.                                                                                                                          

                                                                                                Адміністрація 

3. Ввести  нові спецкурси згідно профілю.     

                                                                                                          Адміністрація 

4. Організувати проведення психолого-педагогічних семінарів, курсів, науково - 

практичних конференцій, круглих столів, консультацій для учнів, учителів і 

батьків з проблем розвитку здібностей, задатків учнівської молоді.  

                                                            Адміністрація, психолог, соціальний педагог  

5. Створювати умови для підвищення кваліфікації керівників та педагогів 

закладів освіти для роботи з обдарованими дітьми. 

                                                                                        

6. Скоригувати програми  факультативних курсів, переорієнтувати їх на роботу 

з обдарованими дітьми.                                                                      

Адміністрація                                                                                      

7. Підготувати  документи, рекомендації, посібники для роботи з обдарованими 

і здібними дітьми в гімназії.                                                             

Адміністрація                                                                                              

8.Співпрацювати з Рівненським інститутом післядипломної педагогічної освіти з 

підготовки та видання науково-методичних матеріалів з питань роботи з 

обдарованою молоддю.                 

  

 9.Створити бібліотечку  періодичних видань «Обдарована дитина». 

                                                                                        Бібліотекар 

10.Випуск інформаційного вісника про результати участі учнів гімназії у 

предметних олімпіадах різних рівнів. 

                                                                                       Кушнір Г.М. 

Виховання обдарованої молоді 

1.Продовжувати роботу  інтелектуального центру «Ерудит». 

                                                                                               Вчителі-предметники 

2.Формувати  активну громадянську позицію, прагнення бути корисним своїм 

талантом державі, суспільству. 

                                                                                                          Вихователі 



 
 

3.Сприяти розвитку моральних почуттів, рис особистості, а саме: доброти, 

справедливості, честі, поваги до себе та інших людей. 

                                                                                                          Вихователі 

4.Проводити виховні заходи згідно плану із залученням здібних і обдарованих 

дітей. 

                                                                    Вихователі, класні керівники 

5.Провести конференцію  «У світ відкриттів через МАН» 

 

Стимулювання обдарованих дітей 

1. Клопотати перед міською радою та управлінням освіти про порядок 

призначення персональних стипендій, пільгових форм відпочинку та 

оздоровлення обдарованих дітей.  

                                                                                                        Адміністрація 

2. Підтримувати співпрацю  закладу з позашкільними організаціями міста 

(БДЮТ, ДЮСШ) та інформаційним центром «Полісся» Рівненської АЕС. 

                                                                                                      Педагог-організатор 

3. З метою подальшого підвищення зацікавленості учнів до поглибленого 

вивчення навчальних предметів, підтримки юних обдарувань заохочувати 

морально і матеріально переможців  Всеукраїнських олімпіад, конкурсу МАН та 

інших інтелектуальних змагань.  

                                                                                                                 Адміністрація 

4. Заохочувати творчо працюючих вчителів, учні яких стали призерами обласних 

та  Всеукраїнських олімпіад, конкурсу-захисту МАН, турнірів  та інших 

інтелектуальних змагань.  

                                                                                                        Адміністрація 

5. Проводити традиційне свято «День талантів», «Вараські таланти». 

                                                                      Адміністрація, педагог-організатор 

 

3. Організувати цикл книжкових виставок, бібліотечні огляди на тему 

«Обдарована дитина», «Сходинки до творчості», «Наші таланти», «Гімназійний 

зорепад». 

 

4.Проводити методичні заняття  з вчителями щодо організації роботи з 

обдарованими дітьми. 

  

Проведення коригуючої та розвиваючої роботи  з обдарованими дітьми 

 

1. Вивчати новинки  вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо діагностики і 

виявлення загальної і спеціальної обдарованості дітей. 

                                                              Вчителі-предметники, бібліотекар 

 

2.Висвітлювати  у засобах масової інформації досягнень обдарованої молоді. 

                                                   Редакція газети «Гімназист» 

 

3.Залучати обдарованих дітей до участі у творчих конкурсах різного рівня.  



 
 

                                                           Вчителі-предметники, бібліотекар 

 

4.Розміщати на сайті гімназії  відомості про всі успіхи обдарованої молоді. 

 

                                          Організація роботи на уроках 

·  розвиток творчого мислення; 

·  розвиток творчих розумових здібностей; 

·  застосування «мозкового штурму»; 

·  принцип м'якого змагання; 

·  нестандартний урок; 

·  наявність можливості самооцінки; 

·  принцип безоцінної діяльності; 

·  створення психологічного клімату; 

·  диференціація навчання. 

 

                                          Розвиток творчого мислення 

  Мета розвитку творчого мислення обдарованих, здібних, талановитих дітей 

передусім пов'язана із самою природою обдарованості, яка ґрунтується на 

наявності в цих дітей певних розумових здібностей швидкого процесу мислення, 

гнучкості, оригінальності, здібності до детальної розробки чого-небудь. 

 Психологи підкреслюють, а ми переконалися, що творчі здібності можна 

стимулювати лише за доброзичливої атмосфери, яка допомагає учневі 

обстоювати свої позиції, сприяє перебігу творчого процесу.   

                                       Творчі розумові здібності 

  Неможливо розвивати творчі здібності інших і при цьому не розвивати свої 

творчі здібності. Плюс у роботі з дітьми в цьому напрямі ще й у тому, що ці 

завдання кожен вчитель виконує узгоджено зі своїм життєвим досвідом і 

підготовкою. Немає необхідності пригадувати навчальний матеріал, оскільки 

основу для його виконання складають особистий досвід, знання й переживання. 

           «Мозковий штурм» і принцип «швидкості думки» 

Суть методу «мозкового штурму»: 

    - дітям пропонується для розгляду проблема, яка має безліч варіантів 

розв'язання; 

- підтримуються усі ідеї й думки; 

-    без передчасної критики й оцінки ідеї до завершення процесу їх надходження. 

 У перші хвилини «мозкового штурму» може бути напрацьовано найбільшу 

кількість відповідей. Пізніше вони починають надходити все рідше, але саме   

останні відповіді найчастіше виявляються найоригінальнішими. 

                                      Принцип м'якого змагання 



 
 

  Ігровим способом навчання діти віддають найбільшу перевагу. Часто в іграх 

дітей присутній елемент змагання. Проте жорсткі правила змагань призводять до 

негативних наслідків: ворожості та агресивності щодо членів іншої команди, 

хаотичності, нетерпимості до помилок членів свої команди тощо. Щоб уникнути 

негативного ефекту (пов'язаного зі змаганням), під час м'яких 

змагань  дотримуємося таких правил: 

·      Організовуємо групові змагання частіше, ніж індивідуальні. 

·      Діяльність та результат змагання не винагороджуємо матеріально, 

оцінками тощо. 

·      Склад команд постійно змінюємо, щоб усі діти мали змогу бути серед 

переможців. Стежимо за тим, щоб у групі не було дітей, які набували б тільки 

негативного досвіду, постійно перебуваючи серед невдах. Серед дітей з 

ознаками обдарованості є діти, які дуже гірко переживають умови змагання: вони 

починають повільніше працювати або «перегоряють». Вони можуть виконувати 

ролі експертів, журі. 

Нестандартний урок 

   Обдаровані діти дуже часто залишаються непомітними на уроках, тому що 

бояться бути активнішими, щоб не здаватися своїми однокласникам 

найрозумнішими. Бувають і такі ситуації, коли учень має альтернативне 

вирішення завдання, ніж запропоноване вчителем, і не впевнений у тому, що це 

рішення є правильним, та побоюється негативної оцінки вчителя. Не вистачає 

якогось поштовху для виявлення своєї особистості. У кожному дитячому 

колективі є діти, яким властиве нестандартне мислення. Винаходимо такий 

механізм роботи, який спрямував би на співпрацю з обдарованими дітьми за 

обов'язкового розподілу уваги на всіх учнів класу. За цих обставин учитель має 

бути насамперед психологом і не створювати подібних ситуацій. Цю проблему 

можна розв'язати шляхом організації нестандартного уроку (це може бути будь-

яка робота в групах). Дуже важливим є те, щоб обдарована дитина не виконувала 

завдання за іншого, а допомагала виконати його самому учневі. 

           Оцінювання та сприятлива психологічна атмосфера 

  Природа обдарованості та творчості потребує вільного висловлення своїх 

думок та ідей. Для того потрібна атмосфера довіри. Такий соціально-

психологічний клімат стимулює дітей до гри, розкутості та створює в них 

веселий настрій. Важливо розуміти, що, закликаючи дітей вільно виявляти свою 

особистість, необхідно позбавити їх загрози зовнішнього оцінювання та критики. 

                                      Принципи безоцінної діяльності 

  Безоцінна діяльність означає, що обговорення результатів діяльності та її 

оцінювання відкладено до того моменту, поки людина сама не побачить інші 

можливості, можливі ідеї або способи розв'язання цієї проблеми. 



 
 

Основна мета принципу безоцінної діяльності - це позбавлення дитини страху 

робити помилки. Для обдарованої дитини створюємо сприятливий 

психологічний клімат, щоб подолати розрив між інтелектуальним і особистісним 

розвитком і сприяти розвитку дитини.  

                                    Диференційоване навчання 

  Нині очевидними є  два факти. Діти з високим рівнем розвитку 

інтелектуальних здібностей мають здатність самостійно вчитися.   Ось 

чому  організовуємо диференційоване завдання, що створює умови для навчання 

обдарованих учнів в особистому темпі. Різнорівневі завдання, а для обдарованих 

- завдання підвищеної складності, дадуть можливість учням реалізувати себе. 

Індивідуальна позашкільна робота 

•    Самовиховання, саморозвиток учнів. 

•     Складання індивідуальних особистісно зорієнтованих програм. 

•     Залучення дітей до науково- дослідної та творчої діяльності. 

•    Інтелектуальні конкурси, турніри. 

•     Системапідготовки до предметних олімпіад. 

       Удосконалити освітній процес, роботу з обдарованими, здібними дітьми, 

дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук 

допомагають: 

•      олімпіади базових дисциплін;  

•      олімпіади на творче мислення; 

•      олімпіади на кмітливість та логічне мислення; 

•      конкурси; 

•      конкурси знавців з математики та логічного мислення (Рік математичної 

освітив Україні); 

•      інтелектуальні ігри. 

     Велику роль у розвитку творчої особистості відіграють батьки. Вони 

створюють сприятливі умови для розвитку цих характеристик, якщо своєю 

поведінкою демонструють, що вони цінують дитину в моральному, соціальному 

та інтелектуальному плані.  

                   Особливості підготовки учнів до проектної діяльності 

 в системі «Школа – МАН» на основі моделі формування 

пізнавальних інтересів       

У системі розбудови суспільства вирішального значення набуває проблема 

майбутніх поколінь. Цю проблему можна вирішити шляхом залучення учнівської 

молоді до різноманітних конкурсів, а особливо конкурсів-захистів творчих робіт 

Малої академії наук України. Оскільки учнівська молодь характеризується 

різними здібностями, неоднаковою зацікавленістю у навчанні, певними 

уподобаннями у виборі майбутньої професії, важливо якомога раніше виявити і 

розвинути інтерес до дослідницької діяльності. 



 
 

Найголовнішим у роботі педагога є уміння навчити учня концентрувати 

увагу, спостерігати за об’єктами і явищами природи, бути допитливим. Проте  не 

слід поспіхом задовольняти  дитячу допитливість у всіх аспектах. Краще, коли 

учень сам дізнається про те, що його цікавить. Якщо ж педагог замінить його 

розумове мислення своїм авторитетом, то учень з часом зовсім перестане думати 

і стане «іграшкою» чужої думки. 

Методи і форми навчальної діяльності: 

індивідуальні: опрацювання літературних джерел, відпрацювання 

методик дослідження, виконання дослідів і проведення 

експериментальних досліджень, обговорення результатів з науковими 

керівниками, написання звітів, проектів, науково-дослідницьких робіт 

тощо; 

групові: факультативи, спеціальні курси, гуртки, екскурсії, консультації, 

засідання наукових товариств; 

масові: предметні тижні, олімпіади, дні науки, наукові конференції, 

тематичні вечори, науково-профорієнтаційні лекторії, участь у 

конкурсах МАН.                                                      

                                  

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Відповідальний 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Оновлення портфоліо обдарованих 

дітей з метою визначення творчо 

обдарованих учнів та надання їм 

необхідної підтримки 

До 20.09.2020 Кушнір Г.М.   

2. Нарада при директору «Аналіз 

результативності учнів гімназії у ІІ 

та ІІІ етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

дисциплін» 

24.09. 2020 Горбачик Н.Ф. 

3. Оновлення індивідуальних карток 

обдарованої дитини 

До 20.09.2020  Кушнір Г.М. 

4. Поповнити інформаційний банк 

даних про: 

● інтелектуально обдарованих дітей; 

● творчо обдарованих дітей; 

● спортивно обдарованих дітей; 

До 20.09.2020 Вчителі-предметники, 

керівники гуртків 



 
 

● технічно обдарованих дітей 

5. Діяльність творчої групи вчителів 

«Компетентісно спрямований 

педагогічний процес в умовах 

дистанційного навчання»   

Протягом 

навчального року 

 Омельчук Р.О. 

6. Організація ведення 

факультативів, курсів за вибором, 

гуртків 

До 30.09.2020 

 

 

Мацієвська Н.П.,  

Павлік І.А.,  

Кушнір Г.М. 

7. Розробка завдань до І етапу 

предметних олімпіад 

До 30.09.2020 Керівники МО 

8. Оформлення в бібліотеці виставки 

літератури „Формування 

дослідницьких компетентностей” 

До 30.09.2020 Завбібліотекою 

9. Підготовка учнів до участі у І етапі 

предметних олімпіад 

Вересень-

жовтень 

Вчителі-предметники 

10. Установчі заняття учнів – членів 

МАН. 

До 30.09.2020 Керівники секцій 

11. Поновити на шкільному Web-сайті 

сторінки, присвячені роботі з 

обдарованою молоддю 

До 30.10.2020 Кушнір Г.М., 

Мацієвська Н.П. 

12. Співпраця з інформаційним 

центром РАЕС, БДЮТ, ДЮСШ з 

метою  творчого розвитку 

обдарованих дітей 

Впродовж року Адміністрація,  

класні керівники 

13. Нарада при директору «Про 

організацію проведення І етапу 

олімпіад та підготовку до участі в 

районному етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад». 

24.09.2020 Директор  

ЖОВТЕНЬ 

1. Організувати і провести І етап 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

Впродовж місяця Адміністрація, 

вчителі-предметники 



 
 

2. Обмін досвідом вчителів, які 

результативно працюють з 

обдарованими дітьми, 

«Створення системи роботи з 

обдарованими дітьми» 

До 20.10.2020 Адміністрація   

3. Підготовка учнів до участі у ІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

Протягом жовтня-

листопада 

Адміністрація,  

вчителі-предметники 

4. Поновлення рекомендацій для 

батьків та вчителів щодо 

розвитку в дітей творчих 

здібностей 

До 15.10.2020 Маслюковська Л.В.,  

психолог 

5. Залучення обдарованих учнів до 

конференцій, круглих столів, 

інтелектуальних конкурсів і 

турнірів в рамках предметних 

тижнів 

За річним планом 

роботи 

Вчителі-предметники 

6. Залучення учнів у 

Всеукраїнському інтерактивних  

конкурсах  

Згідно плану Вчителі-предметники 

    

ЛИСТОПАД 

1. Тематичні консультації для 

батьків „Сім’я та обдарована 

дитина” 

За графіком 

батьківських 

зборів 

Адміністрація,  

класні керівники 

2. Оформлення інформаційно-

аналітичних документів 

„Моніторинг участі учнів школи 

у І етапі Всеукраїнських 

предметних олімпіад та МАН і 

підготовка до участі у міському 

етапі” 

Впродовж місяця Кушнір Г.М., 

вчителі-предметники 

3. Залучення учнів до участі у 

конкурсах з української мови та 

Впродовж місяця Вчителі 

української мови  

і літератури 



 
 

літератури (імені П. Яцика та ім. 

Т.Шевченка) 

ГРУДЕНЬ 

1. Підготовка до ІІ етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН 

Впродовж місяця Кушнір Г.М. 

2. Інформаційне вітання на сайті 

гімназії „Вісті з олімпіад” (за 

результатами участі учнів) 

Впродовж місяця Кушнір Г.М  

СІЧЕНЬ 

1. Аналіз результативності участі 

учнів у І та ІІ етапах 

всеукраїнських учнівських 

олімпіад на засіданнях МО   

До 10.01.2021 Керівники МО 

2. Підготовка та участь у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

Впродовж місяця Адміністрація,  

вчителі-предметники 

ЛЮТИЙ 

1. Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Впродовж місяця Вчителі-

предметники 

2. Участь в обласному етапі 

конкурсі-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН 

За графіком Наукові керівники 

3. Виставка літератури „Психолого-

педагогічна наука про 

обдарованість» 

Впродовж місяця Завбібліотекою 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Залучення учнів до підготовки та 

участі в огляді дитячої творчості 

Впродовж місяця Адміністрація,  

керівники гуртків 

КВІТЕНЬ 

1. Аналіз участі учнів в олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях та турнірах 

Впродовж місяця Адміністрація школи 



 
 

ТРАВЕНЬ 

1. Аналіз роботи МО з 

обдарованими учнями 

За графіком Керівники МО 

2. Створення творчої групи для 

планування роботи з 

обдарованими учнями на 

наступний рік 

Впродовж місяця Кушнір Г.М. 

3. Оформлення  стенду „Гордість 

гімназії” 

До 01.06.2021 Адміністрація   

 

                    Циклограма     роботи гімназійного товариства «Олімпія» 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

1 Інформаційно-рекламна акція 

«Знайомтеся, гімназійне товариство 

МАН» 

Вересень, 

1-й тиждень 

Наукові керівники   

2 Відкриття 

роботи гімназійного товариства МАН 

Жовтень, 

2-й тиждень 

Наукові керівники   

3 Організація роботи 

теоретичних консультпунктів: 

«Інформаційна культура: як написати 

реферат»; «Науково-дослідна 

робота школяра»; «Як написати та 

захистити проект» 

Вересень- 

жовтень, 

протягом 

року- консультаці

ї 

Наукові керівники   

4 Організація роботи юних науковців з 

батьками-науковцями  

Протягом 

року, консультації, 

зустрічі 

Наукові керівники  

5 Робота в секціях, звіт про виконання 

робіт за графіком 

Жовтень-квітень Наукові керівники  

6 Участь у конкурсі-захисті наукових 

робіт МАН 

Грудень-лютий Наукові керівники  

7 Виступ-представлення роботи на 

засіданнях секцій, у класах на уроках, 

під час предметних тижнів 

Протягом року Наукові керівники, 

члени методичної 

ради 

8 Участь у виставках, 

батьківських зборах тощо 

Протягом року Наукові керівники, 

члени методичної 

ради 



 
 

9 Попередній захист проектів, наукових 

робіт 

Березень- квітень Наукові керівники, 

члени методичної 

ради 

10 Організація та проведення 

Днів Науки в гімназії 

Травень Наукові керівники, 

адміністрація 

11 Визначення та нагородження 

переможців — активних 

учасників гімназійного відділення 

МАН 

Травень Наукові керівники, 

адміністрація 

  

Результати: система стійких рівнів сформованості пізнавальних інтересів учнів 

у проектно-пошуковій діяльності. Реалізація запропонованої моделі 

здійснюється таким чином. Знаючи педагогічні цілі із врахуванням наукового 

підґрунтя, критерії ефективності, суб’єкти формування пізнавальних інтересів 

(залежно від рівнів сформованості останніх) визначають зміст, методи і 

форми  навчання. 

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я УЧАСНИКІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні При- 

мітка 

1. Видати та довести до відома 

всіх працівників наказ "Про 

організацію роботи з охорони 

праці" з визначенням 

відповідальних осіб за 

пожежну, електробезпеку, 

безпечну експлуатацію 

електромеханічного 

обладнання, будівель і споруд, 

тощо 

До нового 

навчального 

року 

Директор 

гімназії- 

Н.Горбачик 

 

2. Забезпечувати законодавчими 

актами та нормативно- 

технічною документацією 

Постійно Інженер з 

охорони праці- 

В.Паламарчук 

 

3. Скласти і затвердити перелік 

професій та посад працівників, 

на які повинні бути розроблені 

інструкції з охорони праці 

До 25.08 Інженер з 

охорони праці- 

В.Паламарчук 

 

4. Розробити, ввести в дію 

інструкції з охорони праці  

для працівників 

До 25.08 Інженер з 

охорони праці- 

В.Паламарчук 

 



 
 

5. Здійснити перевірку 

готовності закладу до нового 

навчального року, оформити 

акт готовності закладу, 

актів-дозволів на заняття в 

кабінетах підвищеної 

небезпеки (фізики, хімії, 

біології, інформатики, 

майстернях, спортзалах) 

До 25.08 Директор 

гімназії- 

Н.Горбачик,  

інженер з 

охорони праці- 

В.Паламарчук 

 

6. Поновити куточок з охорони 

праці 

 

До 25.09 Інженер з 

охорони праці- 

В.Паламарчук 

 

7. Забезпечення своєчасного 

проходження працівниками 

закладу медогляду 

До 01.08 Директор 

гімназії- 

Н.Горбачик 

 

8. Своєчасно проводити 

розслідування та облік (з 

реєстрацією в журналі) 

кожний нещасного випадку (в 

побуті та під час навчально-

виховного процесу) з 

працівниками та учнями 

закладу  

Впродовж 

року 

Інженер з 

охорони праці- 

В.Паламарчук 

 

 

9. Проведення навчання та 

перевірку знань з питань 

охорони праці, з ново 

призначеними працівниками 

Перша 

декада 

січня 

Директор 

гімназії- 

Н.Горбачик,  

інженер з 

охорони праці- 

В.Паламарчук 

 

10. Проводити вступний  

інструктаж з 

новопризначеними 

працівниками 

В перший 

день 

роботи, 

перед 

початком 

роботи 

Інженер з 

охорони праці- 

В.Паламарчук 

 

11. Проводити інструктажі з 

охорони праці на робочому 

місці з: 

- педагогічними працівниками; 

- технічним персоналом. 

2 рази на 

рік 

Інженер з 

охорони праці- 

В.Паламарчук 

 

12. Контроль за веденням журналу 

реєстрації інструктажу учнів з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в кабінетах 

підвищеної небезпеки (фізики, 

Протягом 

року 

Інженер з 

охорони праці- 

В.Паламарчук 

 



 
 

хімії, біології, інформатики, 

майстернях, спортзалах) 

13. Організувати проведення 

загального огляду 

приміщення гімназії. 

Забезпечити утримання шляхів 

евакуації у відповідності з 

Правилами пожежної безпеки 

Восени, 

навесні 

Завідувач 

господарства- 

Н.Бубка, інженер 

з охорони праці-

В.Паламарчук 

 

14. Організувати проведення 

електротехнічних вимірів 

опору заземлюючого 

пристрою, опору ізоляції 

електропроводів 

Щорічно Завідувач 

господарства- 

Н.Бубка 

 

15. Забезпечити дезінфекцію, 

дератизацію приміщень 

 Протягом 

року 

Завідувач 

господарства- 

Н.Бубка 

 

16. Організувати в закладі, 

безпечний питний, 

повітряний, температурний, 

світловий режими 

Постійно Директор 

гімназії- 

Н.Горбачик, 

завідувач 

господарства- 

Н.Бубка 

 

17. Провести практичне заняття з 

відпрацюванням плану 

Евакуації учасників освітнього 

процесу 

Вересень, 

Квітень 

Заступник-

Р.Омельчук, 

інженер з 

охорони праці-

В.Паламарчук 

 

18. Забезпечення приміщення 

гімназії пожежними щитами з 

необхідним інвентарем. 

Впродовж 

року 

Завідувач 

господарства- 

Н.Бубка 

 

19. Здійснювати контроль за 

дотриманням правил 

поведінки учнями на уроках та 

перервах 

Впродовж 

року 

Адміністрація,кл

асні керівники 

інженер з 

охорони праці-

В.Паламарчук 

 

20. Провести на батьківських 

зборах бесіди з попередження 

дитячого дорожньо-

транспортного, побутового 

травматизму  

1 раз на рік Класні керівники  

21. Провести заняття серед 

педагогічного та технічного 

персоналу на тему 

"Профілактика невиробничого 

характеру травматизму  " 

До 01.08 Інженер з 

охорони праці-

В.Паламарчук 

 



 
 

22. Звіт  про стан травматизму щомісяця Інженер з 

охорони праці-

В.Паламарчук 

 

23. Перевірити стан спортивного 

обладнання на спортивних 

майданчиках 

Вересень Адміністрація, 

інженер з 

охорони праці-

В.Паламарчук 

 

               
 

за 2019-2020 навчальний рік  

та завдання на 2020-2021 навчальний рік 

 

Діяльність педагогічного колективу гімназії упродовж 2019-2020 

навчального року була спрямована на реалізацію таких завдань виховного 

спрямування: 

- Профілактика правопорушень серед дітей та учнівської молоді; 
- Протидія булінгу в учнівському середовищі; 
- Патріотичне виховання (реалізація патріотичних проектів); 
- Формування ціннісних ставлень особистості до держави і суспільства; 
- Підготовка підростаючої молоді до дорослого сімейного життя (створення так 

званих «Трикутників: учні – батьки – педагоги», проведення тренінгів 

батьківської ефективності та взаємодії, батьківських зборів разом з дітьми).  
- Допомога у навчанні (допомога учням 5-6-х класів навчатися самостійно 

здобувати знання). 
- Удосконалення методичної роботи з педагогами-виховниками (використання 

проблемно-цільового підходу; організація самоосвіти за індивідуальними 

методичними темами (проблемами) в рамках проблемної теми кафедри 

виховання: «Впровадження у виховний процес гімназії інноваційних 

технологій формування у школярів системи позитивних цінностей-ставлень» 

(упродовж 2019-2020 навчального року). 
Кафедрою виховання гімназії реалізується методична проблемна тема 

«Впровадження у виховний процес гімназії інноваційних технологій формування 

у гімназистів системи позитивних цінностей-ставлень». 

Виховна робота гімназії організована відповідно до вимог таких 

нормативних документів: 

- «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України» (наказ МОН України від 31.10.2011 

№1243); 
- Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу 

в 2018/2019 році у загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН 

України від 01.07.2017 № 1/9-343); 
- Закон України «Про освіту»; 
- Закон України «Про загальну середню освіту»; 
- Закон України від 26.04.2001 «Про охорону дитинства»; 

Аналіз 
виховної 
роботи 



 
 

- Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю»; 
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2000 р. №434 

«Про затвердження положення про класного керівника 

загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої 

освіти»; 
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 року №2140 

«Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації 

державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин на 2011-

2015 роки»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 року №350 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2015 року»; 
- Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2012 №1/9-530 «Щодо 

виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі 

засобами позакласної роботи»; 
- Наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 31.07.2014 

№432 «Про затвердження заходів з виконання у 2014-2016 роках 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2019 року»; 
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 вересня 

2014 року №485 «Про обласну цільову соціальну програму підтримки 

сім’ї до 2019 року»; 
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 лютого 

2014 року №45 «Про обласну програму забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2019 року»; 
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 травня 

2013 року №275 «Про проведення в області щорічної Всеукраїнської 

інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з 

мене»; 
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року 

№453-р «Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та 

правоохоронних органів»; 
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.05.2012 

№258 «Про план обласних заходів щодо реалізації стратегії державної 

політики розвитку громадянського суспільства, формування 

громадянської культури та підвищення рівня толерантності у 

суспільстві»; 
- Лист управління освіти і науки Рівненської ОДА від 09.10.2018 №4571-

07 в/01-09/14 «Про проведення Всеукраїнського тижня права» та ін.. 
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. №1646 

«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування 

заходів виховного впливу в закладах освіти» 
- Закон “Про освіту”, вересень 2017 року  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


 
 

- Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо 

формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (від 

18.12.2006 р.): 

Для реалізації завдань у гімназії розроблений і затверджений план виховної 

роботи (він є частиною річного плану роботи гімназії), заходи на виконання 

програмних, нормативно-правових документів, проектів. 

Проблеми, над вирішенням яких працює педколектив гімназії: 

- формування здоров’язбережувальної компетентності учнів; 
- розвиток дієвого учнівського самоврядування; 
- впровадження кращого педагогічного досвіду; 
- використання інноваційних технологій в організації виховного процесу; 
- стимулювання лідерства поряд із формуванням умінь колективної праці; 
- створення ситуації  успіху; 
- поліпшення матеріально-технічної бази для реалізації виховних завдань. 

Для узагальнення різних видів контролю за станом виховної роботи 

використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення 

відповідних питань на нараду при директору, на засідання педагогічної ради, 

кафедри виховання, наради вихователів (класних керівників), опитуваня та 

онлайн бесіди за допомогою засобів технічного зв’язку. Із метою забезпечення 

якості внутрішнього контролю з питань виховної роботи були видані такі накази: 

• «Про підготовку до початку 2019-2020 навчального року»; 

• «Про заборону тютюнопаління  в гімназії і затвердження заходів щодо 

проведення антинікотинової  інформаційно-освітньої та профілактичної роботи 

серед учнів та працівників у 2019-2020 н.р.»; 

• «Щодо протидії булінгу серед учасників освітнього процесу»; 

• «Про створення комісії щодо протидії булінгу»; 

• «Про організацію роботи спеціальної медичної групи з фізичного 

виховання у 2019 році»; 

• «Про затвердження заходів військово-патріотичного гуртка «Джура»»; 

• «Про розподіл учнів на групи для занять на уроках з фізичної культури у 

2019-2020 навчальному році»; 

• «Про  участь у відкритому міському туристсько-спортивному злеті 

«Золота осінь-2019»»; 

• «Про організацію екскурсії у м.Київ»; 

• «Про участь у міських змаганнях з баскетболу 3х3 серед юнаків і дівчат 

2002 р.н. та молодші, 2005 р.н. та молодші»; 

• «Про участь у проекті-грі «Євросесія» представництва ЄС в Україні»; 

• «Про участь у змаганнях з футболу серед юнаків шкіл міста на приз клубу 

«Шкіряний м’яч»; 

• «Про проведення акції «В рожевих окулярах»»; 

• «Про організацію екскурсію екскурсії в м. Львів»; 

• «Про сеанси кінопоказу»; 

• «Про організацію співпраці педагогів з батьківськими колективами класів 

у 2019-2020 навчальному році»; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975


 
 

• «Про участь у змаганнях з баскетболу в залік Спартакіади школярів»; 

• «Про розподіл годин позакласної гурткової роботи на 2019-2020 

навчальний рік»; 

• «Про дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у гімназії у 2019-

2020 навчальному році»; 

• «Про охорону праці, дотримання правил техніки безпеки, профілактику 

дитячого та виробничого травматизму у 2019-2020 році.» 

• «Про затвердження заходів превентивного виховання у 2019-2020 

навчальному році.»; 

• «Про участь у міських змаганнях з легкої атлетики у залік міської 

Спартакіади школярів 2020 року»; 

• «Про участь у міських змаганнях « Нумо хлопці – козаки»; 

• «Про організацію екскурсії в м. Луцьк»; 

• «Про затвердження складу комісії по розслідуванню нещасних випадків 

серед учасників освітнього процесу гімназії»; 

• «Про проведення вечора відпочинку старшокласників»; 

• «Про участь у міських змаганнях з шахів та шашок в залік Спартакіади 

школярів 2020 року»; 

• «Про підсумки проведення традиційної посвяти в гімназисти»; 

• «Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу під час 

проведення новорічних свят»; 

• «Про результати моніторингу рівнів вихованості учнів гімназії у І 

семестрі 2019-2020 навчального року»; 

• «Про підсумки виховної роботи гімназії за І семестр 2019-2020 

навчального року»; 

• «Про затвердження плану участі учнів гімназії у масових заходах за 

напрямками позашкільної освіти у 2020 році»; 

• «Про заходи щодо виконання у 2019-2020 навчальному році обласної 

Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 

роки»; 

• «Про організацію харчування учнів гімназії у 2019-2020 навчальному 

році»; 

• «Про створення комісії з контролю за організацію харчування учнів 

гімназії»; 

• «Про надання допомоги в організації роботи органам учнівського 

самоврядування у 2019-2020 н. році»; 

• «Про участь у Спартакіаді школярів у 2020 році»; 

• «Про участь у міських змаганнях по волейболу у залік Спартакіади 

школярів 2020 року»; 

• «Про стан реалізації завдань обласної програми національного виховання 

учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки по формуванню ціннісного 

ставлення до держави і суспільства»; 

• «Про результати аналізу стану відвідування учнями гімназії експертизи 

класних журналів 5-11 класів у І семестрі 2019-2020 навчальному році»; 

          • «Про стан травматизму у 2019-2020 навчальному році»; 



 
 

          • «Про підсумки виховної роботи гімназії за ІІ семестр 2019-2020 

навчального року»; 

          • «Про результати моніторингу рівнів вихованості учнів гімназії у ІІ 

семестрі 2019-2020 навчального року»; 

Питання, які було розглянуто на нараді при директору:  

Січень 2020 

Тема: 

Робота з батьками. 

Лютий 2020 

Тема: 

Медичне обслуговування гімназистів. 

Березень 2020 

Тема: 

Охорона життя, попередження дитячого травматизму. Коронавірус 

COVID-19. 

Квітень 2020 

Тема: 

Стан роботи педагогічного колективу щодо профілактики різних 

проявів булінгу, кібербулінгу, жорстокості і насилля, психологічний 

стан дітей в умовах дистанційного навчання. 

Травень 2020 

Інструктажі з ТБ та правила безпеки під час літніх канікул. 

Важливі питання організації життєдіяльності учнівських 

колективів, поліпшення умов виховання, оздоровлення, методичної 

роботи членів кафедри виховання гімназії розглядалися на нараді при 

заступнику директора з виховної роботи.  

Організаційно-методична робота з вихователями 

 (класними керівниками) 5-11 класів у І семестрі 2019-2020 навчального року 

(оперативні наради) 

№ 

з/

п 

Зміст Термін 

проведення 

Відповідальни

й 

Примітка 

1 1.Організація роботи класного 

колективу. Розділи плану роботи 

вихователя (класного керівника). 

2.Проведення індивідуальних 

консультацій, методична робота 

вихователів (класних 

керівників), наставництво, 

спарене партнерство, робота над 

проблемною темою. 

Серпень Вихователі 

(класні 

керівники) 

 



 
 

3.Вивчення посадових обов’язків 

класного керівника. Нормативно-

правові положення в роботі 

класного керівника. 

4.Пріоритетні напрямки та 

виховні завдання для роботи з 

учнівськими колективами класів 

на 2019-2020 навчальний рік. 

2 1.Планування заходів з охорони 

дитинства та безпеки 

життєдіяльності. 

2.Заповнення соціального 

паспорта гімназії. Анкетування 

батьків. 

3.Вивчення зайнятості учнів у 

гуртках, секціях, клубах. 

4.Розширення проектної 

діяльності. 

5.Про здійснення контролю за 

спізненнями, відвідуванням та 

інших видів контролю. 

6.Обговорення кращих справ 

місяця. 

Вересень ПАВЛІК І.А., 

МАСЛЮКОВ

СЬКА Л.В., 

вихователі 

(класні 

керівники) 

 

3 1.Узагальнення результатів 

моніторингу відвідування 

учнями гімназії. 

2.Інструктаж з техніки безпеки 

дітей під час канікул. 

3.Робота гімназії під час канікул. 

4.Про проведення моніторингу 

рівнів вихованості учнів 5-11 

класів. 

Жовтень ПАВЛІК І.А.  



 
 

5.Обговорення кращих справ 

місяця. 

4 1.Організація роботи вихователя 

(класного керівника) з учнями 

щодо профілактики відхилень у 

поведінці. 

2.Використання педагогічної 

діагностики в роботі класного 

керівника. 

3.Узагальнення результатів 

моніторингу рівнів вихованості 

учнів. 

4.Обговорення кращих справ 

місяця. 

Листопад МАСЛЮКОВ

СЬКА Л.В., 

вихователі 

(класні 

керівники) 

 

5 1.Результати моніторингу 

виховної діяльності гімназії. 

2.Інструктажі із техніки безпеки 

учнів під час канікул та 

новорічно-різдвяних свят. 

3.Робота гімназії під час канікул. 

4.Проведення батьківських 

зборів. 

5.Аналіз ефективності виховних 

програм за І семестр навчального 

року. 

6.Обговорення кращих справ 

місяця. 

Грудень ПАВЛІК І.А. 

МАСЛЮКОВ

СЬКА Л.В., 

вихователі 

(класні 

керівники) 

 

Аналіз відвіданих виховних заходів та уроків показав, що виховні заходи 

(години спілкування, виховні години, свята, конференції, уроки правової 

грамотності, проекти та їх захист тощо) готуються і проводяться на належному 

науково-методичному рівні, використовуються сучасні інноваційні технології 

(інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, проектні та ін.), методи та форми 

навчання. 



 
 

Підвищення професійного, методичного рівня вихователів (класних 

керівників) здійснювалося через різні форми методичної роботи, зокрема в межах 

роботи кафедри виховання. Було проведено 3 засідання кафедри 

Планування виховної діяльності здійснювались за напрямами: 

• Реалізація програми національного виховання учнівської молоді на 2008-

2020 роки (ціннісне ставлення до людей; до себе; до держави; до суспільства; до 

здоров’я; до мистецтва; до природи; до праці). 

• Превентивне виховання. 

• Співпраця з батьківською громадськістю. 

• Моніторинг та управління виховним процесом. 

• Методична робота з вихователями (класними керівниками). 

Реалізовані у повному обсязі заходи Плану організаційно-практичних дій 

Вараської гімназії щодо реалізації у 2019-2020 навчальному році Програми 

національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки 

І семестр 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 Проведено засідання педагогічної 

ради з проблеми: «Система роботи 

педагогічного колективу щодо 

формування у гімназистів ціннісного 

ставлення до мистецтва». 

28.05.2019 

 

І.ПАВЛІК, 

Л.БУТРИМ 

3 На нараді при директору розглянуто 

питання:  

1. Стан відвідування учнями уроків та 

позакласних занять. 

 

11.11.2019 

І.ПАВЛІК 

Р.ОМЕЛЬЧУК 

4 Загальногімназійна батьківська 

конференція, класні батьківські збори з 

метою ознайомлення батьківської 

громадськості з рішеннями педагогічної 

ради від 28.05.2019 року з теми «Система 

роботи педагогічного колективу щодо 

формування у гімназистів ціннісного 

ставлення до мистецтва». 

Листопад 

2019 

Вихователі 

(класні 

керівники), 

І.ПАВЛІК 

5 До  річниці Незалежності України та 20-

річчя гімназії організовані екскурсії до 

музею історії Вараської гімназії. 

Презентація фільму «Вараська гімназія –

шляхи становлення та розвитку».  

Листопад 

2019 

Адміністрація 

гімназії, творча 

група 



 
 

6 Проведення вихователями (класними 

керівниками) і вчителями-предметниками 

відкритих виховних заходів за змістом 

виховання обласної Програми 

національного виховання учнівської 

молоді Рівненщини на 2008-2020 роки 

Згідно 

графіка, 

упродовж І 

семестру 

І.ПАВЛІК, 

Л.БУТРИМ 

8 Організовано роботу творчих груп 

вихователів з розробки моделі виховного 

простору гімназії, який найефективніше 

формує ціннісні ставлення особистості. 

Із 01.09. 

упродовж 

2019-2020 

н.р. 

І.ПАВЛІК, 

Л.БУТРИМ 

9 Проведення моніторингу рівня 

вихованості учнів 5-11 класів (за 

ціннісними ставленнями). Результати 

діагностики обговорити на засіданні 

педагогічної ради. 

14-25.10.2019 Вихователі 

(класні 

керівники),  

12 Продовження формування банку даних 

виховних технологій за розділами змісту 

виховання Програми національного 

виховання учнівської молоді Рівненщини 

«На допомогу вихователям (класним 

керівникам) у реалізації Програми». 

Вересень 

2019 - 

червень 2020 

І.ПАВЛІК, 

Л.БУТРИМ. 

Л.ВОРОНОВС

ЬКА 

14 Здійснення систематичного контролю за 

станом реалізації обласної програми 

національного виховання учнівської 

молоді Рівненщини у освітньому процесі 

гімназії (за графіком 

внутрішньогімназійного контролю стану 

виховної діяльності гімназії). 

Упродовж 

навчального 

року 

І.ПАВЛІК 

15 У гімназійній бібліотеці поповнення 

картотеки літератури та виховних 

технологій за розділами змісту виховання 

обласної Програми національного 

виховання учнівської молоді Рівненщини. 

Упродовж 

навчального 

року 

О.ДАНИЛЕНК

О 

16 Здійснення систематичного інформування 

педагогічного колективу про нові 

надходження до бібліотеки, які можна 

використати в практичній діяльності з 

реалізації Програми. 

Упродовж 

навчального 

року 

О.ДАНИЛЕНК

О 

18 Підготовка підсумкового наказу «Про 

діяльність педагогічного колективу 

гімназії з реалізації обласної Програми 

Грудень 2019 

 

І.ПАВЛІК, 

Л.БУТРИМ 



 
 

національного виховання учнівської 

молоді Рівненщини у 2019-2020 

навчальному році». 

ІІ семестр 

№ 

з/

п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1. На нараді при директору розглянуті 

питання:  

1. Робота з батьками. 

2. «Стан національно-патріотичного 

виховання учнів гімназії (аналіз виконання 

Плану заходів Вараської гімназії по 

реалізації у 2019-2020 навчальному році 

обласної Програми національного 

виховання учнівської молоді 

Рівненщини)». 

3. Стан гурткової роботи. 

 

 

Січень 2020 

 

Березень 

2020 

 

 

 

 

Квітень 2020 

І.ПАВЛІК, 

Р.ОМЕЛЬЧУК 

3 Розроблено та затверджено графік 

проведення класними керівниками і 

вчителями-предметниками відкритих 

виховних заходів за змістом виховання 

обласної Програми національного 

виховання учнівської молоді Рівненщини 

на 2008-2020 роки. 

до 04.02.2020 І.ПАВЛІК, 

Л.ВОРОНОВС

ЬКА 

4 Організовано роботу творчих груп 

вихователів з розробки моделі виховного 

простору гімназії, який найефективніше 

формує ціннісні ставлення особистості. 

Із 01.09. 

упродовж 

2019-2020 

н.р. 

І.ПАВЛІК, 

Л.БУТРИМ 

5 Проведено моніторинг рівня вихованості 

учнів 5-11 класів (за ціннісними 

ставленнями) – онлайн (classroom). 

Результати діагностики обговорено на 

нараді при директору. 

Травень 2020 Класні 

керівники 5-11 

класів, 

І.ПАВЛІК, 

Л.ВОРОНОВС

ЬКА 

7 Проведено агітаційну роботу онлайн «Твоє 

здоров’я у твоїх руках. Профілактика 

коронавірусу COVID-19» 

Березень 

2020 

Травень-

червень 2020 

І.ПАВЛІК, 

Л.ВОРОНОВС

ЬКА 

8 Продовжено формування банку даних 

виховних технологій за розділами змісту 

виховання Програми національного 

виховання учнівської молоді Рівненщини 

Вересень 

2018 - 

червень 2019 

І.ПАВЛІК, 

Л.ВОРОНОВС

ЬКА 



 
 

«На допомогу класним керівникам у 

реалізації Програми». 

9 Здійснювався систематичний моніторинг 

за станом реалізації обласної програми 

національного виховання учнівської 

молоді Рівненщини у освітньому процесі 

гімназії (за графіком 

внутрішньогімназійного моніторингу 

стану виховної діяльності гімназії).  

Упродовж 

навчального 

року 

І.ПАВЛІК 

10 У гімназійній бібліотеці поповнювалась 

картотека літератури та виховних 

технологій за розділами змісту виховання 

обласної Програми національного 

виховання учнівської молоді Рівненщини. 

Упродовж 

навчального 

року 

О.ДАНИЛЕНК

О 

11 Здійснювалось систематичне 

інформування педагогічного колективу 

про нові надходження до бібліотеки, які 

можна використати в практичній 

діяльності з реалізації Програми. 

Упродовж 

навчального 

року 

О.ДАНИЛЕНК

О 

12 Підготовлений підсумковий наказ «Про 

діяльність педагогічного колективу 

гімназії з реалізації обласної Програми 

національного виховання учнівської 

молоді Рівненщини у 2019-2020 

навчальному році». 

червень 2020 І.ПАВЛІК 

 

План 

додаткових заходів щодо посилення національно-патріотичного 

 виховання дітей в гімназії 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін  

виконання 

Виконавці 

1. Посилено виховну роль уроків 

історії, української літератури у 

формуванні в учнівської молоді 

ціннісного ставлення до 

суспільства та держави, 

історичних, культурних і духовних 

надбань українського народу. 

Постійно І.ПАВЛІК, вчителі 

історії, української 

літератури 

2. Забезпечено проведення 

інформаційно-просвітницьких та 

культурно-мистецьких заходів,  

щодо відзначення державних та 

Упродовж 

ІІ семестру 

Вчителі історії, 

бібліотекар 



 
 

пам’ятних дат в історії України, 

спрямованих на формування  

патріотизму та громадянської 

свідомості у дітей. 

3. Організувати просвітницьку 

діяльність про місця козацької та 

бойової слави. (classroom) 

Упродовж 

весни 2020 

року 

класні керівники 5-11 

класів 

4. Систематизовано матеріали про 

героїчне минуле Української 

Повстанської Армії, поповнено 

новими експонатами в кабінеті 

історії куточки з історії 

національно-визвольної боротьби 

українського народу, Героїв 

Небесної сотні,поновлено стінкою 

кабінет історії 

Впродовж 

року  

Завідувач кабінету 

суспільних дисциплін 

5. В кабінеті історії, музеї історії 

гімназії організовано оформлення 

та систематичне поновлення 

матеріалів експозицій про воїнів, 

які захищають Україну у ході АТО. 

Постійно Т.МАСЛЮКОВСЬК

А 

6. Проведено навчально-польові 

збори для учнів, які вивчають 

предмет „Захист Вітчизни”, 

учасники гуртка «Джура». 

Щорічно В.ШЕВЧУК 

Педагогами кафедри виховання у 2019-2020 навчальному році проведені 

 відкриті виховні заходи:  

Графік проведення відкритих виховних заходів 

у І семестрі 2019-2020 навчального року  

№ 
з/п 

Вихователь  

(класний керівник) 
Клас Теми виховних заходів Форма 

проведення 

Дата проведення 

1 Єзгор Л.А. 5-А «Нумо, хлопці-козаки» 

«Знайомі –незнайомці» 

Квест 

Година 

спілкуван

ня  з 

елемента

10.10. 2019 

05.12.2019 



 
 

ми 

тренінгу 

2 Усик Р.В. 5-Б «Нумо, хлопці-козаки» 

«Знайомі –незнайомці2 

Квест 

Година 

спілкуван

ня  з 

елемента

ми 

тренінгу  

10.10. 2019 

05.12.2019 

3 Скібчик 

Г.О. 

6-А «У пошуках козацького 

скарбу» 

«Я маю в серці те, що не 

вмирає» 

Квест 

Виховн

ий захід 

11.10. 2019 

22.11. 2019 

4 Фесюк Н.М. 6-Б «У пошуках козацького 

скарбу» 

«Я маю в серці те, що не 

вмирає» 

Квест 

Виховн

ий захід 

11.10. 2019 

22.11. 2019 

5 Банацька 

Н.О. 

6-В Козацькому роду нема 

переводу  

Квест 12.10.2019 

6 Пінчук 

В.М. 

7-А «Хелоуін» 

Знавці рідної мови 

Вечірка 

Брейн-

ринг 

25.10.2019 

13.11.2019 

7 Валюшко 

Н.П. 

7-Б Зростаємо мужніми  

Моє захоплення 

Конкурс

на 

програма 

Захист 

власних 

проектів 

11.10.2019 

8 Пєпєляєва 

О.З. 

8-А Привіт! Я конфлікт 

Право дитини – щасливе 

дитинство  

Година 

спілкуван

ня 

12.11.2019 

10.12.2019 



 
 

Виховн

ий захід 

/

9 

Лозанович 

Н.І. 

8-Б З повагою до 

енергозбереження 

Право дитини – щасливе 

дитинство  

Виховн

ий захід 

Виховн

ий захід 

13.09.2019 

10.12.2019 

1

0 

Маслюковс

ька Т.М. 

9-А «Нумо козаки» Козацьк

і розваги 

11.10.2019 

1

1 

Вороновсь

ка Л.С. 

9-Б «Нумо козаки» Козацьк

і розваги 

11.10.2019 

1

2 

Бутрим 

Л.П. 

10-А «Хрестики-нулики» 

«Корупція це……» 

Пізнава

льно-

розажаль

на гра 

Антико

рупціний 

урок 

8.11.2019 

 

5.12.2019 

1

3 

Жук Л.В. 10-Б «Хрестики-нулики» 

 

«Корупція це……» 

Пізнава

льно-

розажаль

на гра 

Антико

рупціний 

урок 

8.11.2019 

 

5.12.2019 

1

4 

Маслюков

ська Л.В. 

11-А «Знаємо- пам ятаємо : до 75-

річниці депортації 

українського населення 

Західної України» 

Виховн

ий захід 

23.09.2019р. 

1

5 

Гузь А.О. 11-Б «Знаємо- пам ятаємо : до 75-

річниці депортації 

українського населення 

Західної України» 

Виховн

ий захід 

23.09.2019р. 



 
 

1

6 

Сніжко С.А. 11-В «Знаємо- пам’ятаємо : до 75-

річниці депортації 

українського населення 

Західної України» 

Виховн

ий захід 

23.09.2019р. 

 

 

Графік проведення відкритих виховних заходів 

 у ІІ семестрі 2019-2020 навчального року 

№ 

п/п 

Вихователь 

(класний керівник) 

Клас Тема виховного заходу Форма проведення Дата 

проведення 

1 Степась Світлана 

Петрівна 

5-А «Дівчина-веснянка» Конкурсно-

розважальна 

програма 

05.03. 2020 

17.00 

Актова зала 

2 Климович Світлана 

Павлівна 

5-Б «Дівчина-веснянка» Конкурсно-

розважальна 

програма 

05.03. 2020 

17.00 

Актова зала 

3 Скібчик Галина 

Олексіївна 

6-А «Природа – це дім, в 

якому ми живемо» 

Година 

спілкування – 

онлайн 

(classroom) 

02.05.2020 

17:00 Акт. зал 

4 Печончик Наталія 

Петрівна 

6-Б «Поезія – це завжди 

неповторність» 

Творча зустріч 

(zoom) 

01.04.2020 

15.25 

104 

5 Банацька Надія 

Олександрівна 

6-В «Сім’я, здоровий 

спосіб життя і стійке 

майбутнє» 

(відеопрезентація) 

Година 

спілкування – 

онлайн 

(classroom) 

15.05.2020 

15.25 

Хореогр. зал 

6 Всяка Тетяна 

Миколаївна 

7-А «Дзвони Чорнобиля» Година 

спілкування, 

перегляд відео з 

обговоренням 

(classroom) 

24.04.2020 

14:30 

Спорт.майдан

. 

7 Затірка Лариса 

Іларіонівна 

7-Б «Знайди у себе вдома 

10 речей, пов’язаних з 

українською 

символікою» 

Година 

спілкування – 

онлайн 

(classroom) 

Травень 

8 Пєпєляєва Оксана 

Зіновіївна 

8-А «Цікаве про здорове 

харчування» 

Квест (веб-квест) Квітень 

9 Яринич Тамара 

Віталіївна 

8-Б «Цікаве про здорове 

харчування» 

Квест (веб-квест) Квітень 

10 Маслюковська 

Тетяна Миколаївна 

9-А «Якщо хочеш бути 

здоровим…» 

Година 

спілкування – 

онлайн 

(classroom) 

15.05.2020 

 

11 Вороновська 

Людмила Сергіївна 

9-Б «Якщо хочеш бути 

здоровим…» 

Година 

спілкування – 

15.05.2020 

 



 
 

онлайн 

(classroom) 

12 Гаврилюк Юрій 

Сергійович 

10-А «Ніколи знову» Година 

спілкування – 

онлайн 

(classroom) 

Травень 

13 Жук Людмила 

Михайлівна 

10-Б «Ніколи знову» Година 

спілкування – 

онлайн 

(classroom) 

Травень 

14 Маслюковська 

Людмила Василівна 

11-А «Поетична 

Шевченкіана» 

Виховний захід 06.03.2020  

10.50 Акт.зал 

15 Гузь Алла 

Олександрівна 

11-Б «Поетична 

Шевченкіана» 

Виховний захід 06.03.2020  

10.50 

Акт.зал 

16 Сніжко Світлана 

Андріївна 

11-В «Поетична 

Шевченкіана» 

Виховний захід 06.03.2020  

10.50 

Акт.зал 

Як свідчить практика, ідея єдності навчання й виховання дає позитивний 

результат, саме тому тематичні та предметні тижні містять обов’язковий 

компонент виховання. 

Упродовж 2019-2020 навчального року було проведено  виховні періоди 

(місячники та тижні), що мали свої назву та девіз.  

Планування виховної роботи гімназії на рік передбачає реалізацію певних 

тематичних періодів, що спрямовані на виконання регіональної Програми 

національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.  

              Заходи вересня 2019 року були спрямовані педагогом- організатором 

розширювати кругозір дітей; розвивати активність та зацікавленість у справах, 

власні здібності до вирішення проблем, впевненість у собі; сприяти розширенню 

сфери діяльності кожного учня; удосконалювати творчі здібності учнів; 

ознайомити учнів із різними методиками самовиховання та виховання 

життєтворчості особистості. Утверджувались традиційні свята та заходи 

місячника  ціннісного ставлення до себе: Гімназія -ФЕСТ « Коли ми вдома» , 

операція по класах «Затишок», формування центрів учнівської молодіжної 

організації «Авангард», ток-шоу « Право на владу», Вибори Президента 

учнівського врядування « Шкільні перегони», учнівська конференція «Лідерські 

якості», засідання в школі лідера  « Агенти змін». До тижня енергозбереження  

актив лідерів створили шкільну агітбригаду «Економка»  та взяли участь у 

міському квесті  на тему енергозбереження. Учні гімназії долучились до заходу 

реабілітаційного центру « Вражай та надихай» та закупити розвивальні ігри для 

вихованців центру на суму 2800 грн. 

      Головні завдання заходів, що проводились в рамках місячника ціннісного 

ставлення до суспільства і держави (жовтень 2019), були спрямовані на 
формування патріотичних почуттів передбачає вироблення в учнів високого 

ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я 

процвітання української держави та до її захисту, виховання школярів як 



 
 

громадян і патріотів, забезпечення усвідомлення ними громадянського 

обов’язку. У цьому місяці проведені заходи, які стають традиційними: День 

учителя « Скетч- вітання у стилі кантрі», день  учнівського самоврядування, 

уроки вітань у класних колективах. До Дня захисника України учні гімназії 

спільно з військовослужбовцями частини  3045 провели флешмоб «Служимо 

вірно своєму народу» та створити відеовітання зі святом військовій частині.   

Учасники центру дитячої дипломатії «Глобус» з метою вивчення Європейських 

традицій  провели вечір-Хелоувін та перегляд мультфільмів для учнів 5-7 класів. 

Лідери туристично-екологічного центру « Гарт» провели акцію по збору 

макулатури « Збережи дерево! Подаруй нове життя паперу!». Частина зібраних 

коштів у сумі 1000 грн. була передана дітям в зону АТО. 

         Листопад 2019 року увібрав у себе заходи, які в основному були спрямовані 

на формування ціннісного ставлення до історії, культури, духовних надбань 

рідного краю, до сім’ї, родини, людей. Було  проведено свято гімназійної родини  

під назвою « Гімназії-20!». З метою творчого розвитку та змістовного дозвілля 

учнів 8-11 класів було проведено розважальну гру «Хрестики- Нулики».  Актив 

гімназії взяли участь у міських заходах ради старшокласників «Ватра», зокрема 

у дебатах «Школа- другий дім» та в грі «Євросесія». Педагогом-організатором 

спільно з центром науки та творчого розвитку «Простір» учнівського врядування 

проведені заходи у Міжнародний день толерантності під назвою ігровий проект 

«Толерантний лідер». До найважливіших виховних заходів грудня місяця лідери 

учнівського врядування взяли участь у міському проєкті « У рожевих окулярах. 

  В рамках місячника формування ціннісного ставлення особистості до мистецтва 

( грудень 2019р.) заходи спрямовані на забезпечення високої художньо-

естетичної освіченості та вихованості учнів. До 1 грудня – Міжнародного дня 

інвалідів під гаслом «Від серця до серця» учнівським врядуванням пройшов 

традиційний благодійний ярмарок, Учні гімназії підтримали і долучились до 

благодійної акції під назвою «Торбина добра».  Хорошим підсумком став 

тиждень гарного настрою: свято «Резиденція Миколая», ретро-вечірки у стилі 80-

90-х. 

Протягом ІІ семестру реалізовувалися завдання:  

- спрямовування підлітків на роботу над собою, на здійснення своїх намірів    

щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції; 

- формування навичок співпраці в команді; 

- стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи; 

- формування творчості, креативності;  

- значна увага приділялася мотиваційному аспекту.  

          Заходи січня 2019 року кафедрою виховання були спрямовані на 

формування ціннісного ставлення до історії, культури, духовних надбань рідного 

краю, до сім’ї, родини, людей. Лідери учнівського врядування провели  круглий 

стіл за участю активу школи « Ініціатива – впровадження - успіх».  У січні до Дня 

Соборності учні гімназії провели загальногімназійний флешмоб під гаслом « Ми  

разом з доброї волі». 23.01.2020 року відбулося відкрите засідання учнівської 

культурно- освітньої організації « Авангард», де відбулося висвітлення теми  

«Ми разом - колектив». . До вшанування героїв Крут проведена інформаційна 



 
 

бесіда   « Крути молода кров». Керуюча центром  захисту прав дитини Сусь 

Марта провела  інформаційний вісник "Ти маєш право!" . Президент гімназії О. 

Коцюбайло  провела бесіду-контроль на тему  "Зовнішній вигляд гімназиста ". 
           У лютому місяці заходи були спрямовані на ціннісне ставлення до 

мистецтва. Відповідно пройшли заходи  до Дня рідної мови  центр науки і 

творчого розвитку провів гру  на тему «Слово до слова зложиться мова ». З метою 

виховання у гімназистів гуманізму у стосунках, доброзичливісті, повагу до 

людей, виробляти вміння використовувати здобуті теоретичні знання на практиці 

лідери організували  для молоді гімназії  гру « Хто зверху». У лютому для лідерів 

учнівського самоврядування було проведено бесіди  «Безпека в мережі»  та  

«Булінг – стоп!» організатором, яких була  Ярошик Анастасія та Міщанчук 

Софія. До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні присвячена декаба « Ангели 

пам’яті: Небесна сотня з нами». 

         Березень 2019 року увібрав у себе заходи, які в основному були спрямовані 

на формування ціннісних ставлень особистості до сім’ї, людей,родини й сприяли 

реалізації поставленої мети місячника  розвивати в учнів моральні почуття, 

переконання і формування потреби поводитися згідно з моральними нормами, 

що діють у суспільстві, забезпечення опанування ними духовної культури 

людства, нації, найближчого соціального оточення, наслідування найкращих 

моральних зразків, вироблених родиною, українським народом, виховання 

поваги до загальнолюдських моральних цінностей. Педагогом- організатором 

проведені наступні заходи : « Весна  дарує свято», приурочене Міжнародному 

жіночому дню 8-Березня,  лінійка до Дня гімну України « Гімн України –душа 

народу»,морально-етичні бесіди щодо профілактики булінгу «Доброта і 

жорстокість» , « Культура поведінки – основа життя в суспільстві».  

        Найважливіші виховні заходи квітня місяця навчали дітей методам 

підтримки здоров’я, дотримання особистої гігієни, формували поняття «здоровий 

спосіб життя», «екологічна культура», розвивали фізичні якості й загартовували 

особистість. З метою розширити знання учнів про свято Великодня, традиції його 

святкування; виховувати естетичний смак, любов та повагу до моральних 

цінностей українського народу, популяризувати звичаї святкування Великодня 

був проведений фестиваль писанок « Великодні віночки»  . Серед основних 

заходів даного виховного періоду найважливішими були: заходи в учнівських 

колективах, які створені  відеопроекти ( дистанційно)  з профілактики 

захворювання Сovid -19 на теми «Гімназія- home» та « #Залишайвдома». 

Туристично-екологійчний центр « ГАРТ»  та актив гімназії до Дня пам’яті 

Чорнобильської трагедії   переглядали та вели обговорення -онлайн  по  

документальних стрічках з хронікою тих подій «Розщеплені на атоми» та «АЕС 

Чорнобиль».  У квітні місяці  лідери учнівської організації  провели дистанційно 

народознавчу годину «В наших писанках Великдень дзвоном трепетним луна» та 

переглянули  документальний фільм, присвячений Пасхальному дню «Шлях 

мудрості».  В групі старост класу керуючийцентром «ГАРТ» провів виховну 

бесіду "Молодь проти паління". З попередженням прояву  булінгу в шкільному 

середовищі серед активу гімназії переглядали серіал з обговоренням « Як 



 
 

боротися з булінгом»(дистанційно).   Для емоційної підтримки гімназистів  

створено  челендж з педагогічним колективом  «Ми сумуємо за вами».  

Основні завдання місячника (травень 2020) були спрямовані на 

формування ціннісних ставлень до себе, розвивати активність та зацікавленість у 

справах, впевненість у собі, виховати повагу до сім’ї, до людей старшого віку, які 

пережили лихоліття війни, на утвердження радості пізнання та почуття гордості 

за наполегливість у здобутті знань та активну життєву позицію Актив 9-11класів  

переглядали   фільм з обговоренням  « Хайтарма»,  присвячений пам’яті жертвам 

геноциду кримськотатарського народу.   З метою  стимулювання обдарованої 

молоді міста пройшла урочистість  по підсумках навчального року.  Щодо 

сприяння всебічному  самовихованню української  молоді на засадах     

української культури,  лідери учнівського  врядування  грали в  гру(дистанційно)   

« Вишиванка». Цей виховний період наповнений такими основними заходами: 

традиційне  свято  останнього дзвоника « Фотоквест « Знайди себе у колі 

друзів»»,  2 частини останнього уроку  інста-шоу « Випускники -онлайн».  

Систематично впродовж року були представники інформаційно -

видавничого центру «Погляд» оформляли до свят тематично актову, 

хореографічну зали та   коридори гімназії відповідно до таких заходів : День 

працівників освіти, новорічні дні, свято Весни.  Щомісяця актив інформаційно-

видавничого центру «Погляд» випускали тематичні  відеоролики та звітували на 

сайт гімназії. Упродовж І та ІІ семестру 2019 -2020 навчального року педагог-

організатор проводила тематичні дискотеки з метою забезпечення дозвілля 

гімназистів. 

 Пріорітетними напрямками в роботі педагога-організатора 2019-2020 н.р. 

були наступні напрямки виховної роботи: ціннісне ставлення особистості до 

мистецтва, родини, людей; формування ціннісних ставлень до себе, ціннісне 

ставлення особистості до суспільства і держави, виховання справжнього 

громадянина-патріота. 

Планування виховної роботи гімназії на рік передбачає реалізацію певних 

тематичних періодів, що спрямовані на виконання регіональної Програми 

національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.  

Реалізації поставлених завдань у 2019-2020 навчальному році сприяли 

заходи в учнівських колективах 5-11 класів, спланованих згідно назви й девізу 

відповідного тематичного тижня: 

1.26.08.-30.08 Тиждень формування потреби до збереження історичного, 

культурного та духовного спадку українського народу. Тиждень духовності 

особистості. 

2.02.09. - 06.09 Тиждень учнівського самоврядування . 

3.09.09.-13.09 Тиждень наукової організації праці . 

4.16.09.-20.09 Тиждень формування сімейно-родинної ментальності особистості 

Тиждень естетичної ерудиції та формування естетичних почуттів. 

5.23.09.-27.09 Тиждень формування історичного, краєзнавчого та 

культурознавчого світогляду школярів, їх історичної пам’яті. 

6.30.09-04.10 Тиждень формування почуття громадянської гідності, 

національної свідомості і самосвідомості особистості. 



 
 

7.07.10-11.10 Тиждень самоорганізації особистості, формування основних засад 

«Я-концепції», виховання лідерства. 

8.14.10.-18.10 Тиждень безпечної поведінки. Тиждень інтелектуального розвитку 

особистості . 

9. 21.10.-25.10 Тиждень гімназії та утвердження традицій, формування мовної 

вихованості і культури особистості. 

10. 28.10.-01.11 Тиждень пам’яті . 

11. 04.11-08.11 Тиждень рідної мови, формування мовної вихованост і та 

культури особистості. 

12. 11.11- 15.11 Тиждень формування засад толерантності особистості. 

13.18.11-22.11 Тиждень гімназії та утвердження традицій, формування духовних 

цінностей орієнтацій особистості. 

14. 25.11-29.11 Тиждень формування духовно-моральної культури і 

компетентності особистості. 

15. 02.12.-06.12Тиждень формування системи правових знань , навичок і звичок 

правомірної поведінки «Я - громадянин України» . 

16.11.12. — 13.12 Тиждень формування мотивації на дотримання традицій, 

звичаїв, обрядів родини та рідного краю. 

17.16.12.-20.12 Тиждень розваг і відпочинку. 

18.23.12.-27.12 Тиждень виховання готовності до збереження та примноження 

сімейних традицій , забезпечення єдності поколінь. 

19.30.12.-03.01 Тиждень формування інформаційної компетентності та 

культури. Розвиток творчих здібностей і задатків особистості. 

20.06.01.-10.01 Тиждень виховання потреби у спілкуванні з мистецтвом. 

21.13.01.- 17.01 Тиждень сприйняття довкілля як естетичної цінності. 

22.20.01.-24.01 Тиждень формування активної моральної позиції. 

23. 27.01-31.01 Тиждень створення умов для розкриття потенційних 

можливостей учнів, їх інтелектуального розвитку, самоствердження. 

24.03.02. - 07.02 Тиждень народної мудрості. 

25.10.02-14.02 Тиждень формування системи правових знань, навичок і звичок 

правомірної поведінки «Я - громадянин України». 

26.17.02- 21.02 Тиждень формування інформаційної компетентності та 

культури, розвитку творчих здібностей і задатків особистості. 

27.24.02- 28.02 Тиждень пробудження Весни . 

28.02.03. — 06.03 Шевченківський тиждень. 

29.09.03- 13.03 Тиждень виховання відповідальності за збереження природи 

рідного краю. 

30.16.03. - 20.03 Тиждень фольклористики, набуття вмінь власноручно 

примножувати культурно- мистецькі надбання українського народута етносу 

рідного краю. 

31.23.03. - 27.03 Тиждень подорожей і відпочинку 

32.30.03. - 03.04 Тиждень розвитку навичок пошукової та науково-

дослідницької роботи з вивчення історії і культури рідного краю . 

33.06.04. -10.04 Тиждень професійної орієнтації, розвитку потреб особистості до 

самореалізації'та 



 
 

професійного самовизначення . , 

34.13.04- 17.04 Тиждень виховання якостей громадянина-патріота. 

35.20.04- 24.04 Тиждень фольклористики, набуття вмінь власноручно 

примножувати культурно- мистецькі надбання українського народу та етносу 

рідного краю. . 

37.27.04. - 01.05 Тиждень охорони праці, формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя, виховання негативного ставлення до шкідливих звичок. 

38.04.05.-08.05 Тиждень формування прагнень служити Вітчизні та захищати її. 

38.11.05. - 15.05 Тиждень безпеки дорожнього руху. 

39.18.05.-22.05 Тиждень педагогічної профілактики правопорушень і турботи 

про здоровий спосіб життя.. 

40.25.05 — 29.05 Тиждень випускників гімназії 

З метою створення належного виховного простору гімназії важливими 

стали виховні заходи (години спілкування, ігрові проекти, презентації тощо), 

заняття гуртків та студій молодіжного інтелектуального центру «Ерудит.  

Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-

2020 роки та Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України» виконувалась в учнівських 

колективах 5-11 класів згідно розділу 1.2 плану.  Цим розділом визначені заходи, 

які в обов’язковому порядку вносились для реалізації до планів роботи 

вихователів, класних керівників, педагога-організатора, бібліотекаря, органів 

учнівського врядування, керівників окремих клубів, гуртків та секцій і 

Європейського клубу «Глобус», окремих навчальних кафедр. Упродовж 2019-

2020 навчального року в повному обсязі виконані заходи «Плану організаційно-

практичних дій Вараської гімназії з реалізації обласної Програми національного 

виховання учнівської молоді у 2019-2020 навчальному році». 

Упродовж навчального року виконані основні заходи за розділом «Виховна 

діяльність гімназії» річного плану роботи гімназії на 2019-2020 навчальний рік: 

Розділ ІІ. Виконання національних та регіональних програм, розробка 

новітніх виховних та освітніх програм і проектів;  

Розділ ІІІ. Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, 

залучення дітей до різноманітної діяльності за інтересами; 

Розділ ІV. Заходи превентивного виховання. Профілактика проявів 

булінгу; 

Розділ V. Організація діяльності органів учнівського самоврядування та 

педагогічне керівництво їх роботою; 

Розділ VІ. Покращення планування виховної роботи вихователями 

(класними керівниками). Планування та контроль кафедри виховання; 

Розділ VІІ. Організація співпраці педагогів із батьківською громадськістю. 

Діяльність дискусійних центрів та клубів для батьків; 

Розділ VІІІ. Заходи щодо запобігання нещасним випадкам серед учасників 

освітнього процесу гімназії. Наукова організація праці учня; 

Розділ ІХ. Окремі заходи за участю соціально-психологічної служби 

гімназії. 



 
 

У освітньому процесі гімназії утверджувались традиційні свята: свято 

першого дзвоника, вибори президента учнівського самоврядування, свято 

гімназійної родини та посвяти у гімназисти, новорічні святкові програми, 

фестиваль дитячої творчості «Твої таланти, гімназіє!», свято хорошого настрою 

(підсумки акції для учнів гімназії, які є дітьми з обмеженими фізичними 

можливостями, дітей-сиріт), випуски газети «Гімназист». Щомісячно 

проводились загальногімназійні проекти: 

- "Сьогодні про головне" (виховний проект); 
- уроки мужності (відзначаючи пам'ятні дати календаря): «Герої не 

вмирають!», «Слава Героям!». 
Про результативність виховної діяльності свідчить моніторинг участі учнів 

гімназії у конкурсах, масових заходах різного рівня (гімназійних, міських, 

обласних, всеукраїнських). Аналіз участі дітей в масових заходах за 2019 рік 

наступний: 

№ 

з

/

п 

Масові заходи Кількість учасників (дітей, 

що брали участь) 

1 

Загальна кількість шкільних 

(внутрішніх) масових заходів, проведених у 

2019 році, - 95 

6245 

в тому числі:  

- кількість шкільних масових заходів, 

проведених на відзначення святкових і 

пам’ятних днів – 33 

1120 

- кількість тематичних тижнів – 32 650 

2 
Кількість міських масових заходів, у яких брали 

участь учні школи, - 20 

400 

3 
Кількість обласних масових заходів, у яких брали 

участь учні школи, - 5 

45 

4 
Кількість всеукраїнських масових заходів, у яких 

брали участь учні школи, - 12 

200 

5 
Загальна кількість заходів, проведених 

навчальним закладом у 2019 році, - 150 

7000 

Підсумки ІІ семестру та виховні завдання на  2020-2021 навчальний рік 

будуть розглянуті на засіданні педагогічної ради у серпні 2020 року, проведена 

інструктивно-методична нарада з класними керівниками (zoom). 
У листопаді 2020 року на засіданні педагогічної ради заплановано ( у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією) розглянути питання «Стан реалізації завдань обласної 

програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки 

по формуванню ціннісного ставлення до держави і суспільства».   

Класні керівники аналізують стан та результативність проведеної роботи двічі на 

рік (у грудні та травні (червні) навчального року), здійснюють моніторинг рівнів 

вихованості учнів, спостерігають динаміку рівнів вихованості у порівнянні із 

попереднім терміном моніторингу. 



 
 

На виконання Плану організаційно-практичних дій Вараської гімназії по 

реалізації у 2019-2020 навчальному році обласної Програми національного виховання 

учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, класними керівниками 5-11 класів, у 

період з 06.04 по 17.04.2020 року здійснено моніторинг рівнів вихованості учнів 

онлайн.  

У визначені терміни проведено діагностування згідно методичних рекомендацій, 

затверджених РОІППО в методичному посібнику «Методичне забезпечення реалізації 

програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки»: 

розділ 4 «Діагностика ціннісних орієнтацій і ставлень особистості» (підрозділи 4.6 

«Система ціннісних орієнтацій і ставлень особистості» (5-8 класи); 4.7 «Система 

ціннісних орієнтацій старшокласників» (9-11 класи)). Складені «Зведені листи даних 

вивчення рівня вихованості учнів класу», станом на 21.05.2020 року.  

Заступником директора з виховної роботи І.ПАВЛІК узагальнена інформація, що 

надійшла з класів, у вигляді таблиці. Загальний моніторинг рівнів вихованості в 

учнівських колективах гімназії у розрізі окремих класів та по гімназії у ІІ семестрі 2019-

2020 навчального року (станом на 21.05.2020 року) становить: 

Таблиця 1 

Результати моніторингу рівнів вихованості учнів 5-11 класів у ІІ семестрі 

2019-2020 навчального року за ціннісними ставленнями 

5-8 класи  
№ з/п Середній бал, 

 станом на: 

Результати рівнів вихованості за ІІ-й семестр 2019-

2020 н.р. (загальна кількість учнів–262) 

13.05.19 21.05.20 Високий 

к-сть/(%) 

Хороший  

к-сть/(%) 

Середній  

к-сть/(%) 

Низький  

к-сть/(%) 

1. Ціннісне ставлення до держави і суспільства 

 4,5 4,6 110 

(42%) 

102 

(39%) 

50 

(19%) 

 

2. Ціннісне ставлення до історичних, культурних надбань рідного краю 

 4,3 4,5  121 

(46%) 

105 

(40%) 

36 

(14%) 

 

3. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

 4,5  4,5 136 

(52%) 

97 

(37%) 

29 

(11%) 

 

4. Ціннісне ставлення до себе 

 4,2 4,5 121 

(46%) 

105 

(40%) 

36 

(14%) 

 

5. Ціннісне ставлення до природи 

 4,5 4,6 157 

(60%) 

84 

(32%) 

21 

(8%) 

 

6. Ціннісне ставлення до праці 

 4,2 4,2  136 (52%) 

 

100  

(38%) 

 

26 

(10%) 

 

 

7. Ціннісне ставлення до мистецтва 

 4,3 4,6 152 

(58%) 

89 

(34%) 

21 

(8%) 

 

 

9-11класи 



 
 

№ з/п Середній бал, 

 станом на: 

Результати рівнів вихованості за ІІ-й семестр 

2019-2020 н.р. (загальна кількість учнів–100) 

13.05.19  21.05.20 Високий 

к-сть/(%) 

Хороший 

к-сть/(%) 

Середній 

к-сть/(%) 

Низький 

к-сть/(%) 

1. Ціннісне ставлення до держави і суспільства 

 4.4 4,6 50 

(50%) 

43 

(43%) 

7 

(7%) 

 

2. Ціннісне ставлення до історичних, культурних надбань рідного краю 

 4,5 4,6 54 

(54%) 

37 

(37%) 

9 

(9%) 

 

3. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

 4,5 4,6 52 

(52%) 

38 

(38%) 

10 

(10%) 

 

4. Ціннісне ставлення до себе 

 4, 4 4,5 57 

(57%) 

35 

(35%) 

8 

(8%) 

 

5. Ціннісне ставлення до природи 

 4,4 4,5 45 

(45%) 

43 

(43%) 

12 

(12%) 

 

6. Ціннісне ставлення до праці 

 4,5 4,6 57 

(57%) 

 

36 

(36%) 

 

7 

(7%) 

 

 

7. Ціннісне ставлення до мистецтва 

 4,3 4,6 52 

(52%) 

37 

(37%) 

11 

(11%) 

 

 

Методика діагностики передбачає визначення середніх балів за критеріями 

оцінки й показниками якості особистості кожного учня і дає можливість умовно 

визначити рівні вихованості школярів за кожною цінністю. 

Збільшенню показників сприяли проведені на достатньому та високому рівні 

вихователями (класними керівниками) відкритих виховних заходів, 

загальногімназійних заходів, системна виховна робота з учнівським колективом класу 

та планова індивідуальна виховна діяльність педагогів. 

Росту середнього балу показників за напрямком ціннісного ставлення до 

культури і мистецтва (на +0,3) сприяли робота в органах учнівського врядування, 

заняття в гуртках, постійні виступи з концертами тощо.  

Заняття різноманітних гуртків літературно-мистецької студії, мистецького класу 

естрадного співу, газети «Гімназист», загальногімназійні заходи (свята, розважальні 

та конкурсні програми), мистецькі та літературні конкурси, - ці та інші планові заходи 

зміцнили показники у напрямку формування ціннісних ставлень до мистецтва. Однак, 

недостатньою є робота вихователів (класних керівників) щодо залучення учнів до 

реалізації індивідуальних та колективних проектів у напрямку формування ціннісних 

ставлень особистості до держави та суспільства, а також постійна втрата органами 

влади морального авторитету та зневіри суспільства. Негативним моментом є 



 
 

зниження ролі Європейського клубу «Глобус», через відсутність державних програм 

для позакласної гурткової роботи у цьому напрямку. 

Заняття різноманітних гуртків літературно-мистецької студії, мистецького класу 

естрадного співу, газети «Гімназист», загально гімназійні заходи (свята, розважальні 

та конкурсні програми), мистецькі та літературні конкурси, - ці та інші планові заходи 

зміцнили показники у напрямку формування ціннісних ставлень до мистецтва. 

Покращенню ситуації щодо реалізації програми національного виховання 

учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки будуть сприяти: 

● ширше залучення учнів гімназії до занять гуртків, клубів та секцій 

позашкільних установ міста; 
● активізація роботи гуртків Європейського клубу «Глобус», спортивних 

секцій та гуртків; 
● практична реалізація кожним учнем не менше як одного індивідуального 

проекту та залучення учнів до колективних проектів класу; 
● системна робота вихователів (класних керівників). 
План роботи педагога-організатора був направлений на виконання Плану роботи 

гімназії по реалізації у 2019-2020 начальному році Програми національного 

виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки. 

Завідуюча гімназійної бібліотеки створила картотеку рекомендованої та наявної 

літератури за ціннісними ставленнями особистості; на кожній педагогічній раді, коли 

розглядається питання виховної діяльності гімназії, виступає з рекламою нових 

надходжень та інтерне-ресурсів, списком рекомендованої літератури; діють постійні 

та змінні виставки. Проведено цикл відкритих заходів. 

Органи учнівського врядування долучаються до підготовки і проведення 

важливих заходів, у тому числі й щодо відзначення державних свят, пам’ятних дат 

календаря, історичних подій тощо; через учнівські куточки та діяльність центрів 

учнівської культурно-освітньої організації «Авангард» висвітлюються важливі теми, 

проводяться інформаційні хвилинки, ток-шоу, реалізуються індивідуальні та 

колективні проекти тощо. У структурі учнівського врядування гімназії створені і 

діють: клуб дитячої дипломатії, Європейський клуб «Глобус», центр інформації та 

журналістики, центр суспільно-корисної праці, дискусійний інтелектуальний, 

морально-етичний, художньо-естетичний, екологічний центри та центр молодіжного 

дозвілля.  

У позакласній роботі гімназії важливе місце займають заходи щодо відзначення 

державний свят, пам’ятних подій, утвердження власних традицій і свят; розроблена і 

реалізується Програма військово-патріотичного виховання учнівської молоді; 

оформлені виховні центри: власна та державна символіка, зала національної та 

гімназійної символіки, музей історії гімназії, кабінет національного виховання (з 

діючими виставками), прес-центр кабінету виховної роботи, кабінет історії, тощо.  

Окремими наказами по гімназії узагальнена робота педагогічного колективу у 

напрямках: результативність роботи гуртків, моніторинг рівнів вихованості, облік 

відвідування та контролю за пропусками занять, організація роботи з батьківською 

громадськістю та ефективність керівництва органами учнівського врядування. 

У освітньому процесі гімназії утверджувались традиційні свята: свято першого 

дзвоника, вибори президента учнівського самоврядування, свято гімназійної родини 



 
 

та посвяти у гімназисти, новорічні святкові програми, фестиваль дитячої творчості 

«Гімназія-FEST», свято хорошого настрою (підсумки акції для учнів гімназії, які є 

дітьми з обмеженими фізичними можливостями, дітей-сиріт та дітей – переселених з 

тимчасово окупованих територій), випуски газети «Гімназист». Щомісячно 

проводились загально гімназійні проекти: 

- «Сьогодні про головне» (виховний проект); 
- уроки мужності (відзначаючи пам’ятні дати календаря): «Герої не 

вмирають!», «Слава Героям!». 
Окремими наказами по гімназії узагальнена робота педагогічного колективу у 

напрямках: результативність роботи гуртків, стан відвідування учнями навчальних 

занять, результати моніторингу рівнів вихованості учнів. 

Таблиця. 

Моніторинг рівнів вихованості учнів гімназії 

(порівняльна таблиця: 2006-2020 роки) 
Навчальний рік Мають високий 

рівень 

вихованості 

Мають хороший 

рівень 

вихованості 

Мають середній 

рівень 

вихованості 

Мають низький 

рівень 

вихованості 

У % 

2005-2006 25,5 57,0 17,5 0 

2006-2007 24,8 60,0 15,2 0 

2007-2008 25,1 60,5 14,4 0 

2008-2009 35,2 46,9 17,9 0 

2009-2010 40,5 47,7 11,8 0 

2010-2011 44,1 35,4 20,5 0 

2011-2012 50,6 44,0 5,4 0 

2012-2013 51,7 40,0 8,3 0 

2013-2014 51,4 37,6 11,0 0 

2014-2015 52,4 37,6 10,0 0 

2015-2016 51,2 37,8 11,0 0 

2016-2017 49,3 38,2 12,5 0 

2017-2018 50,6 37,5 11,9 0 

2018-2019 47,5 40,1 12,4 0 

2019-2020 51,6 37,8 10,6 0 

З таблиці видно, що більше половини гімназистів (51,6%) мають високий рівень 

вихованості, 37,8% - хороший, 10,6 % - середній. Учнів, які мають низький рівень 

вихованості, у гімназії немає. 

За окремим планом здійснюється: 

• робота з обдарованими дітьми; 

• робота з дітьми «групи ризику»; 

• робота клубів за інтересами; 

• батьківська просвіта; 

• робота м/о класних керівників (кафедри виховання); 

• робота соціально-психологічної служби; 

• правове виховання; 

• робота учнівського самоврядування. 

• робота з протидії проявам булінгу. 



 
 

Здійснюється моніторингова діяльність за такими напрямами: 

• відвідування учнями гімназії; 

• участь учнів у загальногімназійних заходах; 

• рівні вихованості учнів; 

• соціальний паспорт гімназії; 

• діяльність класних керівників; 

• стан здоров’я учнів за медичними картами; 

• рівень фізичної підготовки учнів (за групами здоров’я); 

• реалізація заходів, спрямованих на збереження здоров’я учнів; 

• стан психічного здоров’я та розвитку можливостей кожної дитини; 

• ефективність організації виховних заходів; 

• реалізація заходів, спрямованих на формування системи цінностей. 

За результатами ситуативного аналізу відвідування учнями занять у І семестрі та 

виконання дистанційних завдань під час карантину виявлено такі причини пропусків 

уроків та невиконання завдань: 

• відсутність контролю за поведінкою дітей з боку батьків; 

• відсутність авторитету батьків; 

• негативний вплив оточення; 

• протест проти того, що батьки переїхали із сім’ї на заробітки в інші міста; 

• пригнічений, пасивний психологічний стан в умовах епідеміологічної ситуації 

COVID-19 та дистанційного навчання; 

• уседозволеність. 

Чимале значення має психологічна просвіта батьків, адже не всі знають вікові та 

психологічні особливості своїх дітей, а тому не завжди ставляться з розумінням до 

проблеми. В умовах карантину COVID-19 психологічна обізнаність батьків набула 

особливо важливого значення, для підтримки дітей. 

Практичному психологу необхідно своєчасно проводити діагностику та 

корекцію поведінки дітей, яким потрібна допомога та надавати онлайн  психологічні 

консультації батькам. 

Упродовж І та ІІ семестрів навчального року реалізовані заходи Плану роботи 

медичного пункту щодо збереження життя і здоров’я учнів, наказу по гімназії від 

30.08.2019, «Про дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у гімназії у 2019-2020 

навчальному році» та інших. 

Аналіз соціального паспорта гімназії та соціально-педагогічних досліджень з 

метою виявлення соціальних та особистісних проблем дітей різного віку, харчування 

дітей різних соціальних та пільгових категорій здійснений соціальним педагогом 

МАСЛЮКОВСЬКОЮ Л.В.  

 

Завдання на 2020-2021 навчальний рік 

У 2020-2021 навчальному році спрямувати зусилля педагогічного колективу, 

батьківської громадськості та органів учнівського самоврядування над вирішенням 

наступних пріоритетних напрямів у виховній роботі гімназії: 

Організувати зміст виховної діяльності відповідно до ціннісного ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, людей, до суспільства і держави, до праці, до природи, до 

культури і мистецтва. 



 
 

Пріоритетними завданнями колективу у виховній роботі гімназії на  2020-2021 

навчальний рік визначити: 

- Реалізацію особистісно зорієнтованого, компетентнісного підходу у 

виховному процесі для формування конкурентоздатної особистості. 
- Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.  
- Залучення молоді до національної та світової культури, виховання 

патріотизму, громадянських якостей. 
- Збереження морального та фізичного здоров’я юного покоління. 
- Забезпечення реалізації завдань, визначених в основних нормативних 

документах виховного спрямування. 
- Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, інтересів. 
Поліпшення рівня роботи з превентивного виховання: 

- Впровадження просвітницької діяльності: проведення тематичних 

виховних тижнів; використання інтерактивних педагогічних технологій (ділових та 

рольових ігор; моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур; 

дискусії, робота в малих групах на уроках та в позакласній діяльності); упровадження 

гімназійного самоврядування в освітній процес. 
- Проведення заходів, спрямованих на підвищення моральності в 

суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя 

запобігання проявам булінгу, екстремізму, расової та релігійної нетерпимості: 

впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками освітнього 

процесу та перетворення гімназії на зразок демократично-правового простору з 

позитивним мікрокліматом; здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм 

насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та 

агресивності; розробка індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводу 

учнів «групи ризику»; проведення аналізу виконання Правил внутрішнього розпорядку 

та доповнення їх; запровадження конкретних санкцій з боку керівництва гімназії та 

учнівської і батьківської громадськості до порушників встановлених правил.  
- Проведення профілактичної роботи з сім’ями, розроблення механізму 

екстреного реагування на факти бездоглядності дітей із метою недопущення їх 

втягування  у злочинну діяльність: аналіз питань щодо профілактики проявів булінгу 

та правопорушень на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директору та 

заступнику директора з виховної роботи, засіданням кафедри виховання, забезпечення 

ефективного функціонування соціально-психологічної служби гімназії.  
Педагогічним працівникам гімназії упродовж року: 

- Вирішення завдань виховної роботи здійснювати за напрямами: ціннісне 

ставлення до суспільства і держави, до себе, інших людей, праці, природи, мистецтва. 
- Виховання здійснювати для ідентифікації вихованця із загальновизнаними 

цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил, працювати над розвитком 

системи цінностей і якостей особистості. 
Заступнику директора з виховної роботи ПАВЛІК І.А.: 

- Заходи річного плану роботи гімназії у 2020-2021 навчальному році 

реалізувати через систематичне вивчення та аналіз стану виховного процесу, 

аналітико-інформаційних матеріалів, методичних рекомендацій та управлінських 



 
 

документів, здійснювати систематичний моніторинг виконання нормативних та 

законодавчих документів, планів роботи. 
- Забезпечити перехід від реалізації окремих напрямів виховної роботи до 

проектування, спрямованого на розвиток конкурентоздатної, соціально мобільної 

компетентної особистості. 
- Продовжити впроваджувати у гімназії рейтингову систему оцінювання 

діяльності учасників освітнього процесу на основі показників моніторингу 

громадянської активності та результативності класів, учнів, учителів. 
- Посилити контроль за реалізацією основних завдань виховної діяльності. 
Класним керівникам 5-11 класів: 

- Під час планування виховної діяльності враховувати вікові, індивідуальні 

та психолого-педагогічні особливості учнів. 
- Сприяти реалізації основних завдань виховної діяльності, вчасно 

проводити відкриті заходи, аналізувати колективну діяльність і особисту. 
- Вчасно проводити корекційно-відновлювальну роботу з учнями, які 

потребують допомоги. 
- З метою профілактики правопорушень, булінгу, жорстокого поводження, 

бездоглядності, вирішення проблем дитини, розвитку здібностей та обдарувань вести 

зошити спостережень. 
- Забезпечити виконавчу дисципліну щодо реалізації планів виховної 

роботи. 
Соціально-психологічній службі (Л.МАСЛЮКОВСЬКІЙ): 

- Робити основний акцент на профілактичну превентивну роботу. 
- Проводити вчасну діагностику та корекцію поведінки дітей, яким потрібна 

допомога. 
- Сприяти зайнятості учнів у позаурочний час. 
- Впроваджувати активні форми роботи з батьківською громадськістю: 

тренінги батьківської ефективності та взаємодії (в тому числі й заочні через сайт 

гімназії), інтерактивні форми і методи роботи, індивідуальне консультування та 

корекційні заняття тощо. 
- Проводити дні психолога в учнівських колективах 5-11 класів згідно 

графіка. 
- Забезпечити виконавчу дисципліну щодо здачі звітності. 
Педагогу-організатору  Л.ЖУК  постійно: 

- Продовжувати роботу над розвитком дієвого учнівського самоврядування 

з метою розвитку лідерства, формувати громадянську позицію, якості громадянина, 

патріота гімназії, свого міста, України. 
- Утверджувати реалізацію традиційних виховних проектів та програм. 
- Залучати дітей до конкурсів різного рівня з метою розвитку творчих 

здібностей. 
- Сприяти зайнятості учнів у позаурочний час. 
- Забезпечити виконавчу дисципліну щодо здачі звітності. 
Керівникам гуртків: 

- Сприяти розвитку творчих здібностей учнів. 
- Брати участь у конкурсах, проектах різного рівня. 



 
 

Здійснювати систематичну й послідовну просвіту батьківської громадськості.  

Заступникам директора з навчальної роботи Г.КУШНІР, Р.ОМЕЛЬЧУК, з 

навчально-виховної роботи Н.МАЦІЄВСЬКІЙ забезпечити учителями вимоги до 

постановки триєдиної мети уроку з метою використання в повному обсязі його 

виховного потенціалу. 

 

 

ПЛАН  ВИХОВНОЇ  РОБОТИ 

Вараської гімназії на 2020-2021 навчальний рік 

І семестр 

Вересень 

Місячник ціннісного ставлення до суспільства і держави 
№ з/п Зміст роботи Напрям 

роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальни

й 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Розробити план 

заходів з нагоди 

святкування 

річниці 

Незалежності 

України 

Національно

-

патріотичне 

виховання 

Серпень 

2020 

І.ПАВЛІК  

2 Промоніторити 

підготовленість 

класних кімнат та 

навчальних 

кабінетів до 

початку нового 

навчального року 

Моніторинг

ова 

діяльність 

Серпень 

2020 

Адміністра

ція 

 

3 Розробити проект 

наказу та план 

заходів з 

профілактики 

проявів булінгу та 

правопорушень 

серед 

неповнолітніх 

гімназії 

Превентивн

е виховання 

31.08.2020 І.ПАВЛІК  

4 Організувати 

проведення Дня 

знань: 

● Свято 

першого 

дзвоника; 

● Перший 

урок на тему 

Виконання 

плану 

роботи 

гімназії 

 

 

 

01.09 

 

 

 

02.09 

Адміністра

ція, 

педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 



 
 

«Добре тим, 

хто вміє 

дружити» 

● «Діти 

об’єднують 

Україну» 

● «Краса 

людини — її 

доброта» 

● «Я люблю 

свою 

країну» 

5 Узяти участь у 

заходах до Дня 

міста. Виставка 

творчих робіт 

учнів 

Патріотичне 

виховання 

вересень Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 

6 Провести рейд 

«Урок», 

проаналізувати 

відвідування 

учнями 

навчальних занять 

Виконання 

учнями 

закону «Про 

освіту» 

До 22.09 Адміністра

ція, 

соціально-

психологіч

на служба 

 

7 Уточнити та 

впорядкувати 

списки учнів груп 

ризику та дітей, що 

потребують 

особливої 

педагогічної уваги 

Виявлення 

дітей та 

корекційна 

робота з 

ними 

До 22.09 Комісія 

щодо 

розкриття 

проявів 

булінгу, 

соціальний 

педагог 

 

8 Організація 

чергування по 

гімназії 

педагогічних 

працівників та 

скласти графік 

чергування 

гімназії 

Створення 

сприятливих 

умов учням 

для 

навчання 

Перший 

тиждень 

навчальног

о року 

І.ПАВЛІК, 

Л.ЖУК 

 

9 Скласти графік 

проведення 

санітарних днів. 

Розподілити 

територію гімназії 

за класами для 

підтримки її в 

Дотримання 

санітарно-

гігієнічних 

вимог 

До 18.09 І.ПАВЛІК  



 
 

належному 

санітарному стані 

10 Організувати 

проведення 

заходів до 

Міжнародного дня 

грамотності 

Громадянсь

ке 

виховання, 

робота з 

заохочення 

до навчання 

Вересень І.ПАВЛІК, 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 

11 Узяти участь у 

місячнику з 

попередження 

дорожньо-

транспортних 

пригод 

Збереження 

життя та 

здоров’я 

учнів 

Вересень  І.ПАВЛІК, 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 

12 Продовжити 

роботу з 

поповнення банку 

даних обдарованих 

дітей 

Виявлення 

та робота з 

обдаровани

ми дітьми 

Вересень Педагог-

організатор 

 

13 Організувати 

роботу гуртків, 

секцій, узгодити 

плани  та графіки 

їх роботи 

Надання 

можливості 

самореаліза

ції учням 

Вересень  І.ПАВЛІК, 

керівники 

гуртків 

 

14 Узяти участь у 

гімназійному та 

міському 

фестивалях 

народної творчості 

Патріотичне 

та 

екологічне 

виховання 

ІV тиждень І.ПАВЛІК  

15 Заходи з нагоди 

святкування Дня 

партизанської 

слави: 

● Акція 

«Доброго 

ранку, 

ветеране!»; 
 

Військово-

патріотичне 

виховання 

ІІІ тиждень І.ПАВЛІК, 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 

16 Упровадити 

проведення 

інформаційних 

годин (уроків 

правової 

грамотності) 

«Подорож до 

Громадянсь

ке та 

моральне 

виховання 

Вересень  І.ПАВЛІК  



 
 

країни права, 

закону, моралі» 

17 Провести 

анкетування серед 

учнів та батьків із 

метою вивчення 

внутрішньо-

сімейних відносин 

Родинно-

сімейне 

виховання 

ІV тиждень Соціально-

психологіч

на служба, 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 

18 Продовжити 

спільну роботу з 

радою ветеранів, 

радою воїнів-

інтернаціоналістів, 

волонтерськими 

організаціями 

міста 

Військово-

патріотичне 

виховання 

Впродовж 

року 

І.ПАВЛІК  

19 Організувати 

роботу з виховання 

поваги до 

державних 

символів України: 

● Розробити 

цикл бесід, 

конкурсів, 

годин 

спілкування 

з тематики; 
● Поновити 

куточки 

національної 

символіки в 

класах 

Громадянсь

ке, моральне 

виховання 

Впродовж 

року 

І.ПАВЛІК  

20 Провести уроки 

миру та конкурс 

малюнків на 

асфальті до 

Міжнародного Дня 

Миру 

Громадянсь

ке та 

естетичне 

виховання 

ІІІ тиждень І.ПАВЛІК, 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 

21 Організувати 

випуски 

тематичного сан 

бюлетеня за 

матеріалами 

лікаря, учителів 

основ здоров’я з 

Формування 

здорового 

способу 

життя 

Впродовж 

року 

Л.ЖУК, 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 



 
 

пропаганди 

здорового способу 

життя 

22 Спланувати 

роботу 

педагогічного 

колективу з 

батьками (за 

окремим планом) 

Родинно-

сімейне 

виховання 

І тиждень І.ПАВЛІК  

23 Організувати 

відвідування 

музеїв міста 

Моральне та 

естетичне 

виховання 

Впродовж 

року 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 

24 Продовжити 

роботу з виховання 

шанобливого 

ставлення дітей до 

людей літнього 

віку: 

● Відзначення 

Дня 

ветерана; 
● Волонтерськ

а робота  

Громадянсь

ке та 

військово-

патріотичне 

виховання 

Впродовж 

року 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 

25 Провести бесіди 

по класах «Єдині 

вимоги до учнів» 

Громадянсь

ке та 

моральне 

виховання 

ІІ тиждень І.ПАВЛІК, 

педагог-

організатор 

 

26 Провести тиждень 

морально-

етичного 

виховання. Години 

спілкування «За 

неписаним 

законом добра» 

Моральне та 

етичне 

виховання 

ІІ тиждень І.ПАВЛІК, 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 

27 Узяти участь у 

тижні спорту та 

фізичного 

виховання 

Формування 

здорового 

способу 

життя 

ІІ тиждень І.Павлік, 

керівники 

спортивних 

гуртків 

 

28 Провести 

благодійну акцію 

«Почни добро із 

себе!» 

Громадянсь

ке та 

моральне 

виховання 

ІV тиждень Педагог-

організатор 

 

29 Провести 

бібліотечний урок 

«Сучасна 

Громадянсь

ке 

виховання 

ІV тиждень О.ДАНИЛЕ

НКО 

 



 
 

українська дитяча 

поезія» (до 

Всесвітнього дня 

бібліотек) 

30 Провести конкурс 

малюнків 

«Щедрий голос 

природи змалку 

слухаю я» 

Екологічне 

та естетичне 

виховання 

ІV тиждень Педагог-

організатор, 

вчитель 

образотвор

чого 

мистецтва 

 

31 Організувати 

проведення свята 

«Посвята в читачі» 

(5 класи) 

Морально-

етичне та 

духовне 

виховання 

ІV тиждень О.ДАНИЛЕ

НКО, клані 

керівники, 5 

класів 

 

 

 

Жовтень  

Місячник ціннісного ставлення до себе 
№ 

з/п 

Зміст роботи Напрям роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести: 

*Святковий концерт до 

Дня вчителя; 

* Виставку стіннівок 

«Ми щиро любимо 

Вас»; 

* Вітання ветеранів 

педагогічної праці 

Громадянськ

е та 

моральне 

виховання 

І тиждень І.ПАВЛІК, 

педагог-

організатор 

 

2 Організувати роботу 

волонтерів: 

● Благодійну акцію 

«Скринька 

вітамінів на 

зимовому столі»; 
● «Лист воїну 

АТО» 

Військово-

патріотичне 

виховання 

ІІ тиждень Педагог-

організатор 

 

3 Організувати 

проведення циклу бесід, 

лекцій, зустрічі з 

лікарями, кабінетом « 

Довіра» щодо 

шкідливості впливу 

тютюну, наркотиків, 

алкоголю на організм 

підлітків 

Формування 

здорового 

способу 

життя 

Впродовж 

місяця 

І.ПАВЛІК, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 



 
 

4 Провести рейди: «Ні – 

запізненням!», «Стан 

підручників» 

Дотримання 

вимог 

Законів 

України та 

Статуту 

гімназії 

Впродовж 

року 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

5 Організувати 

проведення акції «Рідна 

гімназія – найкраща» з 

благоустрою 

гімназійної території та 

класних кімнат 

Екологічне 

та трудове 

виховання 

Впродовж 

року 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

 

6 Організувати 

відзначення Дня 

художника: 

● Цікаві зустрічі; 
● Виставка дитячих 

малюнків 

Естетичне 

виховання 

09.10 Учитель 

образотворчог

о мистецтва, 

класні 

керівники 5-7 

класів 

 

7 Провести зустріч з 

представниками 

ювенальної поліції 

Громадянськ

е, 

превентивне 

та моральне 

виховання 

ІІ тиждень І.ПАВЛІК, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

8 Узяти участь у 

місячнику 

профілактики проявів 

булінгу, 

правопорушень 

Превентивне 

виховання 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 5-11 

класів 

 

9 Організувати 

відзначення Дня 

визволення України від 

фашистських 

загарбників 

Військово-

патріотичне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

І.ПАВЛІК, 

педагог-

організатор 

 

10 Узяти участь у 

гімназійній акції «Діти, 

допоможіть дітям!» 

Моральне 

виховання 

Протягом 

року 

Педагог-

організатор 

 

11 Організувати виставку 

творчих робіт учнів 

«Світ очима дітей» 

Естетичне 

виховання 

ІІ тиждень Педагог-

організатор, 

учитель 

образотворчог

о мистецтва 

 

12 Організувати 

проведення тематичних 

заходів до Дня ООН 

Громадянськ

е, 

національне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

Педагог-

організатор, 

класні 

 



 
 

керівники 5-11 

класів 

13 Сприяти залученню 

учнів до участі в 

рейдах-оглядах стану 

збереження підручників 

Моральне 

виховання 

І тиждень І.ПАВЛІК, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

14 Узяти участь у тижні 

знань із безпеки 

життєдіяльності 

напередодні  канікул 

Формування 

здорового 

способу 

життя 

ІІІ 

тиждень 

Класні 

керівники 5-11 

класів 

 

15 Організувати 

пошуково-

дослідницьку роботу з 

учнями 

Громадянськ

е виховання 

ІІІ 

тиждень 

Рада музею, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

16 Організувати 

тематично-ігрові та 

музично-розважальні 

програми під час  

канікул (за окремим 

планом) 

Моральне, 

етичне та 

естетичне 

виховання 

ІV 

тиждень 

І.ПАВЛІК, 

педагог-

організатор, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

17 Заходи по відзначенню 

Дня ветерана 

Громадянськ

е виховання 

ІІІ 

тиждень 

Педагог-

організатор 

 

 

Листопад 

Місячник ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Напрям 

роботи 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести перевірку 

стану ведення 

щоденників учнями 

5-7 класів 

Дотримання 

вимог 

ведення 

щоденників 

ІІ 

тиждень 

І.ПАВЛІК  

2 Організувати 

відзначення Дня 

української 

писемності та мови 

«Творцям 

писемності та мови» 

Громадянсь

ке 

виховання 

ІІ 

тиждень 

І.ПАВЛІК, 

учителі 

української мови і 

літератури, класні 

керівники, 

педагог-

організатор, 

бібліотекар 

 

3 Провести тиждень 

пропаганди 

здорового способу 

життя. Зустрічі з 

лікарем. Виховні 

Формування 

здорового 

способу 

життя 

ІІІ 

тиждень 

І.ПАВЛІК, класні 

керівники 5-11 

класів 

 



 
 

години «Я за 

здоровий спосіб 

життя» (5-11 класи) 

4 Провести рейд 

«Літера «н» у 

класному журналі» 

Контроль 

відвідування 

учнями 

закладу 

ІІ 

тиждень 

І.ПАВЛІК, 

Л.МАСЛЮКОВС

ЬКА 

 

5 Організувати 

проведення заходів 

до Міжнародного 

дня толерантності 

Моральне, 

правове 

виховання 

ІV 

тиждень 

І.ПАВЛІК, класні 

керівники 5-11 

класів 

 

6 Свято гімназійної 

родини та посвяти у 

гімназисти 

Громадянсь

ке та 

патріотичне 

виховання 

ІV 

тиждень 

Адміністрація, 

батьківський 

комітет, педагог-

організатор. 

Керівники гуртків 

 

7 Спланувати та 

провести виховні 

години, екскурсії до 

музею історії 

гімназії 

Громадянсь

ке та 

моральне 

виховання 

ІV 

тиждень 

Рада музею, класні 

керівники, 

педагог-

організатор 

 

8 Організувати 

проведення творчих 

зустрічей з 

акторами, поетами, 

письменниками, 

художниками, 

музикантами 

Естетичне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

Педагог-

організатор 

 

9 Фестиваль дитячої 

творчості «Твої 

таланти, гімназіє!» 

Робота з 

обдаровани

ми дітьми, 

естетичне 

виховання 

ІV 

тиждень 

Педагог-

організатор, 

класні керівники 

5-11 класів 

 

 

Грудень 

Місячник ціннісного ставлення до держави і суспільства 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Напрям 

роботи 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальн

ий 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 Організувати 

проведення 

благодійної акції до 

Дня інвалідів 

«Милосердя» 

Моральне та 

духовне 

виховання 

І тиждень Педагог-

організатор, 

соціальний 

педагог 

 



 
 

2 Узяти участь у 

проведенні 

Всеукраїнського 

тижня права. Години 

спілкування, зустрічі 

з представниками 

ювенальної поліції 

Правове 

виховання 

ІІ тиждень І.ПАВЛІК, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

3 Провести спортивне 

свято «Нумо, 

хлопці!», приурочене 

Дню Збройних Сил 

України 

Військово-

патріотичне 

виховання, 

формування 

здорового 

способу життя 

І тиждень Класні 

керівники  5-

11 класів 

 

4 Організувати 

проведення рейдів 

«Стан кабінету», «Ні 

– запізненням!» 

Дотримання 

вимог Законів 

України та 

Статуту 

гімназії 

Впродовж 

місяця 

Педагог-

організатор 

 

5 Провести рейди з 

метою вивчення умов 

проживання дітей з 

неблагополучних, 

багатодітних, 

неповних сімей, 

дітей-сиріт 

Надання 

допомоги 

сім’ям 

Впродовж 

місяця 

Соціально-

психологічна 

служба, класні 

керівники 

 

6 Провести декаду 

милосердя і турботи 

«Повір у себе!». 

Присвячену 

Міжнародному дню 

інвалідів 

Духовне та 

моральне 

виховання 

І-ІІ 

тиждень 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

7 Провести ранок 

«Святий Миколай у 

гості завітав». Свято 

доброго настрою 

Моральне та 

естетичне 

виховання 

18.12 Класні 

керівники 5-х 

класів 

 

8 Організувати участь у 

акції «Допоможи 

птахам узимку» 

Екологічне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

І.ПАВЛІК  

9 Організувати роботу з 

підготовки і 

проведення 

новорічних заходів та 

свят для учнів 5-11 

класів 

Робота з 

гімназійним 

самоврядуванн

ям 

ІІІ-ІV 

тижні 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 5-11 

класів, 

«Авангард» 

 



 
 

10 Проаналізувати 

роботу класних 

керівників 5-11 класів 

з учнями, що 

потребують 

особливої уваги 

Контрольно-

аналітична 

діяльність 

ІV 

тиждень 

І.ПАВЛІК  

 

ІІ семестр 

Січень 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Напрям 

роботи 

Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 Організувати 

відвідування музеїв, 

театрів, художніх 

виставок під час 

зимових канікул 

Патріотичне 

та естетичне 

виховання 

І тиждень Класні 

керівники 5-

11 класів, 

батьки 

 

2 Провести години 

спілкування та виховні 

заходи до Дня 

Соборності України 

«Соборна мати Україна 

одна на всіх як оберіг» 

Громадянсь

ке та 

національно

-

патріотичне 

виховання 

ІІІ тиждень Класні 

керівники 5-

11 класів, 

педагог-

організатор, 

вчителі 

історії 

 

3 Загальногімназійний 

проект "Сьогодні про 

головне" - уроки 

мужності «Герої не 

вмирають! Слава 

Героям!»: 

- Пам’ятаємо 

Героїв Крут; 
- Україна – 

Соборна держава 

Національн

о-

патріотичне 

виховання 

ІІІ – ІV 

тиждень 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники, 

керівники 

гуртків 

 

4 З метою профілактичної 

роботи із батьками 

організувати рейди 

батьківських комітетів, 

класних керівників та 

соціально-

психологічної служби 

гімназії у сім’ї дітей, які 

охоплені 

Превентивн

е виховання 

І- ІV тижні І.ПАВЛІК, 

соціальний 

педагог, 

психолог, 

класні 

керівники 5-

11 класів, 

комісія з 

профілактик

и проявів 

 



 
 

індивідуальною 

виховною роботою 

булінгу, 

правопоруше

нь 

5 Провести рейд-

перевірку класних 

кімнат та документації 

класних колективів 

(план роботи класу, 

протоколи засідань та 

зборів, класний куточок, 

куточок державної 

символіки та правил ТБ) 

Дотримання 

вимог до 

оформлення 

кабінетів та 

ведення 

документаці

ї 

Перший 

тиждень 

навчального 

семестру 

І.Павлік  

6 Участь у міському та  

регіональному 

фестивалі колядок і 

щедрівок «Ой радуйся, 

Земле!» 

Духовне та 

патріотичне 

виховання 

І-ІІ тижні Керівники 

гуртків, 

педагог-

організатор 

 

 

Лютий  

№ 

з/п 

Зміст роботи Напрям 

роботи 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальн

ий 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 Провести рейди: 

«Літера =н= у класному 

журналі», «Стан 

підручників» 

Дотримання 

вимог 

законів 

України та 

Статуту 

гімназії 

Протягом 

місяця 

І.ПАВЛІК, 

бібліотекар 

 

2 Загальногімназійний 

проект "Сьогодні про 

головне": тематичні 

години спілкування 

«Біль та правда 

Афганістану», «Солдат 

війни не вибирає» (до 

дня вшанування воїнів-

афганців» 

Військово-

патріотичне 

виховання 

ІІ-ІІІ 

тижні 

Класні 

керівники, 

педагог-

організатор, 

керівники 

гуртків, 

кафедра історії 

 

3 Організувати 

проведення виховних 

годин, бесід, 

літературних виставок 

до Міжнародного дня 

рідної мови «Крізь 

зболений шлях і руїни, 

Громадянсь

ке 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

Класні 

керівники 5-11 

класів, 

бібліотекар, 

учителі 

української 

 



 
 

вертайся, рідна мово, в 

Україну» 

мови та 

літератури 

4 Провести рейд-

перевірку учнівських 

щоденників 

(вибірково) 

Контрольно

-аналітична 

діяльність 

ІІ тиждень І.ПАВЛІК  

5 Провести конкурс 

презентацій між 

класами «Отак ми і 

живемо» 

Патріотичне 

та моральне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

 

Березень 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Напрям 

роботи 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальн

ий 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 Провести тиждень 

творчості «Весна. 

Творчість. Талант» 

Естетичне 

виховання 

та 

формування 

творчих 

здібностей 

І тиждень Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 5-11 

класів, 

керівники 

гуртків 

 

2 Провести свято «8 

Березня - свято весни, 

краси, ніжності та 

жіночості» 

Морально-

етичне 

виховання 

І тиждень Педагог-

організатор, 

керівники 

гуртків 

 

3 Організувати 

проведення 

Шевченківських днів 

«Слово, пісне, душа 

Кобзарева, ви – окраса 

мого життя» 

Громадянсь

ке та 

духовне 

виховання 

ІІ тиждень Класні 

керівники 5-11 

класів, 

бібліотекар, 

учителі 

української 

мови та 

літератури 

 

4 Загальногімназійний 

проект "Сьогодні про 

головне": 

- Конкурс малюнків 

«Знайомтесь, це – 

моя родина, 

частинка 

Батьківщини – 

України» 

Патріотичне 

та естетичне 

виховання 

ІІІ-ІV 

тижні 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 5-11 

класів, вчитель 

образотворчог

о мистецтва 

 



 
 

5 Організувати трудові 

десанти з упорядкування 

при гімназійної 

території, насадження 

дерев та квітів 

Трудове 

виховання 

ІV 

тиждень 

І.ПАВЛІК, 

керівники 

екологічних 

гуртків 

 

6 Організувати 

відвідування сімей 

дітей, з якими 

проводиться планова 

індивідуальна виховна 

робота 

Превентивн

е виховання 

ІІ-ІІІ 

тижні 

Соціально-

психологічна 

служба, класні 

керівники 

 

7 Провести благодійну 

акцію «Змінимо світ на 

краще» 

Морально-

етичне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

Соціальний 

педагог 

 

8 Організувати 

проведення заходів до 

Дня театру. 

Театралізовані виховні 

години «Весь світ – 

театр» 

Естетичне 

та духовне 

виховання 

ІV 

тиждень 

Класні 

керівники 5-11 

класів 

 

9 Провести тиждень 

здоров’я та пропаганди 

здорового способу 

життя. Зустрічі із 

лікарем 

Формування 

здорового 

способу 

життя 

ІІІ 

тиждень 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

10 Організувати 

тематично-ігрові та 

музично-розважальні 

програми під час 

весняних канікул, 

екскурсії по рідному 

краю (за окремим 

планом) 

Моральне, 

етичне, 

правове та 

естетичне 

виховання 

ІV 

тиждень 

Класні 

керівники 5-11 

класів 

 

 

Квітень 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Напрям 

роботи 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальни

й 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 «Ярмарок українського 

гумору» (до Дня сміху), 

виставка малюнків та 

відеороликів «Давайте 

усміхнемося» (у класних 

Морально-

етичне 

виховання 

І тиждень Класні 

керівники 5-11 

класів 

 



 
 

куточках, на сайті 

гімназії) 

2 Тематичні уроки та 

години спілкування: «ЇЇ 

величність – природа», 

«Голос рідної природи 

розуміти серцем 

научись» (до Дня 

довкілля) 

Екологічне 

виховання 

ІІ тиждень Класні 

керівники 5-11 

класів 

 

3 Організувати 

відзначення Дня 

космонавтики 

Патріотичн

е виховання 

ІІ тиждень Учителі фізики 

та астрономії 

 

4 Провести трудові 

десанти з упорядкування 

при гімназійної 

території (висадка Алеї 

випускників 2021 року) 

Трудове 

виховання 

ІІ тиждень Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 11-х 

класів 

 

5 Організувати екскурсії 

для учнів та батьків до 

музею історії гімназії. 

Виставка «Українська 

писанка»  

Патріотичн

е та духовне 

виховання 

ІV 

тиждень 

Т.Маслюковськ

а, екскурсійна 

група 

 

6 Загальногімназійний 

проект "Сьогодні про 

головне": 

- Єдиний 

тематичний урок 

«Чорнобиль – біль 

моєї душі»; 
- Хвилина 

мовчання до Дня 

Чорнобильської 

трагедії 

Патріотичн

е та 

моральне 

виховання 

ІV 

тиждень 

Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

7 Провести свято 

«Екологічна казка» 

Екологічне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

Вчителі 

біології 

 

8 Організувати зустрічі із 

працівниками ДАІ 

«Дорожньо-транспортні 

пригоди та причини їх 

виникнення» 

Формуванн

я здорового 

способу 

життя, 

профілакти

ка 

травматизм

у 

ІV 

тиждень 

Класні 

керівники 5 – 

11 класів 

 



 
 

9 Узяти участь у 

благодійних акціях: «Від 

серця – до серця», «Діти, 

допоможіть дітям!» 

Морально-

етичне та 

духовне 

виховання 

ІV 

тиждень 

Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

 

 

Травень 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Напрям 

роботи 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальн

ий 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 Загальногімназійний 

проект "Сьогодні про 

головне" - уроки 

мужності «Герої не 

вмирають! Слава Героям! 

Салют, Перемого!»: 

- Уроки мужності 

«Вічна слава 

героям! Ми низько 

вклоняємось Вам»; 
- Акція турботи 

«Доброго ранку, 

ветеране!» 

Військово-

патріотичн

е 

виховання 

ІІ тиждень Педагог-

організатор, 

класні 

керівники 5-11 

класів 

 

2 Організувати проведення 

родинних свят до Дня 

матері «Мамо,  тобі 

низесенько, доземно 

вклонюся!» 

Родинне та 

моральне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

класні 

керівники 5-6 

класів 

 

3 День відкритих дверей Духовне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

Адміністрація, 

педагог-

організатор,  

керівники 

гуртків 

 

4 Провести тиждень 

безпеки школярів: 

- Безпеки руху «Три 

чарівних кольори 

світлофора»; 
- Сезон безпеки на 

воді 

Формуванн

я здорового 

способу 

життя 

ІІІ 

тиждень 

Класні 

керівники 5-11 

класів 

 

5 Провести тематичні 

години спілкування «Я 

серед людей» 

Морально-

етичне та 

духовне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

Класні 

керівники 5-11 

класів 

 



 
 

6 Провести свято 

останнього дзвоника 

«Гімназія – FEST» 

Морально-

етичне та 

духовне 

виховання 

ІV 

тиждень 

Адміністрація, 

педагог-

організатор,  

керівники 

гуртків 

 

7 Провести бесіди із 

техніки безпеки з метою 

профілактики нещасних 

випадків під час літнього 

оздоровлення та канікул 

Формуванн

я здорового 

способу 

життя 

ІV 

тиждень 

Rласні 

керівники 5-11 

класів 

 

8 Підбити підсумки 

загальногімназійного 

конкурсу за звання 

«Зразковий клас»; 

вручити відповідні 

відзнаки на Дні подяки 

Контрольн

о-

аналітична 

діяльність 

ІІІ 

тиждень 

І.ПАВЛІК, 

Л.ЖУК, 

керівники 

гуртків 

 

9 Взяти у участь у 

військово-патріотичній 

грі «Сокіл» («Джура») 

Патріотичн

е та 

моральне 

виховання, 

формуванн

я здорового 

способу 

життя 

ІІІ 

тиждень 

І.ПАВЛІК, 

Л.ЖУК, 

В.ШЕВЧУК, 

класні 

керівники 10-

11 класів 

 

10 Провести останній урок в 

11-х класах (за участі 

батьків, висвітлити на 

сайті гімназії) 

Моральне 

та духовне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

Класні 

керівники 11-х 

класів 

 

11 Провести випускні 

вечори та урочистості з 

нагоди вручення 

одинадцятикласникам 

атестатів та свідоцтв про 

закінчення базової школи 

дев’ятикласникам 

Моральне 

та духовне 

виховання 

ІІІ 

тиждень 

червня 

місяця 

І.ПАВЛІК, 

Л.ЖУК, 

керівники 

гуртків, класні 

керівники 9, 11 

класів, 

батьківський 

комітет 

гімназії 

 

План 

додаткових заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання 

дітей в гімназії 

№ 

з/

п 

Назва заходу Термін  

виконання 

Виконавці 



 
 

1. Визначити пріоритетними та забезпечити 

неухильне виконання розділів „Ціннісне 

ставлення особистості до суспільства і держави” 

та „Ціннісне ставлення особистості до 

історичних, культурних і духовних надбань  

рідного краю” обласної, міської програм 

національного виховання учнівської молоді 

Рівненщини на 2008-2020 роки. 

Щорічно Кафедра 

виховання 

2. Посилити виховну роль уроків історії, 

української літератури у формуванні в учнівської 

молоді ціннісного ставлення до суспільства та 

держави, історичних, культурних і духовних 

надбань українського народу. 

Постійно І.ПАВЛІК, 

вчителі 

історії, 

української 

літератури 

3. Забезпечити проведення інформаційно-

просвітницьких та культурно-мистецьких 

заходів,  щодо відзначення державних та 

пам’ятних дат в історії України, спрямованих на 

формування  патріотизму та громадянської 

свідомості у дітей. 

Щорічно Вчителі 

історії, 

бібліотекар 

4. Сприяти відкриттю та функціонуванню центрів, 

клубів, гуртків, інших  творчих об’єднань 

патріотичного спрямування; розвитку  дитячих 

та молодіжних громадських   організацій,  

діяльність яких спрямована на формування 

патріотизму в учнів.  

Постійно Адміністрація 

гімназії 

5. Організувати проведення міських етапів та 

участь у обласному етапі конкурсу юних 

екскурсоводів-краєзнавців. 

 

Березень, 

щорічно 

Завідувач 

музеєм історії 

гімназії 

6. Організувати проведення екскурсій та походів 

місцями козацької та бойової слави. 

 

 

Щорічно Класні 

керівники 5-

11 класів 

7. Вжити заходів щодо проведення пошукової 

історико - краєзнавчої та науково-дослідницької 

робіт: збору матеріалів про національних героїв 

краю, України. 

Постійно Вчителі 

історії, класні 

керівники 5-

11 класів 

8. В кабінеті історії, музеї історії гімназії 

організувати оформлення та систематичне 

Постійно Завідувач 

музеєм історії 

гімназії 



 
 

поновлення матеріалів експозицій про воїнів, які 

захищають Україну у ході АТО. 

9. Провести навчально-польові збори (заняття у 

лікувально-оздоровчих закладах) для учнів, які 

вивчають предмет „Захист Вітчизни”. 

Щорічно Вчителі 

«Захисту 

Вітчизни» 

10

. 

Взяти у участь у військово-патріотичній грі 

«Сокіл» («Джура») 

Травень, 

щорічно 

І.ПАВЛІК, 

Л.ЖУК, 

В.ШЕВЧУК, 

класні 

керівники 10-

11 класів 

 
 

                      Аналіз роботи гімназійної бібліотеки 

 
На основі  загальних  нормативно – правових  документів: 

Конституція України 

Закон України про бібліотеку і бібліотечну справу 

Закон „Про мови в Україні” 

Закон „Про загальну середню освіту” 

Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу і 

профтехучилища. 

Основними завданнями бібліотеки є: 

Інформаційне забезпечення освітнього процесу; 

Сприяння освітньому процесу; 

Удосконалення культури читання, прищеплення навичок самостійної роботи з 

книгою; 

Підвищення методичної, педагогічної майстерності вчителів шляхом 

популяризації педагогічної літератури та інформації про неї; 

Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників. 

Відповідно до «Положення про бібліотеку» гімназійна бібліотека організовує 

свою діяльність на основі річного плану роботи. 

Бібліотека працює в тісному контакті з педагогічним колективом гімназії. 

Робота бібліотеки направлена на задоволення читацьких потреб, удосконалення 

освітнього процесу в гімназії, вихованню культури читання і бібліотечно-

бібліографічної грамотності. 

Гімназія укомплектована 16 класами, де навчаються  363 учні та працюють 53 

вчителі. 

Аналіз роботи бібліотеки дозволяє зробити висновок, що проводиться робота по 

залученню учнів до читання: залучений 327 читач. Видача художньої та 

галузевої літератури складає 2045  екземплярів, видача підручників на класи – 

7095  екземплярів. Була проведена робота з пропаганди бібліотеки. З цією 

метою проведені екскурсії в бібліотеку учнів  5-х класів, бесіди про бібліотеку, 

про правила користування, про бережливе ставлення до книги.Цікава зустріч 



 
 

відбулася с місцевою письменницею,оформителькою книг,художницею Марією 

Солтис. В бібліотеці проводилась індивідуальна та групова робота. Для учнів 

прогімназійних класів,   4-А та 4-Б , проведені бібліотечні уроки «Чарівне 

царство книжок» та «Книга – міст у звіт знань». 

З метою популяризації літератури, виховання поваги до книги бібліотека 

інформувала читачів про визначні дати, також до цих знаменних дат були 

оформлені книжкові виставки : 

Є держава наша Україна  і є її невтрачений народ 

Ми є. Були. І будем ми! Вітчизна наша з нами! 

Україна – єдина країна. 

Неопалима купина!Моя бібліотека! 

Майбутнє починається зі школи. 

Українське козацтво. 

Цікавий світ казки. 

Полум’яне серце великого педагога (до 100-річчя В.О.Сухомлинського) 

Казковий світ Всеволода Нестайка (до 85 річчя письменника) 

Слова…У вас мудрість вічна і любов жива. 

Крок за кроком до здоров`я. 

Цілюща криниця душі – рідна мова. 

Юнаки – герої (Пам`яті героїв Крутів). 

Слово Кобзаря. 

Книги, які заслуговують на увагу (до Всесвітнього дня книги). 

Тих днів не змовкне слава! 

Європа – наш спільний дім. 

Цикл книжкових виставок природознавчого напрямку: 

День птахів. 

Чарівний світ природи. 

Тварини – герої книг. 

Серце Землі – у наших долонях. 

Чорна трагедія на кольоровій землі. 

Сонечко, сонечко, зазирни у віконечко. 

СНІД – загроза людству. 

 Разом з педколективом бібліотека провела День бібліотекаря - оформлена  

книжкова виставка: «Неопалима купина!Моя бібліотека!»; День вчителя - 

оформлена книжкова: виставка «Вчитель – мудрий наставник»; Тиждень 

дитячої книги в цьому році не проводився у зв’язку з карантинними заходами. З 

класними керівниками в кожному класі був створений пост бережливих та 

оформлений „Куточок читача”. В бібліотеці був створений актив, до нього 

увійшли діти 7 та10-го класу. Вони брали участь в проведенні заходів, перевірці 

стану підручників, ремонті книг. 

Разом з вихователем 6-го класу Скібчик Г.О. проведений бібліотечний диліжанс 

«Державні та народні символи України»; з вихователями 6-х класів Скібчик 

Г.О. та Фесюк Н.М. Був підготовлений та проведений тематичний вечір до дня 

народження В.Сухомлинського «Виховуй у собі людину – ось що головне». З 

учителем української мови та літератури Гузь А.О. були підготовлені та 



 
 

проведені заходи до ювілею Т.Г.Шевченка: бібліотечний урок « Чи знаємо ми 

Кобзаря», тематичний вечір до дня народження В.М.Сосюри «Я поет робітничої 

рані..», тематичний вечір до 81-річниці  В.Стуса «В.Стус – величний і вічний» 

для учнів 9-11 класів; до дня української писемності бібліотечний урок «У світі 

словників» для учнів 6-7 класів; до дня рідної мови квест «Доки жива рідна 

мова - живий український народ» для учнів 5-11 –х класів. 

З вчителями – предметниками проводилися бібліотечні уроки: 

- Правила користування бібліотекою, 

- Алгоритм і пошук інформації, 

- Роль довідкових видань у самоосвіті, 

- Словники. 

 

Протягом року бібліотека інформаційно забезпечувала всі аспекти освітнього 

закладу, сприяла вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, 

свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, 

фізичного,  духовного, творчого розвитку. Прагнула виховати в учнів 

інформаційну культуру, допомогти у підвищенні фахової майстерності - 

педагогам, популяризувала педагогічну літературу, надавала інформацію про 

неї на батьківських зборах. Створені та поповнюються новими публікаціями 

рекомендаційні списки літератури: 

Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентності 

гімназистів через здоров`язбережувальні технології. 

Готуємось до батьківських зборів. 

Школа життєвих звичок. 

Здорові діти – здорове суспільство. 

Шлях до успіху. 

Добро починається з тебе. 

У відповідності до вимог часу, враховуючи сучасний стан роботи бібліотеки, 

визначені такі пріоритетні завдання на 2019-2020 н.р.: 

- систематична робота зі збереження, розширення книжкового фонду, основу 

якого складає українська книга; 

- підвищення бібліотечної культури школярів шляхом проведення системи 

бібліотечних уроків; 

- оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами; 

- забезпечення підручниками, задоволення потреб учителів у методичній, 

  а учнів – у художній літературі; 

- координація роботи бібліотеки зі школярами, вчителями у популяризації     

  книги. 

- забезпечення літературою вчителів з проблемного питання, над яким працює 

гімназія:  «Формування  інформаційно- комунікаційної та комунікативної 

компетентностей гімназистів через інформаційні та здоров`язберігаючі 

технології». 

1.Книжковий фонд, в т.ч. підручники – 10399 екземплярів; фонд художньої 

літератури – 2155 екземпляра 

2.Кількість читачів :    5 – 9 кл  -  193,   10 – 11 кл – 84,  вчителі  -   52 



 
 

3.Число відвідувань:2073 

4.Книговидача: 9140 

Розділи плану 

Основні завдання гімназійної бібліотеки. 

Вивчення, формування і задоволення читацьких потреб на книгу та інформацію. 

Інформаційно-бібліографічна робота з обслуговування читачів. 

Проведення масових заходів. 

Обслуговування вчителів. 

Організація книжкових фондів та каталогів. 

Робота на допомогу творчим об’єднанням школярів. 

Підвищення кваліфікації.  

Господарча робота. 

 

                              Основні завдання гімназійної бібліотеки: 
- сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку освітнього 

процесу; виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шанобливе 

ставлення до книжки як головного джерела знань. 

-забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів; 

-сприяти різним формам та методам бібліотечної роботи самоосвіти учнів та 

педагогів. 

-формування особистості професіонала – патріота України; 

-збереження і продовження українських культурно-історичних традицій, 

виховання шанобливого ставлення до державних святинь; 

-виховання людини демократичного світогляду і культури, яка дотримується 

прав і свобод особистості; 

-формування в учнів цілісної наукової картини світу і сучасного світогляду, 

здібностей і навичок самостійного наукового пізнання; 

-розвиток у учнів творчих здібностей; 

-формування здорового способу життя; 

-формування трудової і моральної життєвої мотивації, активної громадської 

позиції; 

-екологічне, етичне та естетичне виховання; 

-бібліотечно-інформаційне обслуговування читачів у забезпеченні всіх напрямів 

освітнього процесу; 

-формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття 

перед ними основних функцій бібліотеки; 

-координація дій шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками щодо 

популяризації книжки, у задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, 

формуванні філософії читання школярами літератури як фундаментальної 

навички їх бібліотечно-бібліографічної освіти. 

-виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку 

інформації; 

-сприяння вихованню гармонійної морально досконалої особистості, свідомої 

свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального і творчого 

розвитку; 



 
 

-систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення, та 

розширення книжкового фонду; формування ядра книжкового фонду, основу 

якого складала б українська книжка; 

-співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та бібліотеками міста. 

-зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки, зміна дизайну. 
2. Вивчення, формування і задоволення читацьких потреб на книги та інформацію. 

 
 

№ 

п/

п 

Зміст Дата 

виконання 

Виконавець 

1 Під час запису читачів  та перереєстрації  до 

бібліотеки виявляти їхні інтереси до певних 

тем 

вересень бібліотекар 

2 Виділити групи читачів, які стоять на 

внутрішньогімназійному обліку 

вересень бібліотекар, 

психолог 

3 Скласти для них рекомендаційні списки 

літератури 

вересень бібліотекар 

4 Зробити індивідуальні аналізи читання для цієї 

групи читачів 

грудень - 

квітень 

бібліотекар 

5 Виділити групу обдарованих учнів 

 

вересень бібліотекар 

6 

 

Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду 

щодо діагностики і виявлення загальної і 

спеціальної обдарованості дітей 

 

постійно 

вчителі 

предметники, 

бібліотекар 

7 Поповнювати картотеку періодичних видань 

розділу «Обдарована дитина» 

жовтень бібліотекар 

8 Скласти рекомендаційні списки літератури з 

теми, до якої проявляють інтерес учні цієї 

групи 

вересень бібліотекар 

9 Створити читацький актив бібліотеки 

 

вересень бібліотекар 

10 Провести масовий захід «Найкращий читач 

гімназії» 

квітень бібліотекар 



 
 

11 Проводити бесіди з учнями з основ 

бібліотечних знань 

вересень - 

квітень 

бібліотекар 

12 Інформувати учнів та педколектив про нові 

надходження до бібліотеки 

протягом року бібліотекар 

3.Інформаційно-бібліографічна робота з обслуговування читачів 

№ 

п/п 
Зміст 

Дата 

виконання 
Виконавець 

1 
Інформаційні виступи на педрадах 

 
за вимогою бібліотекар 

2 

Допомога в підборі документів для 

підготовки засідань педради, 

методичних об’єднань 

по графіку бібліотекар 

3 
Допомога в підборі документів при 

роботі над методичною темою 
по замовленню бібліотекар 

4 
Підбір документів на допомогу в 

проведенні предметних тижнів 
по замовленню бібліотекар 

5 

Здійснювати систематичне 

інформування педагогічного колективу 

про нові надходження до бібліотеки, які 

можна використати в практичній 

діяльності з реалізації Програми  

постійно бібліотекар 

6 

Підбір літератури і вивчення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду 

щодо діагностики і виявлення загальної 

і спеціальної обдарованості дітей 

постійно 
бібліотекар, 
вчителі -

предметники 

7 

Спільно з заступником директора з 

навчальної роботи складати замовлення 

на підручники та навчально - методичні 

документи 

по потребі 

бібліотекар, 

заступник 

директора 

8 

Спільно з адміністрацією гімназії 

визначити перелік необхідної для 

передплати періодичних видань 

жовтень бібліотекар, 
адміністрація 

9 

Виступи на батьківських зборах з 

інформацією про нові надходження у 

фонд бібліотеки 

по запрошенню бібліотекар 

10 
Підбір літератури в проведенні 

шкільних та класних заходів 
по замовленню бібліотекар 

11 
Допомога в підготовці та проведенні 

загальногімназійних та класних заходів 
при потребі бібліотекар 

12 

Організація книжкових виставок під час 

проведення загальногімназійних та 

класних заходів 

за запитом бібліотекар 



 
 

13 

Оформити тематичні книжкові 

виставки: 

- Ми є. Були. І будем ми! Вітчизна наша 

з нами! 

 

- Україною ви жили, за Україну полягли 

 

- Природа рідного краю 

 

- Крок за кроком до здоров’я 

 

- День соборності України 

 

- Книга – джерело знань 

 

- Чорна трагедія на кольоровій землі 

 

- Пам’ятаємо героїв,збережемо в серцях 

їхні імена 

 

- Запали свічку пам’яті 

 

- Там де живе рідна мова – живе 

український народ 

 

-  Цілюща криниця душі – рідна мова 

 

- Слово про Кобзаря 

 

за календарем 

24.06 

 

28.08 

 

 

квітень 

 

квітень 

 

22.01 

 

23.04 

 

26.04 

 

 

      травень 

 

 

листопад 

 

листопад 

 

 

лютий 

 

березень                                                   

бібліотекар 

14 

Оформити цикл тематичних виставок на 

тему: «Сучасна молодь за здоровий 

спосіб життя» 

вересень - 

квітень 
бібліотекар 

15 
Бібліографічний пошук літературі на 

затребувану тему 
за запитом бібліотекар 

16 
Допомога в підборі літератури при 

написанні рефератів, наукових робіт 
за запитом бібліотекар 

17 
Вести облік бібліографічних довідок з 

визначенням бібліографічних джерел 
протягом року бібліотекар 

18 

Підготовити індивідуальні 

рекомендаційні списки літератури для 

окремих груп читачів 

протягом року бібліотекар 

19 

Поповнювати картотеку періодичних 

видань літературою з виховних 

технологій 

протягом року бібліотекар 



 
 

20 
Продовжити наповнення тематичних 

картотек до ювілейних дат 
протягом року бібліотекар 

21 

Поповнювати розділ картотеки 

періодичних видань «Обдарована 

дитина» 

протягом року бібліотекар 

22 
Продовжити роботу по наповненню 

абеткового каталогу 

по 

надходженню 
бібліотекар 

23 
Продовжити роботу по розробці 

систематичного каталогу 

протягом 

року 
бібліотекар 

24 
Провести екскурсії до бібліотеки для 

учнів 5-х класів 
вересень бібліотекар 

25 

Провести цикл бесід для учнів 5-х 

класів: 

а) Правила користування бібліотекою 

 

б) Вибір книг в бібліотеці 

 

в) Як правильно читати та вести 

щоденник читача 

 

г) Довідники, словники, енциклопедії – 

твої помічники 

 

д) Твій підручник 

 

е) Як відремонтувати книгу 

 спільно з 

вихователями 
бібліотекар 

26 
В кожному класі поновити «Куточок 

читача» 
вересень 

вихователі, 

класні 

керівники 

27 
В кожному класі вибрати актив 

бібліотеки 
вересень вихователі 

                             4.Проведення масових заходів 

 

№ 

п / п 

 

Зміст 
Дата 

виконання 
Виконавець 

  1 
Книжкова виставка: «Україною ви жили, за Україну 

полягли»                                             ( До Дня Незалежності) 
серпень бібліотекар 

  2 
Книжкова виставка до Першого уроку  (Згідно теми 
першого уроку)  

серпень бібліотекар 

3 Огляд літератури до Першого уроку                                    серпень бібліотекар 

4 
Допомога в підборі літератури до свята     « Першого 

дзвоника» 
серпень 

бібліотекар,  

організатор 

5 
Вересневі зустрічі в бібліотеці: екскурсії для учнів 5-х 
класів « В мандри запрошує книга» 

вересень 
бібліотекар, 
вихователі 

6 
Оформляти книжкові виставки до ювілейних та пам’ятних 

дат 

протягом   

року 
бібліотекар 



 
 

7 Книжкова виставка «Бібліотека – простір для душі» вересень бібліотекар 

8 
Книжкова виставка « Майбутнє починається зі школи» 
(До дня вчителя) 

жовтень бібліотекар 

9 
День інформації «Там де живе рідна мова – живе 

український народ» (до Дня української писемності) 
листопад бібліотекар 

10 
Викладка літератури до Дня пам’яті жертв голодомору 
«Запали свічку пам’яті» 

листопад бібліотекар 

11 Тематичний вечір до 150 –річчя Л.Українки 25.02 
бібліотекар, 

вч.укр.мови 

12 
Бібліографічний огляд літератури до 180-ти річчя 
М.Старицького (1840 -1904) 

14.12 
бібліотекар, 
вч.укр.мови 

13 
Тематична виставка літератури з народознавства « Січень 

крокує – свята дарує» 
січень бібліотекар 

14 
Тематична викладка літератури до Дня соборності 

України 
січень бібліотекар 

15 
Урок рідної мови. Книжкова виставка        « Цілюща 

криниця душі – рідна мова»» 
лютий бібліотекар 

16 

Цикл заходів, присвячений  дню народження 

Т.Г.Шевченка: 
 

а)  конкурс читців  «Літературними стежками  

Т.Г.Шевченка» 
 

б) виставка дитячих малюнків 

 
в) книжкова виставка «Слава Шевченкова - слава 

України» 

 

г) допомогти в підборі, підготовці та проведенні 
тематичного вечора, присвяченого ювілею Т.Г.Шевченка 

 

    березень 

 
 

березень 

 
 

 

    березень 

 
 

березень 

    

бібліотекар, 

вчителі 

української мови 
 

 

 
бібліотекар 

вихователі 

 

бібліотекар 
вчителі укр. 

мови, 

бібліотекар 

17 Викладка літератури «Чорна трагедія на кольоровій землі» квітень бібліотекар 

18 
Літературна вікторина для 5-х класів «Кращий читач 

гімназії» 
квітень бібліотекар 

19 Книжкова виставка «Стежинка в дивосвіт» квітень бібліотекар 

20 
Тиждень дитячої книги 

(за окремим планом) 
21.03 – 26.03 

бібліотекар 

 

 

21 
Бібліотечний урок « Чарівний світ поезії»  (до 

Всесвітнього дня поезії) 
березень 

бібліотекар 
вчителі 

укр.мови 

 

22 

Книжкова виставка «Книги – ювіляри у 2021 році»(до 
Всесвітнього дня книги) 

-180 років Т.Шевченко «Гайдамаки» 1841 

- 110 років Т.Шевченко «Малий Кобзар» 
-160 років Т.Шевченко «Буквар южноруський» 

-140 років І.Франко «Борислав сміється» 

-125 років І.Франко «Зів’яле листя»  
-130 років М.Старицький 2Облога Буші» 

-45 років Г.Тютюнник «Климко» 

-40 років В.Нестайко «Незвичайні пригоди в лісовій 

школі» 

квітень 

бібліотекар 
вчитель 

малювання, 

вчителі укр.мови 
 

23 Тематична виставка «Тих днів не змовкне слава» травень бібліотекар 

24 
Залучати обдарованих дітей до участі у творчих конкурсах 

різного рівня 
постійно бібліотекар 



 
 

25 
Організація циклу тематичних виставок «Сучасна молодь 
за здоровий спосіб життя» 

вересень-
квітень 

бібліотекар 

5. Обслуговування вчителів 

№ 

п/п 
Зміст 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1 Підбір літератури для проведення першого уроку. серпень бібліотекар 

2 
Забезпечити вчителів матеріалами для виступу на 

серпневих нарадах 
серпень бібліотекар 

3 
Інформувати вчителів про забезпеченість учнів 
підручниками 

серпень бібліотекар 

4 
Інформувати вчителів про надходження нової 

методичної літератури 
протягом     року бібліотекар 

5 
Допомагати в підготовці та проведенні масових 
заходів 

по потребі бібліотекар 

6 
Поновити тематичну виставки на допомогу вивченню 

шкільних предметів 
грудень бібліотекар 

7 
Допомагати в підготовці та проведенні предметних 
тижнів 

за домовленістю бібліотекар 

8 

Підготувати та провести огляд літератури для 

вихователів та класних керівників (теми для виховних 

годин) 

протягом року бібліотекар 

9 Проводити огляди  педагогічної преси щоквартально бібліотекар 

  10 Допомагати в підборі літератури до педрад по замовленню бібліотекар 

6.Організація книжкових фондів та каталогів 

№ 
п/п 

Зміст 
Дата 
проведення 

Виконавець 

1 Обробка, облік, розстановка нових надходжень 
по мірі 

поступлення 
бібліотекар 

2 Вилучити і списати застарілу літературу, згідно нормативних документів жовтень бібліотекар 

3 
Вилучити картки на списані підручники 

 
жовтень бібліотекар 

4 
Зробити звірку облікових документів сумарної книги на художню 

літературу та підручники в бухгалтерії 

грудень, 

травень 
бібліотекар 

5 Редагувати алфавітний, систематичний каталоги та картотеку ЖГС 
протягом 

року 
бібліотекар 

6 Вивчити якісний склад книжкового фонду протягом року бібліотекар 

7 
Передплатити періодичні видання (за наявності коштів) 

 
жовтень бібліотекар 

8 Постійний перегляд періодичних видань 
протягом 

року 
бібліотекар 

9 Ведення тематичної картотеки ЖГС 
протягом 

року 
бібліотекар 

10 
Поповнювати в картотеці періодичних видань розділ «Обдарована 

дитина» 
протягом року бібліотекар 

11 Поповнювати картотеку літературою виховних технологій за розділами протягом року бібліотекар 

12 
Оголосити про продовження доброчинної акції «Твоя сім’я – твоїй 

шкільній бібліотеці» 
вересень бібліотекар 

13 Інформувати вчителів про стан забезпечення підручниками серпень бібліотекар 

14 Вивести кількісний склад книжкового фонду вересень бібліотекар 

15 Виступ на педраді «Про підсумки здачі підручників» вересень бібліотекар 

16 
Комплектування фонду підручників. Зв’язок з методкабінетом, школами 

міста 
протягом року бібліотекар 

17 Вести електронний каталог підручників протягом року бібліотекар 

18 Видати підручники на класи 
травень, 

серпень 
бібліотекар 

19 Провести бесіди в класах про бережливе ставлення до навчальної книги 
жовтень, 

лютий , 
бібліотекар 



 
 

березень 

20 
Вести картотеку облікових карток фонду шкільних підручників згідно 

інструкції 
постійно бібліотекар 

21 Організувати збір підручників в кінці року травень бібліотекар 

22 Написати наказ:  «Про повернення підручників до бібліотеки» квітень бібліотекар 

23 Провести огляд підручників по класах 
грудень, 

квітень 
бібліотекар 

24 Висвітлити результати огляду підручників через «Куточок читача» 
грудень, 

квітень 

бібліотекар, 

актив 

бібліотеки 

 

7. Робота на допомогу творчим об’єднанням школярів 

№ 

п/п 
Зміст 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1 
Визначити заходи бібліотеки, спрямовані на допомогу 

гуртків, які працюють в гімназії 
жовтень 

бібліотекар 

кер.гуртка 

2 

Роботу бібліотечного активу спрямувати на оволодіння 

навичками технічної обробки книг, розміщення літератури, 
вміння користуватись довідково-бібліографічним апаратом 

протягом року бібліотекар 

3 Підготувати учнів для проведення екскурсій в бібліотеці квітень бібліотекар 

4 
Залучити актив бібліотеки до рейдів перевірок стану 

збереження підручників 

грудень 

квітень 
бібліотекар 

5 Залучити актив бібліотеки до проведення масових заходів протягом року бібліотекар 

 
8. Підвищення кваліфікації 

№ 

п/п 
Зміст 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1 Проходження курсів 
згідно 

графіка 
бібліотекар 

2 
Відвідування педагогічних рад, методоб’єднань, 

тренінгів 

за  

графіком 
бібліотекар 

3 
Вивчати та впроваджувати в роботу бібліотеки передові 

досвіди в роботі з читачами 
протягом    року бібліотекар 

9.  Господарча робота. 

(План розвитку бібліотеки) 
 

№ 

п/п 
Зміст кількість 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1 Придбати для передпокою м’яку частину 1 Протягом року 
директор, 

завгосп 

2 Для читального залу:  плазмовий телевізор  Протягом року 
директор, 

завгосп 

3 Столи для читального залу 2 Протягом року 
директор , 

завгосп 

 4 Покриття на підлогу в читальний зал 1 
Протягом 

року 

директор, 

завгосп 

5 
Придбати для бібліотеки книжкові стелажі 

двосторонні 
10 

Протягом         

року 

директор, 

завгосп 

6 Придбати книжні стелажі - односторонні 4 Протягом року 
директор, 

завгосп 

7 Придбати для бібліотеки офісне крісло 1 
Протягом 

року 

директор, 

завгосп 

8 Поміняти освітлення в бібліотеці  Протягом року директор, 



 
 

завгосп 

 

9 Виділити кімнату під книгосховище  Протягом року 
директор, 

завгосп 

10 
Закупити для бібліотеки програмову 

літературу 
 Протягом року 

директор, 

завгосп 

11 

Здійснювати підписку періодичних видань, 

як педагогічної літератури, так і для учнів 

науково-пізнавального, літературно- 

художнього жанру . 

 Протягом року 
директор, 

завгосп 

13 

Регулярно поповнювати фонд бібліотеки 

сучасною українською та зарубіжною 

літературою 

 Протягом року 
директор, 

завгосп 

  

    Розділ-VIII. Підсумок роботи психологічної служби за 2019-2020рр 

 

  Упродовж 2018-2019 навчального року діяльність психологічної служби 

гімназії була спрямована на реалізацію основних напрямів і завдань, 

передбачених наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 

1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки  України 

щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 

року», листом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 р. № 1/9-487 

«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 

2018-2019 н. р.», що передбачало удосконалення системи роботи в цілому та 

забезпечення соціально-психологічного супроводу, який передбачає 

цілеспрямовану роботу з усіма категоріями учасників навчально-виховного 

процесу: учнями, вчителями, вихователями, батьками. 

Робота психологічної служби ведеться за певними пріоритетними 

напрямами: 

-організційно-методична робота;  

-корекційно-відновлювальна та розвивальна робота; 

-консультаційна; 

-просвітницька; 

-зв’язки з громадськістю; 

-психодіагностика. 

Протягогом двох місяців – вересень і жовтень, вивчала проблеми адаптації 

учнів 5-х класів. Проводила анкетування на визначення рівня адаптації щодо їх  

здоров’я та фізичного самопочуття. На батьківських зборах виступала з 

питанням: «Адаптація п’ятикласників, як важлива складова навчально-

виховного процесу" В листопаді  зарезультатами досліджень, був проведений: 

психолого-педагогічний консиліум «Адаптація п’ятикласників  до навчання у 

середній школі». Працювала з учнями 7-А класу на googl формі (дистанційно) 



 
 

щодо визначення мотивів навчальної діяльності. У співпраці з міським 

центром зайнятості, учні 9-А класу проходили комп’ютерну діагностику за 

методикою Джона Голланда на визначення професійних схильностей. Також 

фахівцем центру зайнятості були проведені інформаційні бесіди: «Як не стати 

жертвою торгівлі людьми», «Торгівля людьми –ганебне явище», «Торгівля 

людьми: як себе захистити?». Протягом року проводила бесіди на тему: 

«Протидія булінгу в гімназії». Також з теми: «Булінг як соціальне явище» 

виступала на батьківських зборах 5-х класів. 

 22.02.2020 на загальногімназійній батьківській конференції висвітлювала 

результати опитування учнів 8х,10х класів «Шкідливі звички, ставлення до 

них», також надавались рекомендації спрямовані на захист суспільної моралі, 

профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії серед учнів та 

відвідування школярами навчальних занять. У січні 2020 разом з 

представником поліції, КУЗЬМИЧ Зоряною Миколаївною, проведена 

профілактична бесіда з неповнолітньою ученицею 8 класу щодо недопущення 

проявів агресивності та жорстокості між однолітками. Протяго другого 

семестру проводились: корекційні бесіди з учнями 6-В класу з метою 

недопущення проявів агресивності та жорстокості між одноклассниками; 

профілактичні бесіди з метою усвідомлення поняття «вчинок», формування 

системи моральних цінностей людського життя, навичок дисципліни, поваги 

до вчителів та власної гідності. А також індивідуальні бесіди з метою 

виявлення та вивчення факторів, які впливають на девіантну поведінку 

підлітків. Паралельно була проведена робота з батьками щодо попередження 

правопорушень, насильства та жорстокості серед однолітків. 

 На дистанційній формі навчання проводила профілактичні :індивідуальні, 

групові (вайбер) бесіди щодо формування здорового способу життя та 

запобіганню шкідливим звичкам, а також дотримання правил карантину. 

 Брала участь у семінарах-тренінгах на методоб’єднаннях практичних 

психологів і соціальних педагогів міста з різних психологічних тем. Участь у 

флешмобі «Ми сумуємо за Вами», аудіозапис : привітання випускникам з 

закінченням навчального року. 

Індивідуальна робота практичного психолога і соціального педагога 

включає: корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу;  психологічне 

консультування;  

бесіди  за «круглим столом» з метою створення умо в для комфортного 

спілкування.  

 

                                 Тема над якою працює гімназія: 



 
 

Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження 

інноваційних технологій, на засадах особистісно-орієнтованого навчання та 

виховання учнів гімназії. 

                                 Проблема, над якою працює служба: 

Особистісно-орієнтований підхід до кожного учня в навчально-виховному 

процесі, психологічний супровід гімназистів. 

Мета: 

Своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, 

мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних та 

інших індивідуальних особливостей. Створення умов для саморозвитку та 

самовиховання особистості та розкриття її творчого потенціалу. 

Завдання служби: 

− створення умов для успішної адаптації дитини, як процесу набуття 

нею соціально-психологічного статусу, формування і ствердження її як 

особистості, адекватного розвитку здібностей особистості в умовах 

шкільного життя; 

− забезпечення створення сприятливих соціально-психологічних та 

індивідуально-психологічних умов для творчого розвитку особистості; 

− сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку 

учнів на кожному віковому етапі; 

− забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її 

психолого-педагогічного вивчення; 

− профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і 

особистісному розвитку дитини; 

− психологічний супровід дитини в процесі навчання і виховання, 

допомога вчителю і сім’ї у здійсненні навчально-виховної діяльності; 

− сприяння вивченню і цілеспрямованому розвитку творчих здібностей 

у дітей в обраному профілі навчання, надання їм допомоги в професійному 

самовизначенні; 

− забезпечення психологічної підтримки учнів і молоді щодо 

професійного самовизначення і самоутвердження; 

− здійснення заходів з профілактики узалежнень, формування 

цінностей здорового способу життя з метою збереження і зміцнення 

морального і фізичного здоров’я дітей, учнів, молоді; 

− забезпечення психолого-педагогічної підтримки обдарованим дітям; 



 
 

− здійснення аналізу міжособистісних стосунків на рівнях: учень-

учень, учень-учитель, учитель-учитель. 

 

Склад психологічної служби 

1. Психолог                                 Маслюковська 

                        Людмила Василівна 

2. Соціальний педагог                           Маслюковська  

                                                                    Людмила Василівна 

 

3. Заступник директора      Павлік  

    з виховної роботи                             Ірина Анатоліївна                                     

4. Класні керівники              

                                            Гузь Алла Олександрівна,             

                                                класний керівник 5 –Б класу 

                                                      Климович Світлана Павлівна, 

                                              класний керівник 6 - Б класу 

                                                  Скібчик Галина Олексіївна, 

                                             класний керівник 7 – класу  

                                                     Пєпєляєва Оксана Зіновіївна, 

                                                  класний керівник 9 – А класу  

                                                Всяка Тетяна Миколаївна, 

                                                  класний керівник 8 – А класу 

                                                                 Маслюковська Тетяна Миколаївна,                    

                                                     класний керівник 10 – А класу                                                               

5. Педагог-організатор     Жук Людмила Михайлівна 

 

 

№ Зміст роботи з учнями, працівниками, адміністрацією 

навчального закладу 

Термін 

проведення 

Виконавці 



 
 

п/п 

І. Психодіагностична робота 

1. Спостереження за учнями 5-х класів під час навчання та в 

позаурочний час. Виявлення труднощів проходження адаптації 

учнями 5-х класів. 

Вересень Психолог, 

класні 

керівники, 

вчителі. 

 

2. Проведення діагностики та анкетування п’ятикласників з метою 

оцінювання  рівня адаптації. 

Жовтень Психолог 

 

 

3. Проведення дослідження на визначення профільного напряму 

учнів 7-х класів. 

II семестр Психолог. 

4. Проведення діагностичного опитування серед учнів 6-х класів 

щодо раннього виявлення наркотичного, тютюнового, 

алкогольного узалежнення та соціально-неадекватної поведінки. 

II семестр Психолог. 

 

5. Проведення психодіагностики «Насильство над дітьми». Протягом року 

(по мірі 

необхідності 

Психолог, 

класні 

керівники. 

6. Вивчення мікроклімату, структури відносин у класному 

колективі, міжособистісних стосунків учнів з ровесниками і 

педагогами. 

Протягом року 

(по мірі 

необхідності 

Психолог, 

класні 

керівники. 

7. Комп’ютерна  діагностика  у міському центрі зайнятості на 

визначення  професійних схильностей за методикою Джона 

Голланда  учнів 9-х класів, 10 –Б класу. 

Протягом року 

 

Психолог. 

8. Проведення психодіагностики на визначення типу 

темпераменту. Тест-опитувальник Г.Айзенка. 

Протягом року 

(по мірі 

необхідності) 

Психолог. 

9. Індивідуальна і групова психодіагностика (за запитом 

адміністрації, вчителів, учнів, батьків). 

Протягом року 

 

Психолог. 

ІІ. Консультаційна робота. 

1. Групове консультування вчителів з психологічних проблем 

навчання, виховання та розвитку особливості гімназиста. 

Протягом року 

 

Психолог. 

 



 
 

2. Індивідуальні та групові консультування батьків п’ятикласників 

та педагогів, що працюють на паралелі 5-х класів. 

Протягом року 

 

Психолог. 

 

3. Психологічний супровід дітей, що мають ознаки дезадаптації. 

Індивідуальні консультування батьків: «Про причини 

труднощів? що виникають у процесі адаптації та шляхи 

взаємодії у їх подоланні». 

I семестр Психолог, 

класні 

керівники. 

4. Проведення бесід з батьками про особливості сімейного 

виховання. Попередження негативних проявів у поведінці учнів.  

Протягом року 

(по мірі 

необхідності) 

Психолог, 

класні 

керівники. 

5. Групове та індивідуальне консультування батьків з (різних) 

спеціальних проблем. 

Протягом року 

(по мірі 

необхідності) 

Психолог, 

класні 

керівники. 

6. Проведення групових та індивідуальних консультацій педагогів, 

розробка психолого-педагогічних програм допомоги 

гімназистам, які мають проблеми у навчанні, поведінці і 

психічному самопочутті. 

Протягом року 

(по мірі 

необхідності) 

Психолог. 

7. Профінформаційна робота і профорієнтаційні бесіди з учнями 

старших класів. 

Протягом року 

 

Психолог, 

класні 

керівники. 

8. Консультативна допомога у створенні продуктивних 

взаємовідносин в колективі. 

Протягом року 

(по мірі 

необхідності) 

Психолог. 

9. Індивідуальні консультації учнів, вчителів, батьків (по мірі 

необхідності). 

Протягом року 

 

Психолог. 

10. Робота з батьками дітей, які схильні до правопорушень. Протягом року 

 

Психолог. 

11. Проведення психолого-педагогічного консиліуму за 

результатами проведеної  діагностики та спостереження у 5-х 

класах. 

Листопад 

 

Психолог. 

ІІІ. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. 

1. Забезпечення психологічної підтримки учням, що прийшли з 

інших шкіл міста (в 5-ті та інші класи гімназії). 

Протягом року 

 

Психолог, 

класні 

керівники. 

2. Психологічний супровід  дезадаптованих учнів (5-11 класів). Протягом року Психолог,  



 
 

(по мірі 

необхідності) 

класні 

керівники. 

3. Психологічний супровід обдарованих дітей (5-11 класів). Протягом року 

 

Психолог,  

класні 

керівники. 

вчителі. 

4. Систематична робота з учнями, які потребують особливої уваги 

з надзвичайно чутливою психікою. 

Протягом року 

(по мірі 

необхідності) 

Психолог, 

класні 

керівники. 

5. Індивідуальна корекція труднощів спілкування учнів. Протягом року 

(по мірі 

необхідності) 

Психолог. 

6. Корекція  деліквентної та девіантної поведінки учнів. Протягом року 

(по мірі 

необхідності) 

Психолог, 

нац. поліція. 

 

7. Здійснення соціальної та психологічної реабілітації дітей, які 

зазнають насильства. Соціально-психологічна підтримка учням 

пільгового контингенту. 

Протягом року 

(по мірі 

необхідності) 

Психолог. 

 

8. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота щодо  

професійного самовизначення учнів старших класів. 

Протягом року 

 

Психолог, 

класні 

керівники. 

9. Психологічна підтримка учням 9-х та 11-х класах  у підготовці 

до ДПА , ЗНО. 

Травень Психолог. 

IV. Профілактична робота. 

1. Профілактика дезадаптації дітей до умов ЗНЗ. Проведення бесід 

з  класними керівниками з метою виявлення дітей, які мають 

ознаки дезадаптації. 

Вересень 

Жовтень 

Психолог, 

класні 

керівники.  

 

2. Спільно з волонтерами благодійної організації «Нове Життя» 

профілактична робота з учнями 5-7х класів «Щоб в житті 

людиною стати, чи потрібно лайки знати» 

Протягом року 

 

Волонтер, 

психолог, 

класні 

керівники. 



 
 

3. Проведення психолого-педагогічного консиліуму «Адаптація 

п’ятикласників, до навчання  у середній ланці». 

Листопад Адміністр., 

психолог, 

вч.-предм., 

класні 

керівники. 

4. Профілактична робота серед учнів гімназії щодо недопущення 

проявів агресивності і жорстокості та  попередження 

злочинності і правопорушень. Співпраця з представниками 

національної поліції. 

 

Протягом року 

 

Психолог, 

нац.поліція. 

5. Використання активних форм роботи ( диспути, круглі столи, 

години спілкування) . 

 

Протягом року 

 

Психолог. 

6. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДУ. 

Формування здорового способу життя серед учнівської молоді. 

Профілактика тютюнопаління , алкоголю, наркоманії та 

психоактивних  речовин серед учнівської молоді. 

Протягом року 

 

Психолог, 

волонтери 

бл.орг. «Нове 

Життя» 

7. Профілактика стресових ситуацій під час проходження іспитів( 

надання рекомендацій учням 9-х та 11-х класів). 

Травень  Психолог. 

8. Профілактика дитячого самогубства. Робота із педагогічними 

працівниками. 

Протягом  

року(по мірі 

необхідності) 

Психолог. 

V.Психологічна просвіта. 

1. Виступи на батьківських  зборах  із різних психологічних 

проблем. 

Протягом року Психолог. 

2. Виступи на зборах кафедри класних керівників, на зборах 

методоб’єднань. 

Протягом року Психолог. 

3. Виступи в учнівських колективах. Протягом року Психолог. 

4. Виступи на виховних годинах (за запитами класних керівників). Протягом року Психолог.. 

5. Участь у педагогічних нарадах. Протягом року 

 

Психолог. 

6. Участь у нарадах при директорі. Протягом року Адмініст., 

психолог. 

 



 
 

7. Просвітницька робота серед батьків щодо стану злочинності та 

причини її зростання серед учнівської молоді. 

Протягом року 

 

Психолог. 

8. Просвітницька робота щодо реалізації Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» 

Протягом року 

 

Психолог, 

вихователі, 

кл.кер. 

9. Проведення виховного заходу з учнями 10-х класів «Вараська 

гімназія проти булінгу» 

Грудень 

 

Психолог, 

кл.кер. 

10. Проведення психолого-педагогічного семінару для вчителів: 

«Здоровий психологічний клімат у гімназії» 

 

Березень Психолог, 

педагогічний 

колектив. 

11 Просвітницька робота щодо реалізації комплексної програми 

профілактики правопорушень та боротьби із злочинність на 

2016-2020рр 

 

Протягом року Психолог, 

нац.поліція 

12 Просвітницька робота щодо протидії торгівлі людьми, робота х 

учнями 9-х класів; 10-Б клас 

 

 

Протягом року Психолог, 

міський центр 

зайнятості 

VI. Організаційно-методична робота. 

1. Планування роботи на рік, і погодження плану. Вересень 

 

Психолог. 

2. Оформлення кабінету, створення психологічної тестотики. Протягом року 

 

Психолог. 

3. Оформлення документації. Протягом року 

 

Психолог. 

8. Участь у наукових, науково-практичних конференціях, 

семінарах, педрадах.  

Проходження вебконференцій в режимі онлайн-трансляції з 

різних актуальних психологічних тем на освітніх платформах : 

«На урок», «Всеосвіта» 

Протягом року 

 

Психолог. 

9. Обмін досвідом роботи з практичними психологами, 

соціальними педагогами інших навчальних закладів. 

Протягом року Психолог. 



 
 

 

10. Ознайомлення з науковими дослідженнями в галузі вікової та 

педагогічної психології, соціальної роботи. Перегляд фахової 

літератури. 

Протягом року 

 

Психолог. 

 

11. Участь у тренінгових заняттях, конференціях. 

 

Протягом року 

 

Психолог. 

12 Робота з соціальним паспортом гімназії 

 

Вересень Психолог, 

класні 

керівники. 

VII. Зв’язки з громадськістю. 

1. Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками. Протягом року 

(по мірі 

необхідності) 

Психолог, 

вихователі, кл. 

керівн. 

2. Відвідування органів виконавчої влади та громадського 

самоврядування. 

Протягом року 

 

Психолог. 

3. Встановлення зв’язків з іншими організаціями та установами, 

які займаються проблемами практичної психології та соціальної 

роботи дітей. 

Протягом року 

 

Психолог. 

4. Зустрічі з представником міського центру зайнятості щодо 

проходження ком’ютерної діагностики на визначення 

професійних схильностей. 

Протягом року 

 

Психолог 

 

IX . КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ     

ПРЕДМЕТІВ І КУРСІВ. 
 

№ 

з/п 

Зміст контролю Термін 

виконання 

Форм

и 

узагальне

ння 

Відповідал

ьні 

Примітка 

1. Стан викладання правознавства  

 Відповідність рівня 

досягнень учнів вимогам програми. 

вересень- 

жовтень 
педрада дирекція  

2. Стан викладання української мови та 

літератури, фізики,астрономії. 

Відповідність рівня досягнень учнів вимогам 

програми. 

листопад

- грудень 

педрада дирекція  

3. Забезпечення наступності в 

організації освітнього процесу між ДНЗ № 10 

гімназією ІІ та ІІІ ступеня. 

березень нарада 

при 

директ

орі 

Кушнір 

Г.М. 

 



 
 

4. Охорона праці та техніка безпеки на уроках 

фізкультури 

березень інструкти

вно- 

методичн

а нарада 

Мацієвська 

Н.П. 

Паламарчук 

В.А. 

 

5. Стан матеріально-технічного та навчально-

методичного забезпечення викладання Захисту 

Вітчизни 

квітень інструкти

вно- 

методичн

а нарада 

Омельчук 

Р.О. 

Бубка Н.Д. 

 

6. Виконання практичної частини програми 

з географії, фізики, астрономії 

грудень інструкти

вно- 

методичн

а нарада 

Омельчук 

Р.О. 

 

 

7. Організація та здійснення тематичного обліку 

досягнень учнів з математики 

лютий інструкти

вно- 

методичн

а нарада 

  Омельчук 

Р.О. 

 

 

8. Контроль за веденням зошитів з математики, 

зошитів та словників з англійської мови. 
лютий наказ Омельчук 

Р.О. 

Кушнір 

Г.М. 

 

9. Аналіз рівня літературного розвитку учнів, 

формування їх читацької культури 

січень інструкти

вно- 

методичн

а нарада 

  

Кушнір Г.М. 

 

10. Виконання санітарно-гігієнічних вимог до 

організації робочих місць в кабінеті 

інформатики 

листопад інструкти

вно- 

методичн

а нарада 

Омельчук 

Р.О. 

Анчук В.І. 

 

11. Охорона праці та техніка безпеки на уроках 

трудового навчання та технологій 

березень інструкти

вно- 

методичн

а нарада 

Омельчук 

Р.О. 

Паламарчук 

В.А. 

 

12. Організація та форми проведення тематичного 

оцінювання на уроках іноземних мов. 

квітень інструкти

вно- 

методичн

а нарада 

 

Кушнір Г.М 

 

13. Організація роботи з обдарованими дітьми на 

уроках інваріативної частини навчального 

плану. 

 

травень наказ Кушнір 

Г.М. 

 

14. Виконання єдиних вимог до ведення зошитів 

для контрольних робіт, оформлення журналів 

з української мови та математики. 

квітень Наказ Омельчук Р. 

О. 

Кушнір 

Г.М. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РІВНЕМ ЗАСВОЄННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА 

ОБ’ЄКТИВНІСТЮ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 
 



 
 

№ 

з/п 

Класи Предмет Вчитель Форма 

узагальнен

ня 

Відповіда

льний 

 Контрольні роботи 

1. І семестр 

2 5-А Українська мова Скібчик Г.О. наказ Кушнір 

Г.М. 

3 5-А Математика Вороновська 

Л.С. 

наказ Омельчук 

Р.О. 

4. 5-Б Українська мова  Гузь А.О. наказ Кушнір 

Г.М. 

5. 5-Б Математика Вороновська 

Л.С. 

наказ Омельчук 

Р.О. 

6. 9-Б Математика Чайка М.П. наказ Омельчук 

Р.О. 

7. 8-Б Історія України Маслюковська 

Т.М. 

наказ  Кушнір 

Г.М. 

8. 10-А Математика Гаврилюк Ю.Д. наказ Омельчук 

Р.О. 

9 9-Б Історія України Петрович Н.Г. наказ Кушнір 

Г.М. 

10 ІІ семестр 

11 7-А Українська мова Печончик Н.П. 

 

наказ Кушнір 

Г.М. 

12 8-А Українська мова Каноніхіна Н.Й. наказ Кушнір 

Г.М. 

13 11-Б Математика Горбачик О.В. наказ Омельчук 

Р.О. 

14 7-А Фізика Ковалюк К.І. наказ   Омельчук 

Р.О. 

15 8-Б Фізика Фетісенко Л.О. наказ Омельчук 

Р.О. 

16 10-А Англійська мова  Степась С.П. наказ Кушнір 

Г.М. 

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

№ 

з/п 

Зміст контролю Термін 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відповідальний П

р

и

м

і

т



 
 

к

а 

1. Діяльність педагогічного колективу щодо 

виховання в учнів національної самосвідомості, 

духовного збагачення особистості 

квітень педрада Павлік І. А. 
 

2. Організація роботи органів листопад нарада при Павлік І. А. 
 

 учнівського самоврядування  директорі   

3. Робота методичного об’єднання класних 

керівників 

лютий інструктивно- 

методична 

нарада 

 

Павлік І. А. 

 

4. Організація проведення виховних годин та 

відкритих класних годин на 2020-2021 навчальний 

рік. 

протягом 

року 

графік    Павлік І. А. 
 

5. Впровадження активних форм у 

позакласній роботі з учнями. 

травень інструктивно- 

методична 

нарада 

 

Павлік І. А. 

 

6. Про стан відвідування учнями гімназії. жовтень 

березень 

накази  

Павлік І. А. 

 

7. Про хід підготовки до свята 1 вересня. серпень нарада при 

директорі 

Павлік І. А. 
 

8. Індивідуальна робота з дітьми, схильними 

до правопорушень. 

листопад нарада при 

директорі 

Павлік І. А. 
 

9. Стан роботи ради профілактики 

правопорушень 

січень нарада при 

директорі 

 Павлік І. А. 
 

10. Стан роботи гуртків художньої 

самодіяльності з підготовки до творчих 

звітів. 

березень нарада при 

директорі 

  Павлік І. А. 
 

11. Про підготовку і проведення новорічних ранків і 

вечорів та зимових канікул. 

грудень нарада при 

директорі 

 Павлік І. А. 
 

12. Про організацію літнього відпочинку. травень нарада при 

директорі 

Павлік І. А. 
 

13. Аналіз працевлаштування випускників 9-х та 11-х 

класів 

вересень нарада при 

директорі 

 Павлік І. А. 
 



 
 

14. Робота шкільної бібліотеки травень наказ  Павлік І. А. 
 

15. Ефективність проведення годин психолога травень інструктивно- 

методична 

нарада 

Павлік І. А. 
 

16. Моніторинг рівня вихованості учнів травень інструктивно- 

методична 

нарада 

 

Павлік І. А. 

 

Контроль за веденням документації 

А) Класні журнали 

 

№ 

з

/ 

п 

Зміст Термін 

виконання 

Форма 

узагальн

ення 

Відповідальний 

 

П
р
и

м
іт

к
а 

 
1 

 
Культура оформлення журналу. Своєчасність 

оформлення. 

Наявність відомостей про учнів та їхніх 

батьків. 

Зайнятість учнів у гуртках та 

факультативах. 

Листок здоров’я. 

 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Контроль за дотриманням 

учителями ведення класних журналів. 

 
вересень 

 
операт

ивна 

нарада 

 
Кушнір Г.М. 

Павлік І. А. 

 

2 Система виставлення оцінок за письмові, 

контрольні та практичні роботи. 

Своєчасність і правильність оформлення 

записів у журналі про пройдений на уроці 

матеріал. 

 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Оцінити систему перевірки знань учнів 

учителями – предметниками . 

жовтень Книга ВК  

Кушнір Г.М. 

 



 
 

3 Зміст вимог програм за темами та фактичне 

відображення їх у журналі. 

Виконання практичної частини програм. 

Об’єктивність виставлення оцінок з предметів. 

Контроль за відвідуванням занять. МЕТА 

ПЕРЕВІРКИ: 

Контроль за виконанням навчальних 

програм, практичної частини програми 

листопад інструкти

вно- 

методичн

а нарада 

 

 

Омельчук Р. О. 

Кушнір Г.М. 

 

4 Об’єктивність оцінки знань, зміст, характер, 

обсяг домашніх завдань та їх диференціація. 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Контроль за об’єктивністю 

семестрового оцінювання 

грудень операт

ивна 

нарада 

Заступники 

директора 

 

5 Системи роботи класних керівників і 

вчителів - предметників з класними 

журналами. 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Виявлення недоліків в роботі заповнення 

журналів. 

січень Книга ВК, 

наказ 

   

   Заступники 

директора 

 

6 Своєчасність виставлення оцінок за контрольні 

роботи . 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Визначити рівень знань учнів. 

лютий інструкти

вно- 

методичн

а нарада 

 

Заступники 

директора 

 

7 Проходження програмового матеріалу. 

Виконання практичної частини програми. 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Виконання програми. 

березень Книга ВК  

Заступники 

директора 

 

8 Об’єктивність виставлення оцінок за семестр, 

рік. 

МЕТА ПЕРЕВІРКИ: 

Перевірка об’єктивності виставлення 

оцінок. 

травень Книга ВК, 

наказ 

 

Заступники 

директора 

 

Б) Виконання навчальних програм 

 



 
 

№ 

п

/ 

п 

Зміст Термін 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відповідальний 

П
р

и
м

іт
к
а 

1  Перевірка календарних планів проходження 

програмового матеріалу з навчальних 

предметів 

 

вересень 

січень 

Книга ВК  

 Заступники 

директора 

 

2 Графіки контрольних робіт вересень 

січень 

графік Омельчук Р.О. 

 

 

3 Облік пропущення уроків учителями з 

хвороби, заміна уроків. 

протягом 

року 

журнал Мацієвська 

Н.П. 

 

4 Виконання навчальних програм за записами в 

журналах. 

грудень 

травень 

наказ     

    Заступники 

директора 

 

5 Перевірка відповідності змісту тем, які 

вивчаються державними програмами, 

календарних планів. 

протягом 

року 
журнал    

      Заступники 

директора 

 

В) Перевірка зошитів. 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальні 

П
р

и
м

іт
к
а 

1 Регулярність та якість перевірки письмових 

робіт ( конрольні, класні, самостійні, 

навчального або контролюючого характеру 

Математика у 5-Б, 7-Б, 8-А, 9-А 

 
листопад 

наказ  

Кушнір Г.М. 

Омельчук Р.О. 

 

2 Регулярність і якість перевірки письмових робіт. 

Система роботи над помилками з 

географії у 10 кл. (робочі зошити); 

навчання грамоти в 5-х кл. (робочі зошити); 

лютий книга 

внутрішнього 

контролю 

 

 Кушнір Г.М. 

Омельчук Р.О. 

 



 
 

3 Система, види письмових робіт (домашні, 

класні, практичні, лабораторні, самостійні 

навчального або контролюючого характеру) з 

 

математики у 5-Б, 7-Б,8-А, 9-А; 

української мови у  5-А, 11-А, 11-Б 

української літератури у 8-А. 

лютий наказ  

 

 

Кушнір Г.М. 

Омельчук Р.О. 

 

4 Якість ведення робочих зошитів учнів, які 

навчаються за 

індивідуальною формою у зв’язку з хворобою. 

березень журнал 

внутрішнього 

контролю 

  

 Кушнір Г.М. 

Омельчук Р.О. 

 

5 Дотримання єдиного орфографічного режиму, 

каліграфії. Відповідність оцінок за ведення 

зошита оцінкам у журналі з 

лютий книга 

внутрішнього 

контролю 

Кушнір Г.М. 

 

 

 української мови в 5-А, 6-х кл. (робочі 

зошити); 

англійської мови в 8-А (робочі зошити). 

    

6. Культура ведення зошитів. Виконання 

практичної частини програми з 

біології в 6-7-х кл. (контрольні зошити); у 

5-Б кл. (робочі зошити); 

української мови в 7-х кл. (контрольні 

зошити); 

хімії у 8-Б кл. (контрольні зошити). 

березень наказ, 

педрада 

 

 

 

 Кушнір Г.М. 

Омельчук 

Р.О. 

 

Г) Ведення учнівських щоденників 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальні Прим

ітка 

1 Охайність, акуратність заповнення (2,5,6 

класи). 

жовтень Книга ВК Павлік І.А.   



 
 

2 Облік домашніх завдань, їх обсяг. 

Відмітка класного керівника про відвідування 

учнем школи ( 9-11 кл.) 

Листопад оперативна 

нарада 

 

Павлік І.А. 

 

3 Регулярність виставлення оцінок учителями –

предметниками та класними керівниками (8 

клас) 

лютий оперативна 

нарада 

 

Павлік І.А. 

 

4 Відмітка класного керівника про перевірку 

щоденника. 

Підпис батьків ( 4,7 кл.) 

квітень наказ  

  Павлік І.А. 

 

Д) Особоі справи учнів 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальні При

мітк

а 

1 Правильне заповнення особових справ вересень оперативна 

нарада 

 

Павлік І.А. 

 

2 Своєчасність ведення записів в особових 

справах учнів 

червень протокол  

Павлік І.А. 

 

 

5.6. Контроль за виконанням положень основних документів про школу та власних 

рішень. 

 

№ 

з/n 

Назва 

документа 

Що контролюється Форма 
узагальнення 

Відповідаль 

ний 

Термін 
контролю 

Пр

имі

тка 

1. Конституці я України 
робота класних 

керівників 5-11 класів 

щодо вивчення 

Конституції України з 

учнями різних вікових 

категорій. 

інструктивно- 

методична 

нарада 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

заступники 

директора з 

ВР 

листопад  



 
 

2 Закони України “Про 

загальну середню 

освіту”, “Про освіту”. 

Постанова КМУ від 

12.04.00р. 

№646 “Про затверджен- 

ня 

інструкції 

про облік дітей і 

підлітків шкільного 

віку”. 

-статистична звітність 

на початок 

навчального року; 

-організація навчання 

хворих дітей вдома; 

 

 

 
 

 

- відвідування в 

класах; 

звіт ЗНЗ-1 

 

 

 
наказ “Про 

організацію 

навчання 

хворих дітей 

вдома”, 

 

-проведення 

рейдів- 

перевірок в 

класах, 

Наказ по 

гімназії 

заступник 

директора з 

НР 

 

 

 
заступник 

директора з 

НВР 

Заступник 

директора з 

ВР 

вересень 

 

 

 

 
вересень 

 

 

 
жовтень, 

квітень 

 

3. Закон України “Про 

освіту”. 

- робота з 

обдарованими дітьми; 

 

комплектація школи 

педкадрами на новий 

навчальний рік. 

розстановка педкадрів 

і розподіл навчального 

навантаження; 

вивчити 

запровадження 

учителями сучасних 

педагогічних 

технологій. 

Наказ 

 

Перевірка і 

звіт на 

05.09.2019р. 

нарада при 

директору 

наказ 

 

 

 

 
наказ 

 

 

 

 
інструктивно- 

методична 

нарада 

заступник 

директора з 

НР 

заступник 

директора з 

НР 

 

директор 

гімназії 

 

заступник 

директора з 

НР 

 

заступник 

директора з 

НР 

жовтень 

 

 

 
вересень 

січень 

 

 

вересень 

 

 

 
вересень 

 

 

 

 
квітень 

 



 
 

 
4 

 
Закон України “Про 

загальну середню 

освіту” ст.21,22 Лист 

МОНУ 

№1/9-303 від 

19.07.00р. 

 
Перевірити: 

- оформлення 
санітарних книжок, 

- особових справ 
учнів; 

-організація і стан 
харчування учнів; 

 
 

-безкоштовне 
харчування дітей – 
сиріт. 

 

 

Наказ 

 

нарада 

при 

директорі 

 

Наказ  

 

 

 
наказ 

 

 

директор 

 

директор 

заступник 

директора з 

НР 

 

заступник 

директора з 

ВР 

 

 

вересень

, квітень 

вересень

, червень 

 
вересень 

 

 

 
вересень 

 

 
5 

Наказ МОНУ від 

„Про зовнішнє 

незалежне 

оцінювання 

навчальних 

досягнень осіб, які 

виявили 

бажання вступати 

до вищих 

навчальних закладів 

України у 2016 р.” 

Провести 

 
 

- батьківські збори; 

- роз’яснювальну 

роботу з учнями про 

порядок реєстрації та 

проведення ЗНО 

 

 

протоко

л зборів 

 

 

заступник 

директора з 

НР  

директор 

 

 

Жовтень

, травень 

 

Вересень

- лютий 

 

6. Закон України “Про 

мови”. 
Перевірити: 

-дотримання 

орфографічного 

режиму; 

-ведення шкільної 

документації; 

 

-рівень засвоєння 

навчальних програм з 

української мови в  5 

та 9 класах 

 
педрада 

 

 

 
нарада 

при 

директорі 

наказ накази 

 
заступник 

директора з 

НР 

Директор 

 

заступник 

директора з 

НР 

заступник 

директора з 

НР 

 
серпень 

 

 

 
червень 

 

грудень

, 

травень 

 
квітень 

 

березень 

 



 
 

7 Указ Президента 

України від 

24.04.00р. 

№612 “Про додаткові 

заходи щодо 

державної підтримки 

обдарованої молоді”. 

- виявити і 
підтримати 
обдаровану молодь; 

- проконтролювати 
підготовку і 
проведення шкільних і 

міських предметних 

олімпіад; 

- участь у 

міжнародному 

конкурсі знавців 

української мови 

ім.Яцика та 

Т.Г.Шевченка 

- робота в МАН; 

нарада 

при 

директорі 

 

 

 
наказ 

 

 
наказ 

 

 

 

 

 

наказ 

заступник 

директора з 

НР 

 

заступник 

директора з 

НР 

 

 

 

 
заступник 

директора з 

НР 

 

заступник 

директора з 

НР 

жовтень 

 

 

 

 
жовтень

- 

грудень 

 

 

лютий- 

березен

ь 

 

 

 
жовтень 

 

8. Указ Президента 

“Про 

Всеукраїнський конкурс 

“Учитель року”, 

Постанова КМУ від 

11.08.1995р 

№638 та 

конкурсу “Класний 

керівник – крок у XXI 

століття”. 

Виявити і підтримати 

творчо працюючих 

учителів, посприяти у 

підвищенні їхньої 

професійної 

майстерності, 

популяризації 

педагогічних 

здобутків учителів і 

класних 

керівників. 

Наказ 

по школі про 

участь у 

конкурсі і 

підсумки 

конкурсу. 

заступник 

директора з 

НР 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

груден

ь 

лютий 

 

9. Рекомендації щодо 

використання 

державної символіки в 

навчальних закладах 

України 

/Рішення Колегії 

Міністерства 

Вивчити роботу 

вчителів 5-11 класів, 

бібліотеки щодо 

формування в учнів 

шанобливого 

ставлення до 

державних символів. 

Оформити єдині 

куточки національної 

символіки у 

навчальних 

інструктивно

- методична 

нарада 

заступники 

директора 

грудень  

 освіти і науки України/. кабінетах.     

10 Програма Стан роботи школи інструктивно- заступники березень  

. діяльності щодо забезпечення методична директора  

 Кабінету рівного доступу до нарада   

 Міністрів якісної освіти.    

 України     

 „Назустріч     

 людям”     



 
 

РОЗДІЛ Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА 

БАЗА. 
 

                                                               Перспективний план впровадження проектів: 

✔ Зростаємо в порядку і чистоті; 

✔ Безпека життєдіяльності навчального закладу: 

- охорона гімназії; 

- довстановлення відеоспостереження (по всій гімназії) 

 

✔ Обладнання шкільного дворика; 

Безпека та облаштування гімназії 

 

Серпень 

1 Комплектування та забезпечення учнів 

підручниками й навчальними посібниками 

  +  Забез. Бібліотекар  

2 Забезпечення гімназії мийними та 

деззасобами, медикаментами 

  +  Забез. ЗД АГР  

3 Виготовлення актів готовності навчального 

закладу до роботи в 2019-20 н.р. 

   + Акт ЗД АГР  

Вересень 

1 Поповнення бібліотечного фонду гімназії  +    Бібліотекар  

2 Тарифікація +     Директор  

3 Інструктаж усіх працівників школи з ТБ +    Інст.. Директор 

Заст. дирек. 

 

4 Дотримання учнями санітарно-гігієнічних вимог    + Перев.. Директор 

Заст. дирек. 
 

5 Підготовка школи до опалювального сезону    +  ЗД АГР  

6         

 

Жовтень 

1 Оформлення акта про виконання угоди з 

охорони праці. 

 +    ПК  

2 Придбання миючих засобів та медикаментів. +     ЗД АГР  

3 Організація роботи з передплати періодичних 

видань на 2020 р. 

   +  Бібл..  

Листопад 

1 Поповнення фонду бібліотеки. +     Бібл..  

2 Оформлення передплати на 2020 -2021р.  +    Бібл..  

3 Підготовка інвентаря та засобів для 

надвірних зимових робіт. 

   +  Тех.прац. 

школи 

 

4 Поновлення стендів на протипожежну безпеку 

і правила вуличного руху. 

+ + + +  Вч. ОЗ, ЗД 

АГР 

 

5 Заміна лінолеуму у кабінеті географії..  +     Тех.прац. 

школи 

 



 
 

Грудень 

1 Перевірка режиму теплозбереження в класних 

аудиторіях 

+    Контр. Директор, ЗД 

АГР 

 

2 Придбання миючих засобів  +    ЗД АГР  

Січень 

1 Косметичний ремонт приміщень гімназії +     ЗД АГР  

2 Контроль за веденням документації та виконанням 

інструкції на харчоблоці. 

 +    Директор  

3 Придбання медикаментів та мийних засобів.   +   ЗД АГР  

4 Контроль за санітарним станом усіх приміщень 

гімназії. 

   +  ЗД АГР  

Лютий 

1 Складання плану та заявки на ремонт у 2020 р. +     Директор, ЗД 

АГР 

 

2 Про стан дотримання санітарно-гігієнічного 

режиму 

 +   т/пер 

наказ 
ЗД АГР  

3 Поповнити навчально-матеріальну базу кабінетів 

трудового навчанняі. 

  +   Вч труд. навч  

4 Контроль за економним використанням 
енергоносіїв. 

+  +   Директор, ЗД 

АГР 

 

5 Збір макулатури. +     Учн.парлам.  

6 Перевірка документації на замовлення документів 

про освіту (9,11 кл.) 

   +  Директор  

Березень 

1 Контроль за роботою шкільної їдальні. +     Комісія  

2 Профілактичний огляд і заміна електроламп. +    Огляд ЗД АГР  

3 Поповнення матеріальної бази кабінетів хімії 

та біології. 

 +    Зав.каб., ЗД 

АГР 

 

4 Повторний інструктаж з обслуговуючим 

персоналом. 

  +  Інстр. Директор, 

заст..дир. 

 

5 Косметичний ремонт кабінетів.    + Ремонт Зав.каб., ЗД 

АГР 

 

Квітень 

1 Розподіл та закріплення ділянок території школи 
за классами. 

     ЗД АГР, 

кл.кер. 

 

2 Підготовка інвентаря для роботи з 

благоустрою території школи. 

+     ЗД АГР  

3 Екологічні акції.   +   Вч.біології  

4 Робота з впорядкування території школи.  +    Кл.кер.  

 Тавень        

1 Складання плану косметичного ремонту та 
потреби в матеріалах на період літніх ремонтних 
робіт. 

 +    ЗД АГР  

2 Придбання матеріалів для ремонту.    +  Директор  

3 Підготовка приміщень до роботи мовного 

табору . 

   +  ЗД АГР  



 
 

Червень-

Серпень 

1 Ремонт приміщення школи силами батьків, 

учителів, техперсоналу. 
+ + + +  Директор, ЗД 

АГР 

 

2 Комплектація меблями навчальних приміщень на 

новий навчальний рік. 

   +  Кл.кер.  

3 Огляд вікон з метою  енергозбереження.    +  ЗД АГР  

4 Огляд кабінетів    + Огляд Комісія  

 .        
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