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                                                Р О З Д І Л    І 

 

Аналіз  роботи  

Костянтинівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 5 Костянтинівської міської ради Донецької області за 

2020/2021 навчальний рік  
 

Підсумки роботи за 2020-2021 навчальний рік 

та завдання на 2021-2022 навчальний рік. 

1.  Кількість класів, учнів, середня наповнюваність класів, кількість груп подовженого 

дня. 
 

Класи  Кількість 

класів 

Кількість 

учнів на 

початок 

року 

Учнів у 

паралелі 

Середня 

наповню-

ваність 

Кількість 

учнів на 

17.06.21 

Учнів у 

паралелі 

Середня 

наповню-

ваність 

1-А 
2 

26 
56 28 

23 
53 26,5 

1-Б 30 30 

2-А 
2 

30 
59 29,5 

30 
59 29,5 

2-Б 29 29 

3-А 

3 

24 

65 21,7 

25 

65 21,7 3-Б 25 25 

3-В 16 15 

4-А 

3 

28 

73 24,3 

28 

73 24,3 4-Б 25 25 

4-В 20 20 

1-4 10 253 253 25,3 250 250 25 

5-А 

3 

26 

67 22,3 

27 

65 21,7 5-Б 19 17 

5-В 22 21 

6-А 

3 

31 

76 25 

31 

76 25 6-Б 23 24 

6-В 22 21 

7-А 
3 

24 
66 22 

25 
65 21,7 

7-Б 23 23 

7-В  19   17   

8-А 
3 

29 
70 23,3 

30 
71 23,7 

8-Б 22 22 

8-В  19   19   

9-А 
2 

30 
59 29,5 

29 
58 29 

9-Б 29 29 

5-9 14 338 338 24,1 335 335 23,9 

10-А 
1 

 
26 

26 

 

26 

 
25 

25 

 
25 

11-А 1 24 24 24 24 24 24 

10-11 2 50 50 25 49 49 24,5 

1-11 26 641 641 24,7 635 635 24,4 
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Спостерігається  незначне коливання наповнюваності у класах: протягом навчального року  

вибуло – 22 школяра, прибуло – 16, середня  наповнюваність:24,7– 24,4 

ГПД 

   Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №677 від 25.06.2018 «Про 

затвердження порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах 

загальної освіти», відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»  та на підставі 

заяв батьків було організовано роботу трьох  груп подовженого дня на базі паралелей 1-4  

класів. 

   Діяльність вихователів цілеспрямовано на організацію навчальної, виховної та пізнавальної 

діяльності учнів, надання кваліфікованої допомоги у підготовці до уроків і виконанні 

домашніх завдань, формування ключовихкомпетентностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності та самореалізації особистості. 

Заняття в ГПД проводились  вихователями Савченко І.О. – 2 класи, Бучацькою Г.А. –1 класи, 

Нікутіною Л.В. – 3-4 класи згідно з затвердженим режимом дня та методичними 

рекомендаціями. 

   Для організації самопідготовки та вільного часу школярів ГПД молодшої школи наявні 

довідкові та дидактичні матеріали, таблиці, альбоми для малювання та інше. Однак, 

вихователям ГПД  у наступному році  слід продовжити роботу щодо оновлення  та 

урізноманітнення додаткового та ігрового матеріалу з метою підвищення інтересу дітей до 

занять у ГПД. 

  Анкетування батьків свідчить про  необхідність відкриття трьох груп на базі 1-4 класів. 

 

2. Кількість україномовних класів, кількість учнів україномовних класів. 

 

класи Кількість 

класів 

2018-2019 

Кількість 

учнів  

2018-2019 

Кількість 

класів 

2019-2020 

Кількість 

учнів  

2019-2020 

Кількість 

класів 

2020-2021 

Кількість 

учнів  

2020-2021 

1 3 61 2 61 2 53 

2 2 51 3 67 2 59 

3 2 45 3 78 3 65 

4 2 54 3 7 3 73 

1-4 9 211 11 276 10 250 

5 3 68 3 77 3 65 

6 2 41 3 68 3 76 

7 2 38 3 70 3 65 

8 2 52 2 61 3 71 

9 - - 2 51 2 58 

5-9 9 199 13 327 14 335 

10 1 28 1 25 1 25 

11 1 29 1 24 1 24 

10-11 2 57 2 49 2 49 

1-11 20 467 26 652 26 635 

 

 Всі учні школи одержують освіту  державною мовою.  

 

3. Кількість  учителів:  44 

а) за категоріями 
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Спеціаліст ІІ категорія І категорія Вища категорія 

4 (9%) 8(18%) 9 (21%) 23 (52%) 

 

 учитель-методист:  Кухар В.О.,  Струбіцька Г.Й.,  Уткіна О.М.,  Колеснікова Т.В., 

Сірош Г.І. 

 старший учитель: Толочка М.В., Андрієнко Ю.В. 

 нагороджена знаком Відмінник освіти України керівник закладу Кухар В.О. 

 

 

 
 

б) за віком 

До 30 років 31-40 років 

 

41-50 років 51-54 років 55-60 років Більше 60 років 

1(2%) 7(16%) 9(20%) 10(23%) 10(23%) 7 (16%) 

 

4.  Нагороди.  

У 2020-2021 навчальному році педагоги школи були відзначені нагородами: Грамотою 

Департаменту освіти і науки України  – 1 (Бутенко О.П.), Подяка Департаменту освіти і науки 

України  - 2 (Уткіна О.М., Бутенко О.П.).  Грамотами міського управління –8 учителів. 

 

5. Аналіз успішності учнів 3-8 класів, 10 класів. 
   У школі  у4-8, 10 класах навчається   376 учні. Якість знань на кінець поточного року 

становить – 44%,  43% - на кінець першого семестру, що дозволяє прослідкувати позитивну 

динаміку   рівня знань школярів. 

І семестр ІІ семестр 

Рівні навчальних досягнень Рівні навчальних досягнень 

І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 

11%(43) 46%(171) 35%(132) 8%(30) 9%(32) 47%(178) 34%(126) 10%(40) 

13 13 

23% 

51 

14 

11 
23 

 52 

В
ід

со
тк

о
ва

 к
іл

ьк
іт

ь 

19-20 н.р. 

20-21
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У   4 класах навчається 74 учні.  Якість знань учнів початкової ланки – 70%, успішність – 

97%.  

 

 

 

   10 учнів початкової школи нагороджені Похвальними листами 

 

 

Другий ступінь (5-8 класи) нараховує 277 учнів.  Якість знань – 38%; успішність –90%. 

 

    Порівняно з І семестром зменшилась кількість учнів початкового рівня: було – 35 учнів. 

Більше стало учнів з високим рівнем досягнень: було – 20. Позитивна динаміка 

простежується, але бажано пожвавити корекційну роботу з формування якості знань учнів. 

    Похвальними листами нагороджені  28 учнів  5-8 класів. 

І семестр; 43 
ІІ семестр; 32 

І семестр; 171 
ІІ семестр; 178 

І семестр; 132 
ІІ семестр; 126 

І семестр; 30 
ІІ семестр; 40 

0

20
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1

Успішність 2020-2021 н.р. 

                                                          Рівні навчальних досягнень 

Початковий Середній Достатній Високий 

К-ть %% К-ть %% К-ть %% К-ть %% 

2 3% 20 27% 42 56% 10 14% 

                                                          Рівні навчальних досягнень 

Початковий Середній Достатній Високий 

К-ть %% К-ть %% К-ть %% К-ть %% 

27 10% 145 52% 77 28% 28 10% 
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Учнів 10 класів – 25.   Якість знань – 56%, успішність – 92%. 

 

   Проаналізувавши стан успішності учнів, дійшли висновку, що протягом навчального року 

якість знань зросла на 2%, але необхідно продовжити процес пожвавлення корекційної роботи 

щодо підвищення рівня якості знань учнів. 

Особливу увагу привертають до себе класи з низьким відсотком якості знань (7-Б,7-В). 

    Декілька учнів мають по одному-два бали нижче загального рівня: 

 високого рівня:  чотири учні; 

 достатнього рівня:   сім учнів; 

 середнього рівня:   десять учнів. 

Ця група учнів – резерв для зростання якості знань, вони потребують додаткової  

уваги педагогів. 

На організаційних батьківських зборах на початку навчального року необхідно надати 

рекомендації щодо навчання та самовдосконалення знань дітей різних вікових категорій. 

Керівникам шкільних предметно-методичних комісій Рейзіній Л.Г., Павлюченко Л.М., 

Видренко А.М., Черник І.Л .внести до планів роботи на 2021-2022 навчальний рік питання 

щодо мотивації корекційної роботи. 

 

6. Аналіз участі учнів школи в олімпіадах: міських, обласних, всеукраїнських. 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17.11.2011 за №1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 

24.09.2020 №1175 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році», наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 12.10.2020 р. № 136/01-07, наказу Костянтинівського управління 

освіти   від 02.10.2020 р. №176 « Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2020- 2021 н.р.» та на підставі рішення оргкомітетів та журі ІІ етапу 

олімпіад,   з метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, 

впровадження нових форм мотивації учнів до творчого самовдосконалення, потреб школярів 

в ефективній самореалізації індивідуальних інтелектуальних здібностей, соціалізації 

талановитих учнів, у жовтні 2020 р. проведені учнівські олімпіади з 15 предметів: української 

мови та літератури, математики, історії, правознавства, географії, біології, інформатики, 

інформаційних технологій, фізики, астрономії, хімії, екології, англійської мови, трудового 

навчання та образотворчого мистецтва. 

         І (шкільний) етап тривав з 19.10.2020 р. по 30.10.2020 р., проводився за завданнями, 

підготовленими учителями Костянтинівського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ 

ступенів № 5 Костянтинівської міської ради Донецької області, та визначеною системою 

оцінювання. Завдання для проведення олімпіад були зорієнтовані на програмовий матеріал 

попередніх років, поєднували усні та письмові завдання − тести закритого типу з вибором 

                                                          Рівні навчальних досягнень 

Початковий Середній Достатній Високий 

К-ть %% К-ть %% К-ть %% К-ть %% 

2 8% 9 36% 12 48% 2 8% 
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правильної відповіді, на встановлення відповідності та послідовності, відкритого типу з 

короткою відповіддю, творчі завдання, які мали на меті розвиток логічного мислення учнів, і 

за своєю структурою та складністю були схожі на минулорічні завдання олімпіади ІІ етапу. 

       В предметних олімпіадах І етапу взяли участь 112 учні 6 – 11 класів, які мають достатній 

та високий рівень знань та бажання бути учасником олімпіад, що складає 33,7 % від загальної 

кількості учнів 6-11 класів (332 учнів).  

     Відсотковий показник учасників шкільних олімпіад зменшився, як і кількісний показник 

порівняно з попереднім навчальним роком. 

       Підводячи підсумки проведення олімпіад з кожного предмета, вчителі заповнили 

протоколи І етапу та зазначили результати учасників. 

       Адміністрацією школи було узагальнено матеріали І (шкільного) етапу олімпіад, 

здійснено електронні реєстрації на участь у ІІ (міському) етапі учнівських олімпіад з базових 

дисциплін. 

      ІІ (міський) етап учнівських олімпіад проходив з 08 листопада 2020р. по 05 грудня 2020 р. 

У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації та зростанням показників захворюваності 

на СОVID-19 учні нашого закладу не брали участі  у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських  

олімпіадах з предметів: російська мова та література, правознавство, історія, географія, 

екологія  . 17 учнів ( в 2012-2020 н.р. брали участь 30 здобувачів освіти) відстоювали честь 

закладу у 10 олімпіадах з предметів: фізика, астрономія, математика, трудове навчання 

(хлопці, дівчата), англійська мова, хімія, біологія, ІКТ, інформатика. 

За участь у 10 олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад учні закладу вибороли 20 

призових  місць. Порівнюючи з 2019-2020 н.р. 14 учнів ЗЗСО № 5 стали переможцями – 30 

олімпіад (у 2018-2019 н.р. – 29 переможців), що становило  47% від загальної кількості 

учасників олімпіад. 

І місце посіли – 8 здобувачів освіти (2019-2020 н.р. – 14 ) 

ІІ місце – 5 (2019-2020 – н.р. 9 учнів) 

ІІІ місце – 7 (2018-2019 н.р.  – 7 учнів) 

Ефективність і системність у роботі з обдарованими дітьми гарантується творчими 

учителями, які здійснюють цілеспрямовану педагогічну підтримку здібних школярів. 

          Хочеться відзначити педагогів, які підготували переможців міських олімпіад: 

 англійська мова –по 1 переможцю, вчителі Берещак О.А., Завражна М.О. 

 українська мова, література – 1 переможець, учитель Андрієнко Ю.В. 

 ІКТ – 1 переможець, учитель  Якубець І.В. 

  Біологія – 1 переможець, учитель Василянський А.М. 

 Обслуговуюча праця – 1 переможець, учитель Чернік І.Л. 

 астрономія – 1 переможець, учитель Уткіна О.М. 

 технічна праця – 1 переможець, учитель Якубець І.В. 

 математика – 1 переможець, учитель Рейзіна Л.Г. 

 хімія – 3 переможці, учитель Бутенко О.П. 

 інформатика – 4 переможці, учитель Носов А.В. 

 фізика – 5 переможців, учитель Уткіна О.М. 

Моніторинг результатів участі здобувачів освіти закладу в предметних олімпіадах такий: 

 

Українська мова та література 

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 

9-Б ІІ Боровік  Катерина Андрієнко Ю.В. 

11-А учасниця Бродяна Софія Видренко А.М. 
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Математика 

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 

6-Б ІІ Шевченко Юрій Рейзіна Л.Г. 

7-В II Ярних Надія  Рейзіна Л.Г. 

9-Б VІ Боровік Катерина Борзенкова Н.О. 

Англійська мова 

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 

8-А ІІІ Покуса Юлія Завражна М.О. 

9-Б ІІ Боровік Катерина Берещак О.А. 

10-А VІІ Довмат Діана Берещак О.А. 

 Технології (хлопці) 

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 

8-А ІІІ Борщов Михайло Якубець І.В. 

Технології (дівчата) 

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 

8-Б ІV Гайворонська Єлизавета Чернік І.Л. 

9-Б ІІІ Пащенко Катерина Чернік І.Л. 

Фізика 

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 

7-Б І Яловий Тимур Уткіна О.М. 

8-Б І Коломієць Ганна Уткіна О.М. 

9-Б І Василенко Сергій Уткіна О.М. 

10-А ІІ Філіппова Вікторія Уткіна О.М. 

11-А І Точений Ілля Уткіна О.М. 

Астрономія 

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 

11-А ІІІ  Точений Ілля Уткіна О.М. 

Хімія  

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 

8-Б І Коломієць Ганна Бутенко О.П. 

9-Б І Василенко Сергій Бутенко О.П. 

10-А ІІІ Філіппова Вікторія Бутенко О.П. 

Інформатика 

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 

8-В І Носов Іван Носов А.А. 

9-Б І  Василенко Сергій Носов А.А. 

10-А ІІІ Кузьма Микита Носов А.А. 

11-А ІІІ  Биков Марк Носов А.А. 

ІКТ 

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 

9-Б ІІІ Реутов Ігор Якубець І.В. 

Біологія 

Клас Місце П.І. здобувача освіти ПІБ вчителя 
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9-Б ІІ Василенко Сергій Василянський А.М. 

 

Аналіз показав, що в порівнянні з 2019-2020 навчальним роком зменшилися кількість І, ІІ м. 

Причиною є епідеміологічний стан. Треті місця залишилися на тому ж рівні. Порівнюючи 

результати Всеукраїнських олімпіад з 2019-2020 н.р. можна зазначити, що менша кількість 

дітей брала участь у олімпіадах, тому і кількість призових місць на 10 менше в порівнянні з 

минулим роком.  Необхідно відмітити, що деякі учні закладу взяли участь у декількох 

предметних олімпіадах, про що свідчить наведена таблиця: 

П.І. учня Кількість 

олімпіад 

Кількість 

призових місць 

Боровік Катерина 3 2 

Філіппова Вікторія 4 3 

Шевченко Юрій 1 1 

Сема Кирило 1 1 

Лось Олександр 1 1 

Коломієць Ганна 2 2 

Василенко Сергій 5 4 

Зайцева Мілена 1 1 

Биков Марк 1 1 

Реутов Ігор 1 1 

Іщенко Дар’я  1  

Довмат Д. 1  

Бабаєва Сабіна 1  

Ярних Надія  1  

Покуса Юлія 1 1 

Точений Ілля 2 2 

 

Стабільну результативність на олімпіадах другого етапу упродовж п’яти  останніх років 

демонструють вихованці учителів: Уткіної О.М. (фізика, астрономія), Бутенко О.П. (хімія). 

7. Аналіз участі учнів школи в конкурсах учнівської творчості, результативність. 

 

 Інтелектуальна Художньо - 

естетична 

Психом

оторна 

Комунікативна Практично - 

перетворювальна 

Шкільний 90 67 100 32 - 

Міський 35 31 43 - - 

обласний 6 21 25 - - 

Всього 131 119 168 32 - 

 

Назва конкурсу/заходу  Результативність 

Всеукраїнська гра «Соняшник» 

Коломієць Г. – диплом переможця на 

регіональному рівні 

Конкурс малюнків «Мальовничі місця України», 

«Веселі барви», «Юні авіатори» 

ІІ м. – 1 (обласний рівень); ІІІ м.- 2 

(обласний рівень) 
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Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» 
 

 

 

 

 

 

Зарубіжна література: Зайцева М., 

Харчук Г. – диплом ІІІ ступеня; 

Українська мова і література: Боровік 

К., Зайцева М.,Василенко С.,Каковкіна П., 

Носов І. – диплом І ступеня; 

Акопян А., Торосян У., Заводнов Б., 

Бродяна С. – диплом ІІ ступеня; 

Малишевський І., Кривошеєва Д, – 

диплом ІІІ ступеня 

Англійська мова: Іванов М. 6-А кл. – 

диплом ІІ ступеня; 8 переможців 

Математика: 1-А кл.диплом І ступеня  -

9;дипломІІ ступеня – 2; диплом ІІІ 

ступеня – 1. 

ЯДС: 1-А кл. диплом І ступеня – 6; 

диплом ІІ ступеня – 6. 

Трудове навчання:Каковкіна П. 6-Б кл. – 

диплом І ступеня; Левченко Д – диплом 

ІІІ ступеня 

Онлайн марафон «Веселі старти у нас в школі» 
 Диплом за участь в обласному заході 

 «Колосок» осінній 3-Б кл. 10 учнів прийняли участь 

Мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка  

Купченко С. 6-Б кл., - 3 м. (15 б.) –

міський; Гнідіна М. – ІІІ м. –міський етап 

Конкурс знавців української мови ім. П.Яцика 

Заводнов Б. 6-Б кл. – 1 м. (47,5 б) –

міський, учасник всеукраїнського онлайн-

марафону. 

Шевченко Л. 4-Б кл. – ІІ м. міський етап 

 Інтернет-конкурс «Колосок для всіх» 

1-а кл. – 11 учнів прийняли участь; 

4-а кл. – 10 золотих сертифікатів 

4-б – 12 учні прийняли участь 

 Всеукраїнські олімпіади «Всеосвіта»  

 

 

4-б кл.:українська мова  Ім – 2 учня; ІІ 

м. – 3 учні; ІІІ м.-1 учень; 

природознавство  

Ім. – 1 учень; ІІ м. – 1 учень 

 

8. Аналіз участі педагогів школи у конкурсах, результативність. 

 

№ 

п/п 

ПІБ вчителя Результативність вчителя 

1. Андрієнко Ю.В. 1. «Соняшник-учитель -2020» диплом ІІ ступеня; 

2. Заходи з нагоди Дня української писемності та мови: 

фотоквест для учнів закладу «У гонитві за оцінкою», участь у 

радіодиктанті національної єдності. 

3. Редактор та дописувач сайту міської предметно-методичної 

комісії учителів української мови та літератури; 

4.  З січня 2021 року очолює міську предметну спільноту 

вчителів української мови та літератури. 

5. Учасник Всеукраїнського уроку «Онлайн-синергія для 
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найкращого Інтернету» 10.02.2021, Академія цифрового 

розвитку та громадська організація «Центр демократичних 

реформ і медіа» 

 

2. Видренко А.М. 1. Заходи з нагоди Дня української писемності та мови. 

2. Координатор в закладі Всеукраїнської  українознавчої гри 

«Соняшник» 

3. Луцьковська Н.Є. 1. Диплом ІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі 

фахової майстерності «Соняшник-учитель 2020» 

 

4. Погорелова Я.В. 1. І м. у Всеукраїнському конкурсі з протидії коронаврусу «Діти 

знають краще» 

2. Участь і перемога у конкурсі WEB–Вітрина «Поруч із генієм» у 

номінації «Хейд-мейд» дидактичний пристрій математичний 

парканчик» 

3. Участь  у відкритті обласного STEM- центру. 

2. Сірош Г.І. Участь у VI Конгресі освітян Донеччини «Освіта Донеччини: 

гнучка, інноваційна, якісна» (напрям роботи «Організація 

дидактичних матеріалів для вчителя» - навчально-

демонстраційний трансформер) 

3. Чернік І.Л.   

4. Погорелова Я.В. 1. Проводила майстер-клас для вчителів початкових класів «СТЕМ 

освіта – легко», «Практичні форми продуктивного шкільного 

навчання» 

2. Співавтор книги «Педагогічний посібник вчител НУШ» 

5. Дьяченко О.М. 1.  

6. Бутенко О.П. 1. Приймала участь у роботі експертної групи по розробці завдань 

для Всеукраїнської олімпіади з хімії; 

2. Участь у роботі VI Конгресу освітян «Освіта Донеччини: 

гнучка, інноваційна, якісна» 

3. Участь у роботі обласної творчої групи «Створення електронних 

опорних схем і таблиць з хімії для дистанційних шкіл» 

7. Толочка М.В. 1.Учасник конкурсу розробок на сайті освітнього проекту «На 

урок» «Фантастична п’ятірка» (серпень 2019) 

8. Уткіна О.М. 1.Брала участь у роботі творчої групи по складанню контрольних 

робіт з фізики та астрономії для учнів 11 класів за новою 

програмою 

2.Член обласної творчої групи щодо створення Е-контенту для 

організації дистанційної освіти учнів з фізики. 

9. Струбіцька Г.Й. 1.Диплом освітнього проекту «На урок»  за участь у конкурсі 

навчальних розробок «Фантастична п’ятірка» (липень 2019 р.) 

2.Сертифікат за участь у І турі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року -2020» у номінації «Початкова школа» (листопад 

2019 р.) 

3.Участь у проекті «Створення демонстраційно-навчального 

трансфера на основі методики «Шість цеглинок» для демонстрації 

на VI Конгресі освітян Донеччини «Освіта Донеччини: гнучка, 

інноваційна, якісна», VII Локаці «Інноваційний простір учителя 

початкових класів" 

4.Розробка різноманітного відеоматеріалу для навчання учнів 1 
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класу в умовах дистанційної освіти 

10 Завражна М.О. 1.Участь в обласній коучінг-студії «Методичний супровід учителів 

гуманітарних дисциплін в умовах НУШ» 

2.Переможець аукціону педагогічних ідей «Навчаючи інших – 

навчаюся сам» в рамках обласного коучінг-студії 

11 Кочетова Н.Б. У складі активної групи вчителів початкової школи міста бере 

участь у створенні посібника «NUS matrix (матриця НУШ)» Розділ 

«Нова українська школа очима батьків» 

12 Луцьковська Н.Є. 1.Диплом І ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі 

фахової майстерності «Соняшник-учитель 2019»;  

2.Участь у підготовці завдань до посібника «Реалізація цілей 

сталого розвитку на уроках літератури». 

 

9.Допрофільне (які предмети), профільне навчання (профіль). Кількість та % учнів 

охоплених до профільним та профільним навчанням. 

З 2008 року в школі впроваджується допрофільне та профільне  навчання:     допрофільно 

– 8, 9 класи, профільно – 10, 11 класи. Кожен рік учні самостійно обирають профіль 

навчання. З цією метою у березні-травні проводиться анкетування дітей, батьків; 

співбесіди. 

У 2019-2020  навчальному році у школі навчалося 129 учнів у 8-9 класах, що складає 20,3 %,  

50учнів 10-11 класів, що складає 7,9 %. 

Таким чином допрофільним навчанням охоплено 20,3 % (учні 8-9 класів), профільним 7,9  % 

(учні 10-11 класів). 

 

№ Напрямок профілю 

навчання 

класи Кількість класів 

за профілем 

Кількість дітей, 

які навчаються 

за профілем  

1 Математичний  10-А 26 26 

2. 

Філологічний 

(українська мова та 

література) 

11-А 24 24 

   В школі колектив педагогів працює над допрофільним навчанням з учнями 8, 9 класів,  

класні керівники 8-А клас – Коваленко Т.В.. 8-Б клас – Андрієнко Ю.В., 9-А клас – Завражна 

М.О., 9-Б клас – Борзенкова Н.О. 

Допрофільне навчання здійснюється у 8-9 класах з метою професійної орієнтації учнів, 

сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. 

      Ефективність допрофільного навчання вимагає дієвої діагностики рівня навчальних 

досягнень учнів основної школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення 

професійних інтересів і якостей школярів для створення однорідних за підготовленістю та 

інтересами мікрогруп для навчання за профілем в навчально-виробничому комбінаті. 

 На початку роботи з учнями класні керівники пропонували  для ознайомлення учнів зі 

структурою профільного навчання. 

      Обмеженість вибору варіативного змісту школи допрофільної підготовки, тобто ми не 

маємо можливості забезпечити старшокласнику повний вибір профорієнтаційних і 

предметних курсів, а на основі аналізу діагностики ми маємо можливість працювати з учнями  

цілеполагаючись  на їхні здібності, можливості, нахили. 

      Подальша робота з розвитку системи до профільного і профільного навчання в школі 

планується за такими напрямками: 
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- проведення   діагностичних досліджень із метою встановлення відповідності вибраної 

системи профільного навчання потребам учнів, батьків, суспільства; 

- узагальнення підсумків упровадження до профільного і профільного навчання, виявлення 

позитивних тенденцій і нерозв’язаних проблем;  

- удосконалення та поповнення матеріально-технічної бази, створення умов для впровадження 

в навчально-виховний процес сучасних інформаційних технологій, узагальнення 

накопиченого досвіду; 

- розвиток творчого потенціалу учнів колегіуму як пріоритетного напрямку профільного 

навчання.  

             З метою виховання творчо розвинутої особистості в робочому навчальному плані 

передбачено профільне навчання. У 2019-2020 навчальному році враховуючи рівень 

матеріально-технічної бази, програмного забезпечення, результати діагностичного 

дослідження потреб учнів, вивчення їх інтересів і запитів, результатів анкетування батьків та 

учнів, обговорення з батьками вибору профілю навчання, 10-А, 11-А клас навчалися за 

філологічним (українська) профілем.  

            З метою визначення профілю навчання на 2020-2021 навчальний рік було проведено 

анкетування учнів 9 класу та їх батьків заступником директора з НВР Воробйовою Л.І. школи 

вивчено нахили учнів до певного профілю, за рішенням ради школи у наступному 

навчальному році 10  клас буде навчатися філологічним профілем, а 11-А клас продовжує 

своє навчання за  математичним профілем. 

 

10.  Порівняльний аналіз охоплення харчуванням. 

 

    Харчування учнів у школі організовано згідно відповідних Законів України, постанов 

Кабінету міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України, розпоряджень голови облдержадміністрації, закладі у другому 

семестрі 2020-2021 навчального року організовано згідно   наказу міського управління освіти 

№4 від 04.01.2021 року «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти у 2021 році», рішенню виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 

30.12.2020 № 919 «Про організацію харчування вихованців закладів дошкільної освіти, учнів 

закладів загальної середньої освіти у 2021 році». 

     Організовано  безкоштовне харчування для пільгових категорій дітей: 

 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 9 учнів; 

 діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 22 учні; 

 діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, діти загиблих батьків під час 

проведення антитерористичної операції, діти батьків з числа осіб, які мають статус 

учасника бойових дій – 37 учнів; 

  діти з числа внутрішньо переміщених осіб – 19 учнів; 

  діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів – 97 учнів. 

Всього учнів пільгової категорії – 184.     

Всього учнів пільгової категорії – 184.     

   Безкоштовно у ГПД харчувалося 27 учнів, з них: діти-сироти – 1, діти із сімей, які 

отримують допомогу малозабезпеченим сім’ям -2, діти, батьки яких є учасниками 
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антитерористичної операції – 11, діти з числа внутрішньо переміщених осіб – 1, діти, які 

мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів – 12. 

Організовано безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4 класів на одного учня сніданок. 

Харчувалося 176 учнів закладу. 

    З метою пропаганди основ раціонального харчування протягом   2020-2021 навчального 

року були проведені членами Ради з харчування, класними керівниками  бесіди, години 

спілкування з школярами різних вікових категорій.  На класних батьківських зборах,  

використовуючи засоби онлайн зв’язку (Viber,  Zoom,  Googlemeet,  Skype тощо), батьки були 

проінформовані про правила одержання безкоштовного харчування і вимоги до оформлення 

документів, графік харчування, механізм здійснення замовлень та вартість буфетної 

продукції, роль сім`ї в організації раціонального харчування. 

Ускладнювався процес організації харчування учнів розробленим згідно протиепідемічних 

заходів графіком відвідування учнями їдальні.  Під контролем класних  керівників перебувало 

замовлення порцій, організація платного та безкоштовного харчування,  відвідування учнями 

їдальні, дотримання школярами правил гігієни, ведення відповідної документації 

Шкільна їдальня одержала сучасне технологічне обладнання.  З метою підвищення якості 

виготовлення страв та обслуговування дітей запланована реконструкція харчоблоку. 

11. Аналіз методичної роботи. 

 

У 2020-2021н.р. методична робота в школі здійснювалась відповідно до Закону «Про освіту», 

«Концепції НУШ», «Про загальну середню освіту»,  «Про методичне об'єднання вчителів», 

«Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», рекомендації щодо організації й 

проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної 

педагогічної освіти (Лист МОН України від 03.07.2002 № 1/9-318. Внутрішньошкільна 

методична робота з педагогічними кадрами  була спрямована на формування професійної 

компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення 

інноваційного стилю діяльності, підготовку вчителів до пошукової діяльності, залучення до 

науково-дослідницької діяльності. 

Згідно з річним планом роботи школи у 2020/2021 навчальному році педагогічний 

колектив школи працював над методичною проблемою: «Формування  творчого 

педагогічного середовища, стійких професійних та особистісних цінностей – шлях до якісно 

нових освітніх результатів» 

У школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із 

взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: педагогічна рада, яка визначає основні 

напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з 

основних питань діяльності школи; науково-методична рада, шкільні педагогічні спільноти; 

творча групи вчителів з певних проблем навчально-виховного процесу. 

На початку навчального року було видано наказ по школі «Про організацію 

методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020/2021  навчальному році». 

Протягом року на засіданнях педагогічних рад розглянуто такі питання: «Про підсумки  

діяльності педагогічного колективу у 2019-2020н.р»,  «Інноваційний підхід до становлення 

особистості учня», «Завдання педагога із захисту прав дітей: попередження та виявлення 

випадків булінгу в учнівському колективі», «Нові професійні ролі сучасного педагога в 

контексті концепції НУШ» 

З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів, класних 

керівників,   були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи. 
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Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: надання методичної 

допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними 

працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних 

матеріалів. 

У 2020/2021 навчальному році атестовано 9 педагогів . З них на відповідність раніше 

встановленій кваліфікаційній категорії «ВК» : Антонова Н.І., Толочка М.В., Павлюченко 

Л.М., на відповідність встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»: 

Якубець І.В., Кочетова Н.Б., Карагічева В.В., Кулішова О.Ф., на присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» Карагічевій В.В. (педагог-організатор), присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»: Агеєва Л.М., Єрмолова О.А. 

Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, 

проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, відвідування відкритих уроків та 

виховних заходів.  Це дало змогу об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який 

атестувався. Загалом атестація пройшла в діловій доброзичливій атмосфері. 

Велика увага приділяється роботі щодо своєчасного проходження вчителями курсів 

підвищення кваліфікації. З цією метою на початку навчального року складається заявка на  

проходження курсів вчителями з основного предмета і вчителів, які працюють не за фахом 

або викладають декілька предметів. У 2020/2021  навчальному році педагогічні працівники 

проходять курси підвищення кваліфікації при комунальному  закладі ДІППО згідно з 

графіком. Також учителі підвищують свій професійний рівень дистанційно на Prometheus, 

Всеосвіта, На урок, Edera, МАН. 

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта 

педагогів. Найважливішими завданнями самостійної роботи учителів стали вивчення нових 

програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне 

засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і 

методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних 

семінарів і методичних об'єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок; 

систематичне вивчення передового педагогічного досвіду. 

Самоосвіта стала найгнучкішою формою отримання знань, тому що здійснювалася на 

діагностичній індивідуалізованій основі. У серпні 2020 року було проведено анкетування 

педагогічних працівників з метою вивчення проблемних питань, якими б вчителі могли 

поділитися з колегами. Аналіз анкетування показав, що у вчителів викликають труднощі такі 

питання: 

- впровадження моніторингу в практику роботи та аналіз отриманих результатів; 

- використання інтерактивних технологій. 

 

Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна 

робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі індивідуальної роботи над 

науково-методичною темою вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід 

педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у 

ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення 

власного досвіду.     

Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювався згідно з 

перспективним планом. Результати стану викладання предметів були заслухані на нарадах 

при директорові, засіданнях педагогічної ради, докладно проаналізовані та оформлені у 

вигляді довідок та наказів по навчальному закладу: 

 -  «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з основ здоров’я  4-9 класів»; 

- «Про стан викладання образотворчого мистецтва 1-7 кл.»; 

- «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-11 класів із фізичної 

культури»; 
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- «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з російської мови»; 

- «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з географії 6-11 кл., 

природознавства 4-5 кл.»; 

- «Про стан викладання  предмета Захист України 10-11 класах» 

- «Про підсумки класно-узагальнюючого контролю  у 10 класі». 

 У 2020/2021 навчальному році було організовано роботу педагогічних спільнот 

учителів –предметників. Змістом роботи таких об’єднань стала аналітична, організаційна, 

діагностична, науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани їхньої 

роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених учителів. 

Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень 

методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях 

члени педагогічних спільнот обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися 

з нормативно-правовими документами, Державним стандартом базової і повної загальної 

середньої освіти, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, 

періодичними виданнями тощо. 

Відповідно до річного плану роботи школи на 2020/2021  навчальний рік у травні  було 

проведено спільне засідання педагогічних спільнот закладу, на якому голови  об’єднань 

вчителів природничо-математичного циклу  Рейзіної Л.Г..,суспільно-гуманітарного циклу 

Видренко А.М. вчителів початкових класів  Павлюченко Л.М.,вчителів оздоровчо-

технологічного та естетичного напрямів керівник Чернік І.Л.(об’єднує вчителів мистецтва, 

трудового навчання, фізичної культури, музики, основ здоров’я) звітували про роботу 

педагогічних спільнот   та результативність навчально-виховного процесу в 2020/2021 

навчальному році. Члени педагогічних спільнот презентували напрацьовані матеріали. 

Шкільна спільнота   вчителів початкових класів  (керівник Павлюченко Л.М.) 

Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства 

спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання – 

не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо 

мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови 

діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку 

й самоорганізації. 

Розв’язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи. 

У минулому навчальному році педагоги працювали над вирішенням першочергових 

завдань навчання та виховання молодших школярів у сучасних умовах. З урахуванням рівня 

організації освітнього процесу, методичної теми школи, члени методичного об’єднання 

вчителів початкових класів у 2020/2021 н.р. працювали над темою «Удосконалення рівня 

професійної компетентностей вчителів початкових класів , розвиток і самореалізація 

особистості учня початкових класів в умовах Нової української школи». 

До складу методичного об’єднання входять 11 вчителів початкових класів та 3 вихователі 

ГПД. 

Протягом року було сплановано та проведено 4 засідання МО за такими темами: 

Перше засідання відбулося 04 вересня 2020 року у формі методичної наради на тему: 

«Інструктивно-методична нарада», де голова МО, Павлюченко Л.М. зробила аналіз роботи 

МО заминулий навчальний рік. Було визначенні завдання та затверджений план роботи МО 

на 2020-2021навчальний рік. 

Друге методичне об’єднання відбулося 25 грудня 2020 року у вигляді «Круглого столу» на 
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тему: Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична 

галузь». 

Третє засідання відбулося 22 березня 2021 року у вигляді «Тренінгу» на тему: «Формування 

комунікативних умінь в учнів початкових класів». 

Четверте засідання відбулося 31 травня у вигляді «Аукціону методичних ідей» на тему 

«Підсумок роботи МО за рік». На засіданні обговорювали ті платформи, якими вчителі 

користувались для дистанційного навчання. Всі вчителі використовували zoom. Кожен 

вчитель 

прозвітував про результативність навчальних досягнень учнів, які проводились дистанційно. 

На засіданнях розглядалися найактуальніші питання щодо навчання та виховання 

молодших школярів НУШ а саме: 

1. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя, учнів та батьків. 

2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики «Щоденні 3» 

3. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках 

математики: 

-Кейс-технологія; 

-«Перевернуте навчання»; 

- «Сторітелінг»; 

-«технологія Квестів»; 

-«технологія Кольорові капелюхи( 6 капелюхів мислення Едварда Де Боно» 

4. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України. 

5. Групові методи на уроках в початковій школі. 

6. Гра по-новому-навчання по-іншому з LEGO. Практикум. Метод компетентнісного навчання 

«Шість цеглинок» 

7. Використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування 

екологічної культури учнів тощо. 

Кожен вчитель брав активну участь у роботі МО: готували доповіді, реферати, давали 

відкриті уроки, виховні заходи, старанно виконували свої доручення. Всі вчителі початкових 

класів спрямовують свою роботу на пошук наукових новинок, на створення творчої 

атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на 

реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. 

Члени МО вчителів початкових класів приймали активну участь в онлайн-конференціях, 

вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі питання реформування освіти, 

розбудовування Нової української школи. 

Протягом навчального року молодші школярі брали активну участь в різноманітних 

конкурсах. Це тематичні конкурси малюнків, різні свята які проводилися в школі. 

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (Шевченко Л.- міський тур, ІІ 

місце, вч. Погорелова Я.В). Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»- 115 дипломів з 

відзнакою (1-4 класи). Всеукраїнські інтернет- олімпіади «На Урок» з української мови та 

літератури, математики, ЯДС , основ здоров'я, природознавства, мистецтва, предметів 

початкової школи:- українська мова та література - 56 дипломів (вч.Сірош Г.І.-31, Кулішова 

О.Ф. -15, Погорелова Я.В. -6, Павлюченко Л.М. -3, Ворошилова О.О. -1.) - математика — 75 

дипломів (вч. Сірош Г.І. - 35, Кулішова — 15, Гуща Л.П. - 13, Струбіцька Г.Й. - 12). - ЯДС — 

38 дипломи (вч. Сірош Г.І.-22, Гуща Л.П. -13, Дьяченко О.М.- 3.) - Основи здоровʹя — 16 
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учасників (3 переможці) — вч. Кулішова О.Ф. - Мистецтво — 5 дипломів ( вч. Сірош Г.І.) - 

Природознавство — 2 дипломи ( вч. Погорелова Я.В.) - Предмети початкової школи — 12 

учасників (5 переможців) - вч. Кулішова О.Ф. -Всеукраїнський конкурс з протидії 

коронавірусу «Діти знають краще» - 1 місце ( вч.Погорелова Я.В.) 

Проведення цих конкурсів надає дітям можливість перевірити свої знання, навчитися 

працювати з тестами. Учні демонстрували високі результати та отримували дипломи різного 

ступеня. 

     Членами методичного об’єднання школи ведеться систематичний контроль за якістю 

навчальних досягнень учнів. 

    Учителі постійно демонструють у своїй педагогічній діяльності різноманітність форм 

методичної роботи та навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду 

роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної 

продукції в освітньому процесі. 

Кожен вчитель початкових класів протягом року брав активну участь у роботі МО: 

розроблялись тестові завдання з навчальних предметів на різних навчальних платформах; 

вчителі готували міні-презентації до уроків та творчі звіти з досвіду роботи, доповіді, 

проводили відкриті уроки, виховні заходи, старанно виконували свої доручення. 

На засіданнях МО вчителі ділились своїм досвідом і наробками: 

Погорелова Я.В. - «Застосування педагогічної технологіі STEM в природничій галузі». 

Ващенко О.І.- «Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи». 

«Використання інтерактивних технологій на уроках в початкових класах». 

Савченко І.О.- «Формування життєвих компетентностей у школярів». 

Павлюченко Л.М. - «Застосування елементів технології критичного мислення на уроках у 

початковій школі». 

Кулішова О.Ф. - «Використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу 

формування екологічної культури учнів». 

Дьяченко О.М. - «Створення презентацій з використанням анімації». 

Струбіцька Г.Й. - «Інтеграція при вивченні математики в НУШ. «Щоденні 3» . 

Сірош Г.І. і Погорелова Я.В. - Презентація навчально-демонстраційного пристрою 

«Математичний парканчик». 

Члени МО вчителів початкових класів в самоосвітній діяльності проходили дистанційні 

курси, брали активну участь в онлайн-конференціях, вебінарах, тренінгах, де розглядались 

важливі питання реформування освіти, розбудовування Нової укранської школи тощо. 

    У цілому роботу методичного обєднання вчителів початкових класів за 2020-2021н.р. 

можна вважати задовільною . 

ШМО вчителів початкових класів дбає про те щоб школа була: 

- школою радості для учня, 

- школою творчості для вчителя, 

- школою спокою для батьків. 

Шкільне методичне об’єднання вчителів оздоровчо-технологічного та естетичного 

напрямів об’єднують вчителів мистецтва, трудового навчання, фізичної культури, музики, 

основ здоров’я. Члени методичного об’єднання: Черник І.Л., Мієнко О.Г., Якубець І.В., 

Логвіненко В.Ю. Рожков І.В., ЛитвиненкоА.С., Агеєва Л.М., Воробйова Л.І. 
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Основною метою роботи шкільного методичного об’єднання є надання методичної та 

практичної допомоги її членам в оптимізації навчально-виховного процесу на основі 

застосування сучасних освітніх технологій та методик. 

Протягом року проведені засідання за темами: 

- «Пріоритетні завдання методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік». 

Мета:  провести детальний аналіз роботи вчителів з музичного та образотворчого 

мистецтва, трудового навчання та фізичної культури; ознайомитись з основними 

напрямами  роботи на новий навчальний рік,  надати методичні рекомендації щодо 

календарного планування, в т.ч в умовах дистанцыйного навчання.   

-   «Формування творчої особистості в умовах сучасної освіти». Мета: шляхом дослідження 

інтелектуальних та творчих особистісних якостей  школярів домогтися диференціації та 

впливу на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів, системи цінностей; 

стимулювати  розвиток  здібностей  кожної особистості.  

- «Метод проектів і позитивнее ставлення школярів до навчання». Мета: довести необхідність 

використання проектів   на уроках естетичного циклу, що дозволяє реалізувати основні 

завдання навчальної програми та виховати творчу, естетично особистість школяра, створення 

нових форм і методів навчання.  

Протягом навчального року проводилась позакласна робота. Так, учні 6-7 кл. разом з 

вчителем трудового навчання Черник І.Л. брали участь у всеукраїнській інтернет-олімпіаді 

освітнього проекту «На урок». Каковкіна Поліна ( 6-б кл.) посіла I місце, Левченко Анастасія 

(7-в кл) - III місце. Коломієць Ганна, учениця 8-в кл, брала участь у міському конкурсі 

«Первоцвіт». Харчук Ганна, учениця 9-а кл., посіла II місце у інтернет-олімпіаді з мистецтва 

вчитель Мієнко О.Г.). Чухлата Діана, учениця 6-а кл., посіла II місце в обласному конкурсі 

малюнків «Весняні барви», Асцатрян Христина, учениця 8-а кл. - III місце в конкурсі 

«Мальовничі місця України» (вчитель Агеєва Л.М.). Учитель музики та мистецтва Мієнко 

О.Г,образотворчого мистецтва  Агеєва Л.М. разом з педагогом-організатором Карагічевою 

В.В. проводять різноманітну роботу щодо пошуку талановитих дітей, розвитку їх здібностей 

та прищеплення естетичного смаку. Учителі основ здоров’я Воробйова Л.І., фізичної 

культури Литвиненко А.С. та Рожков І.В. проводять цілеспрямовану роботу по формуванню 

культури здорового способу життя, активізації фізичного розвитку учнів під час уроках та в 

позакласній роботі. 

Протягом навчального року підвищила професійну кваліфікацію Агеєва Л.М. (II категорія). 

Усі педагоги своєчасно проходять курсову перепідготовку, працюють над обраною 

педагогічною проблемою, виступають на засіданнях міських та шкільних методичних комісій. 

Члени ШМО працюють над накопиченням дидактичного матеріалу, системи методичних 

розробок уроків, позакласних заходів. Протягом навчального року педагоги ділились 

досвідом роботи, отримували колективні та індивідуальні консультації щодо календарного 

планування, моделювання технологічної карти сучасного уроку, в т.ч. онлайн-уроків, роботи з 

навчальними інтернет ресурсами, ведення шкільної документації, проведення позакласної 

роботи, впровадження сучасних педагогічних методик в навчально-виховний процес. Для 

кожного члена ШМО розробляються завдання. 

Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли 

певних результатів у своїй діяльності. Але результати участі учнів школи у Всеукраїнських 
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учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах з різних предметів   незначні.  Призерами 

предметних олімпіад у 2020-2021 році стали 20 здобувачів освіти.  

Недоліками в організації методичної роботи є відсутність  технічних засобів навчання, 

аудіо-, відеотеки кращих освітянських доробок школи. Вчителі не займалися науково-

дослідницькою роботою, бо відсутні творчі зв′язки і контакти з аналогічними підрозділами в 

інших школах, вищих навчальних закладах. Не проводилася робота з розробки нових 

авторських навчальних програм. Не  була представлена школа  науково-дослідницьких робіт 

МАН. Не всі педагогічні спільноти працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди 

повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, не всі вчителі школи 

беруть участь у  професійних конкурсах. А тому у 2021/2022 навчальному році необхідно 

більше уваги приділяти роботі педагогічних спільнот, творчих груп. 

  В 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив буде продовжувати працювати 

над методичною проблемою «Формування  творчого педагогічного середовища, стійких 

професійних та особистісних цінностей – шлях до якісно нових освітніх результатів» 

Мета і завдання педагогічного колективу: 

- формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем 

психолого-педагогічної науки, 

- розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури; 

- забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її 

відповідності поставленій меті та завданням; 

- використання форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватним 

сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи; 

- забезпечення практичної спрямованості методичної роботи з метою задоволення потреб і 

формування запитів педагогічних працівників; 

- сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного 

підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності; 

- створення умов організації надання інтегрованої допомоги педагогічним працівникам в 

удосконаленні професійного рівня. 

12. Аналіз виховної роботи за 2020–2021 навчальний рік 

У 2020-2021 навчальному році вирішення завдань виховної роботи здійснювалось 

згідно з Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2025 роки, 

Програмою національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2021-

2025 роки, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України.    

Згідно з річним планом роботи метою виховної роботи в 2020-2021 навчальному році 

пріоритетним напрямком визначено всебічний і гармонійний розвиток особистості, яка здібна 

до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, в своїй діяльності керується 

загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу; формування 

громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілої особистості, 

готової протистояти асоціальним впливам, творити себе і навколишній світ. 

Загальній меті виховання була підпорядкована система виховних завдань за 

пріоритетними  напрямками виховної роботи: 

- громадянського виховання; 

- національно-патріотичного виховання; 

- трудового та екологічного виховання; 
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- художньо-естетичного виховання; 

- морального виховання; 

- формування здорового способу життя; 

- превентивного виховання. 

Найбільш актуальними напрямками визначено, згідно з Концепцією, національно-

патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як 

нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування 

свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. Найважливішим пріоритетом національно-

патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського 

народу, Батьківщини, держави, нації. 

Метою громадянського виховання є формування свідомого громадянина, патріота, 

професіонала, тобто людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, 

світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на 

розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. 

Перший  урок 2020-2021 відбувся під гаслом "Ми - нація єдина!". Учителі початкової 

школи надали перевагу ігровим формам роботи, діалогічному способу спілкування, 

виконанню практичних дій, перегляду цікавих відеороликів. У старшій школі вчителі 

звернули увагу на питання історії українського державотворення, розвитку та зміцнення 

держави, історії державних символів України. Під час оформлення класних кімнат педагоги 

використовували зображення державної символіки України – Прапор, Герб, Гімн; географічні 

карти України; ілюстрації краєвидів України та рідного краю; елементи народної символіки, 

вишиті рушники; портрети видатних українців та відомих людей рідного краю; афоризми про 

патріотизм, боротьбу за свободу тощо. 

Тиждень з 21.09.2019 по 25.09.2019 у межах Всеукраїнського тижня з протидії булінгу 

проведено під гаслом "Ми проти булінгу!". Учні, учителі й представники громадськості 

долучилися до заходу, взявши участь у класних годинах, круглих столах та інформаційних 

хвилинках "Зупинімо булінг!". 10-11 класи підготували презентації з теми булінгу та його 

протидії для 5-9 класів. 1-4 класи розглянули на Колах питання "Як уникнути сварки?", 

"Вчимося жити разом". 

З метою розширення знань дітей про державні та народні символи України; 

наголошення на необхідності оберігати, як святиню, все те, що пов’язує нас із рідною землею; 

виховуватння любові до національних традицій, народної мудрості, поваги і бережливого 

ставлення до символів нашої держави, протягом 16-20 листопада 2020 року у 1-5 класах 

Костянтинівського ЗЗСО № 5 проведено квести "Державні симоли - символи Свободи 

України". Щодня здобувачі освіти проходили станції й виконували різноманітні завдання. 

Після кожного виконаного завдання учасники отримували фрагменти карти. 

З метою поглиблення знань учнів про Європу, формування європейського світогляду, 

сприяння поширенню знань про Європейський Союз, підвищення громадянської та 

політичної культури у 8-11 класах проведено дистанційні інформаційні хвилинки "Україна та 

Європа", "Кордон поруч з нами", онлайн-години спілкування на тему "Перспективи 

європейської євроатлантичної інтеграції України", індивідуальні бесіди "Ваші улюблені 

сучасні європейські письменники та поети", "Євроатлантична інтеграція України - 
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регіональний аспект". У шкільній бібліотеці  було організовано книжкову виставку "Україна  - 

європейська держава". 

У рамках реалізації проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!» було 

проведено тематичні уроки з метою формування в учнів навичок правової відповідальності: 

учнів 1-2 класів ознайомили з поняттям булінгу і як захиститися від нього, а також в на 

заняттях проводились правові ігри; учнів 3-7 класів особливо зацікавила інтерактивна гра 

―Правове дерево‖. Отримані під час зустрічі знання допомогла засвоїти карта «Права 

дитини». Молодші класи отримали від учнів 9-11 класів інформаційні буклети з тем Як 

протидіяти домашньому насильству? та Зупинимо булінг разом! 

З метою інформування учасників освітнього процесу з питань безпечної міграції та 

ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми проведено низку заходів. У 7-11-х класах 

відбулися виховні години за матеріалами навчального посібника «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція»: «Протидія торгівлі дітьми в Україні. Небезпечні ситуації: 

шляхи попередження» (7-8 кл.), «Безпечне працевлаштування», «Шляхи потрапляння в тенета 

торгівлі людьми. Методи вербування та різновиди торгівлі людьми» (9 кл.), «Поїздка за 

кордон: за і проти» (10 кл.), «Сутність торгівлі людьми як комплексної проблеми та особливої 

форми насильства» (11 кл.). Учні 7-11-х класів виготовили колажі, плакати, буклети, 

спрямовані на поширення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми.  

Упродовж 14-15 листопада 2019 року в межах Тижня безпеки дорожнього руху 

проведено заходи, спрямовані на попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму. У 1-11-х класах класні керівники провели тематичні уроки, круглі столи 

«Безпека на дорозі – безпека життя»,  вікторини «Чи знаємо ми ПДД?».  

Щороку 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Саме в цей день 

1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший 

універсальний міжнародний акт з прав людини.З цієї нагоди в 7-Б класі відбувся тематичний 

урок "Права людини у вільній країні". Під час заходу учні та учениці дізналися про історію 

створення цього всесвітньо важливого нормативного документа, основоположні права та 

свободи, закріплені в ньому, та поглибили ці знання в ході правової вікторини. У підсумку 

зробили висновок про те, що сучасна Україна, втягнена у військовий конфлікт, стикається з 

неповагою до прав людини. Тому сьогодні, як ніколи, суспільство має згуртуватися для 

досягнення спільної мети – захисту прав людини та створення сприятливих та безпечних умов 

життя. 

Відповідно до плану заходів щодо реалізації «Концепції вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроалантичної інтеграції України на 2017-2020 роки» та плану 

заходів на 2020 рік реалізації «Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-

2021 роки» у нашому закладі протягом листопада відбулися такі заходи: усний журнал «Ми-

діти твої Європо!» (5-8 кл.); інсценування відомих європейських казок (1-4 кл.), інтелект-

вікторини  з  питань  національних  культурних  традицій, звичаїв та обрядів народів 

«Європа   нашими   очима»(9 кл.).   Здобувачі освіти 10-11 класів провели конференцію 

«Україна на  шляху  до  Європи»  та  конкурс  «Знавці  Європи».  
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На виконання Указу Президента України 14 грудня щороку відзначається День 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З метою гідного 

вшанування їх подвигу, посилення уваги до проблем подолання наслідків цієї техногенної 

катастрофи проведено низку заходів. У початковій і середній ланці відбулися виховні години 

«Чорнобиль – незагойна рана української землі», «Чорнобиль не має минулого часу», у 

старшій школі пройшли години пам’яті «І пам'ять згадкою торкає…» Під час заходів школярі 

переглянули фрагменти документальних фільмів «Чорнобиль: два кольори часу», 

«Чорнобиль. Загублений світ» та вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною 

мовчання. У шкільній бібліотеці організовано тематичну виставку «Герої-ліквідатори аварії 

на ЧАЕС». 

29 січня – День пам`яті Героїв Крут. Напередодні цієї дати проведено тематичні 

години, години спілкування "Герої Крут – для нащадків взірець» у формі мінідослідження 

обставин бою під Крутами, який став в історії українського народу символом героїчного 

подвигу української молоді в ім’я державної незалежності. 

 Учні знайомилися з уривками історичних документів,  читали спогади учасників події, 

спростовували міфи про бій під Крутами,  коментували інфографіку перебігу бою. Уривки із 

художнього фільму «Крути 1918» українського режисера Олексія Шапарева стали гарною 

візуалізацією подій. Сучасні українські історики вважають, що події 29 січня 1918 року 

дозволили делегації Української Народної Республіки досягти успіху на переговорах з 

Центральними державами та підписати Брест-Литовський мирний договір, який de-fakto 

означав міжнародне визнання української незалежності. У шкільній бібліотеці організовано 

виставку літератури "Пам`ятай про Крути!". 

18.02.2021 було проведено Уроки демократії до Дня Героїв Небесної Сотні. Метою 

заходу було поглибити знання учнів про поняття "Демократія", "Політичні права та свободи 

громадян України", "Революція гідності". Під час уроків учні у складах двох команд 

"відстоювали" свою думку з трьох тем: "Демократія", "Загроза демократії", "Культура 

демократії". 

9 лютого відбувся захід, присвячений Дню рідної мови «Рідна мова – скарб народу», 

яке підготували лідери самоврядування разом з педагогом-організатором Карагічевой В.В. та 

бібліотекарем Паламаренко С.О. Вірші відомих та сучасних українських письменників: 

Тараса Шевченка, Лесі Українки, Павла Тичини, Володимира Сосюри та інших, -  пролунали 

у виконанні учнів 5-11 класів у форматі відео, діти мали можливість побачити своє виконання 

на великому екрані. Наприкінці свята директор школи, Кухар В.О., вручила грамоти читцям 

української поезії. Побажаємо ж всім українцям свято берегти українське слово. 

12 березня відзначили День українського добровольця з метою розвитку в учнів любові 

до України, почуття гордості за українських добровольців, які першими пішли захищати 

країну у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, почуття національної самосвідомості та 

громадянської активності, вироблення в учнів активної життєвої позиції. 

Класними керівниками було проведено виховні години "Мужність та героїзм українських 

добровольців" 6-11 кл.; година історії "Події листопада 2013 - лютого 2014 року в Україні, 

участь у них добровольчих формувань" 9-А кл;  тематичні уроки предмету "Захист Вітчизни" 

10,11 кл.; перегляд документального фільму "Добровольці" 8-11 кл. Хвилиною мовчання 
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вшанували добровольців, які з перших днів АТО сміливо захищали східний кордон України 

та не повернулися до рідних домівок. Вшанували також борців за свободу, які загинули під 

час Революції Гідності. 

З метою поглиблення знань учнів про Європу, формування європейського світогляду, 

сприяння поширенню знань про Європейський Союз, підвищення громадянської та 

політичної культури 10 по 11 березня проведено інформаційні хвилинки «Україна та Європа», 

«Чи знаєш ти Європу?», години спілкування на тему «Перспективи європейської 

євроатлантичної інтеграції України», індивідуальні бесіди «Ваші улюблені сучасні 

європейські письменники та поети», «Євроатлантична інтеграція України - регіональний 

аспект». У шкільній бібліотеці  було організовано книжкову виставку «Україна  - європейська 

держава». Створено стіннівки та розповсюджено серед учнівських колективів листівки з 

питань євроатлантичної інтеграції «Україна і ЄС». 

З метою поглиблення знань учнів про аварію на Чорнобильській АЕС, виховання 

любові до рідної землі, для учнів 1-11 класів на платформі дистанційного навчання було 

оформлено інформаційну сторінку з історичними фактами та посиланням на документальний 

фільм "Чорнобиль. Точка часу" https://www.youtube.com/watch?v=55ueObCiq-w. 22-26 квітня 

під час дистанційних онлайн-уроків для учнів було проведено інформаційні хвилини на тему 

«Чорнобиль не має минулого», виховні години-спогади ―Чорнобиль не має минулого‖ і 

запропоновано переглянути фільм ―Битва за Чорнобиль‖. Учнями 8а і 8в класів було 

підготовлено презентацію "День пам’яті Чорнобильської трагедії"  

13.05-14.05 проведено дистанційно години спілкування «9 травня - свято Європи – 

день Миру та Єдності»,«Сто метрів до Європи». Учні дізналися про утворення ЄС, про гімн, 

прапор ЄС, подивилися презентацію «День Європи в Україні. Європейський калейдоскоп», 

зіграли в гру-квест «Галопом по Європі», набули знань про  історію створення  Євросоюзу, 

його символіку, прослухали гімн Європейського союзу. А також переглянули 

презентацію  «10 фактів про Європу», та здійснили віртуальну подорож «Тур столицями 

Європи». 

       Ці заходи сприяють формуванню в учнів уявлення власних суджень щодо місця України в 

Європейському суспільстві, школярі згадали, яку ціну заплатив український народ за свій 

європейський вибір та чому потрібно прагнути стати справжнім європейцем, адже це – шлях 

до добробуту країни та її громадян. Відзначення Дня Європи в Україні - це важливий крок 

у  становленні  України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи. 

Під гаслом «1939-1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!» 07.05.2021 проведено заходи, 

присвячені Дню пам’яті  та примирення та Дню Перемоги над нацизмом в Європі. Для учнів 

закладу були проведені  онлайн- уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління», на яких 

висвітлили  події Другої світової  війни та бойовий шлях, що пройшов український народ за 

роки війни.    Учні закладу долучились до акції  «Тих днів не змовкне слава»,під час якої 

декламували вірші, створювали відеоісторії. У ці пам’ ятні дні  учні та педагоги розповідали 

про важкі часи війни,  незабутній подвиг солдат, які ціною свого життя врятували світ від 

фашизму, про  нелегке життя в тилу. Пам’ять загиблих героїв, які віддали своє життя за 

Батьківщину, учні, педагоги, батьки  вшанували  загальношкільною хвилиною мовчання. 

   Після онлайн заходу учні разом з батьками та класними керівниками вшанували пам'ять 
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загиблих воїнів у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника. 

Учні 6х класів долучилися до Акція "Ми все пам'ятаємо!", у рамках якої діти свої малюнки 

передадуть ветеранам та "дітям війни" поштовою скринькою. 

З метою формування національної свідомості, патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді та гідного вшанування жертв політичних репресій у Костянтинівському 

ЗЗСО №5 проведено онлайн-заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій, що 

відзначається 16 травня. Класними керівниками було організовано перегляд та обговорення 

уривків кінофільму «Десиденти» для учнів 7-8-х класів. На уроках історії проводилися 

тематичні хвилини «Жертвам репресій присвячується…», протягом яких учителі згадували з 

учнями 5-11 класів події 1937-1938 рр. Також були проведено інформаційні хвилинки "Уроки 

минулого", "Биківнянська трагедія", "Реабілітовані історією". 

18 травня згідно з постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року № 

792 здобувачі освіти й педагоги відзначили День пам’яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу. Класні керівники закладу організували проведення тематичних 

онлайн-уроків, присвячених трагічним подіям, під час яких було переглянуто фільми 

«Хайтарма», «Чужа молитва», обговорено тему «Геноцид кримськотатарського народу». 

Метою національно-патріотичного виховання визначено утвердження в свідомості і 

почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та 

історичного минулого України; виховання поваги до Конституції України, Законів України, 

державної символіки; підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 

ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;- усвідомлення взаємозв’язку між 

індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю; сприяння 

набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах 

державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності 

громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, 

спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів; 

формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;- утвердження 

гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства; культивування 

кращих рис української ментальності; працелюбності, свободи, справедливості, доброти, 

чесності, бережного ставлення до природи;- формування мовленнєвої культури;- спонукання 

зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, 

шовінізму, фашизму. 

29 серпня 2019 року, учні й учителі закладу відзначили День пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України. На фасаді закладу було приспущено  Державний прапор України з чорною стрічкою. 

Учні 6х, 8х, 9х класів відвідали школу, несучи в руках українську символіку - прихилені 

Прапори.  

  

 До 77-ї річниці з Дня визволення Костянтинівки від німецьких загарбників проведено 

виховні години - уроки пам’яті «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні...»,  « Ніколи знову... » 

про події на території Костянтинівки у 1943 році. Уся школа вшанувала загиблих героїв 
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покладанням квітів до пам’ятника у сквері ім. Т.Шевченка.  5-6 вересня учні 9-11 класів 

відвідали ветеранів війни - костянтинівців, учасників бойових дій на території України.  

Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Захисника України у ЗЗСО № 

5 було проведено онлайн-заходи: години пам’яті "Цінуємо твій подвиг, солдате", вікторини 

"Нащадки козацької слави", "З історії свята Дня захисника України". Радісно, що українська 

молодь ревно береже історичну пам'ять нашого народу і популяризує його традиції. 

28 жовтня Україна відзначає 76-ту річницю вигнання нацистських окупантів із 

України. У цей день учны й педагоги ЗЗСО № 5 дистанцыйно вшанували українців, які 

віддали життя, виганяючи нацистських окупантів. Було проведено дистанційні бесіди "Вдячні 

нащадки пам'ятають...". Вигнання нацистів стало вагомим кроком до здобуття Україною 

Незалежності. 

21 листопада Україна святкує День Гідності та Свободи. Мета запровадження 

пам’ятної дати – це утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування 

патріотизму й мужності громадян в період революції гідності постали на захист 

демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої 

держави та її європейського вибору. До дня національного свята лідери учнівського 

самоврядування провели фотоконкурс «З Україною в серці», активну участь у якому взяли 

учні 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 7-Б, 7-В, 9-Б, 10-А, 11-А класів. Класні керівники організували 

проведення дистанційних годин спілкування з тем «Для мене гідність – це…», «Гідність і 

Свобода – нероздільні поняття» та ін. 

З метою розширення знань дітей про державні та народні символи України; 

наголошення на необхідності оберігати, як святиню, все те, що пов’язує нас із рідною землею; 

виховуватння любові до національних традицій, народної мудрості, поваги і бережливого 

ставлення до символів нашої держави, протягом 16-20 листопада 2020 року у 1-5 класах 

проведено квести "Державні симоли - символи Свободи України". Щодня здобувачі освіти 

проходили станції й виконували різноманітні завдання. Після кожного виконаного завдання 

учасники отримували фрагменти карти. Наприкінці гри діти об'єднували елементи й 

конструювали макет карти України. 

До Дня Збройних сил України учні провели пошуково-дослідницьку роботу та здобули 

інформацію про героїв Донецької області та нашого міста, які віддали своє життя за нашу 

Батьківщину: Матущак Юрій Віталійович  (Новікова Поліна, 7-А кл., Куцевол Альона 8-В 

кл.), Саєнко Віктор Олександрович (Точений Ілля, 11-А кл.), Ісаєв Сергій Володимирович 

(Солоніна Софія, 9-А кл.). Підсумком дослідницької роботи стала виставка «Місто героїв». 

День Соборності — свято України, що відзначається щороку 22 січня в день 

проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської 

Народної Республіки, що відбулося в 1919 р. Було проведено низку дистанційних заходів: 

конкурс малюнків «Україна – наша держава»; конкурс знавців історії «Я люблю Україну». 

Години спілкування (протягом тижня) 1 – 11 кл.: «Україна – єдина Соборна держава», 

«Славетні імена України», «Співаєм славу тій події і тепер», «На шляху до Соборності 

України», «Вона на світі одна – єдина ненька Україна», «Нехай нерозмежованою останеться 

навіки», «Україно, мій духмяний дивоцвіт, через терни йшла до волі стільки літ…», «День 

Соборності та Свободи України», «Наша країна єдина і соборна», «Возз’єднались в ті далекії 

роки наші предки навіки». 
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19 лютого було проведено тематичні виховні години, відвідини Костянтинівського 

краєзнавчого музею, присвячені пам’ятній даті «День Героїв Небесної Сотні». Багато учнів 

підготували додаткову інформацію, яка стала в нагоді під час обговорення цієї сумної дати. 

Учні приготували електронну презентацію, яка наочно показала всі жахи майдану, мирних 

активістів, які постраждали під час надання їжі, першої медичної допомоги 

мітингувальникам. Усі змогли висловити власну думку з цього приводу. Перед закінченням 

виховної години клас вшанував загиблих героїв хвилиною мовчання. 

9 березня учні 3-Б класу стали учасниками цікавого тематичного заходу ,,Іду з 

дитинства до Тараса‖, присвяченого Дню народження Тараса Григоровича Шевченка, який 

відбувся у Центральній міській дитячій бібліотеці.  Бібліотекарка Рудаченко А.С.  провела 

школярів сторінками відеожурналу.  Діти закріпили знання про те, що Т.Шевченко не тільки 

поет, а й художник. Вони слухали і читали вірші Т.Шевченка зі збірки його  творів «Кобзар».  

Переглянули презентацію його картин, мультфільми, які створено за творчістю Т.Г.Шевченка.  

А головне, третьокласники взяли участь у дискусії на тему ,,Чому вчать вірші Тараса 

Шевченка маленьких українців‖. Діти зрозуміли,  що  невмирущі поезії Кобзаря — це 

послання через віки нам, сучасним українцям. У них закладено заповіт на любов до 

Батьківщини, повагу до батьків і старших поколінь, жагу до знань, незламну волю і силу духу, 

нескореність і мужність... 

12 березня відзначали День українського добровольця. Мета заходів – розвивати в 

учнів любов до України, почуття гордості за українських добровольців, які першими пішли 

захищати країну у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, почуття національної 

самосвідомості та громадянської активності, вироблення в учнів активної життєвої позиції. 

Класними керівниками було проведено виховні години "Мужність та героїзм українських 

добровольців" 6-11 кл.; година історії "Події листопада 2013 - лютого 2014 року в Україні, 

участь у них добровольчих формувань" 9-А кл;  тематичні уроки предмету "Захист Вітчизни" 

10,11 кл.; перегляд документального фільму "Добровольці" 8-11 кл. 

Хвилиною мовчання вшанували добровольців, які з перших днів АТО сміливо захищали 

східний кордон України та не повернулися до рідних домівок. Вшанували також борців за 

свободу, які загинули під час Революції Гідності. 

З метою розширення знаннь дітей про державні символи України, наголошення на 

необхідності оберігати, як святиню, все те, що пов’язує нас із рідною землею, виховування 

любові, поваги й бережливого ставлення до символів нашої держави з 15.03.2021 по 

19.03.2021 було проведено класні години, інформаційні хвилини "Знай і поважай державні 

символи України" (1-8 класи), "Історія державних символів України" (9-11 класи). Учні 

молодших класів складали пазл "Державний Прапор", виготовляли Герб України з паперу й 

стрічок. Старшокласники колективно готували презентації, стіннівки "Наші державні 

символи", повторили текст Гімну України. Державні символи є важливим атрибутом сучасної 

держави, складовою її конституційного ладу. Символи нації, створені нею в процесі власного 

державотворення, з часом, як правило, стають державними у результаті їх закріплення на 

законодавчо-правовому рівні. Історична традиція, унаочнена в символіці, перетворює 

населення на народ, формує націю. 

Тиждень з 12 по 16 квітня у Костянтинівському ЗЗСО № 5 пройов під гаслом "Я знаю й 

поважаю Герб, Прапор, гімн України!". У 9-Б класі 15.04 відбувся віртуальний круглий стіл на 

тему "Державні символи України". Під час підготовки до заходу учні та учениці були залучені 
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до створення інтерактивної презентації на тему. 9-класникам було запропоновано оформити 

слайд та наповнити його інформацією про Гімн, Герб та Прапор України. На створених 

сторінках - історія Гімну, цікаві факти про Прапор, символіку кольорів, пояснення візії 

"ВОЛЯ" на Гербі, інтерактивна сторінка з ребусами тощо. Не оминули учні закладу й народні 

символи, серед яких виділили рослинний - калину, рушник-оберіг та національну страву - 

борщ. На онлан-зустрічі школярі представили свої  розвідки та обговорили спірні питання. 

Під гаслом «1939-1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!» 07.05.2021 проведено заходи, 

присвячені Дню пам’яті  та примирення та Дню Перемоги над нацизмом в Європі. Для учнів 

закладу були проведені  онлайн- уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління», на яких 

висвітлили  події Другої світової  війни та бойовий шлях, що пройшов український народ за 

роки війни. Учні закладу долучились до акції «Тих днів не змовкне слава»,під час якої 

декламували вірші, створювали відеоісторії. У ці пам’ ятні дні  учні та педагоги розповідали 

про важкі часи війни,  незабутній подвиг солдат, які ціною свого життя врятували світ від 

фашизму, про  нелегке життя в тилу. Пам’ять загиблих героїв, які віддали своє життя за 

Батьківщину, учні, педагоги, батьки вшанували  загальношкільною хвилиною мовчання. 

Після онлайн заходу учні разом з батьками та класними керівниками вшанували пам'ять 

загиблих воїнів у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника. 

Учні 6х класів долучилися до Акція "Ми все пам'ятаємо!", у рамках якої діти свої малюнки 

передали ветеранам та "дітям війни" поштовою скринькою. 

20 травня, у День вишиванки,  учнівським самоврядуванням школи був проведений 

фото-флешмоб, в якому взяли участь учні 1- 11 класів. Діти прийшли до школи в українських 

вишиванках та зробили по класах креативне фото для створення святкового стенду «День 

вишиванки». Така дія школярів має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї 

національної та громадянської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Люди в 

День вишиванки завжди мають радісний настрій, адже у стародавньому одязі закодовано 

багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. 

У рамках трудового та екологічного виховання, метою якого єзабезпечення 

виховання екологічно грамотного покоління, яке прагне до гармонії співіснування з природою 

та психологічно готове зберігати природні цінності завжди і всюди, класоводами 1-4-х класів 

проведено екскурсії «Зазирни в природу рідного краю». Традиційно у вересні – жовтні 

проведено трудовий десант «Екологічний об’єкт – наша вулиця», акцію «Обеліск», а протягом 

року під керівництвом шкільного бібліотекаря Паламаренко С.О. організовано акцію зі 

збирання макулатури «Збережемо ліс». Класними керівниками 1-4-х класів, учителем біології 

Василянським А.М. та вчителем трудового навчання Якубцем І.В. виготовлено й розвішано на 

території шкільного двору годівниці під час проведення акції «Допоможи птахам узимку!».  

У рамках Тижня енергозбереження було організовано виховні заходи: дистанційний 

круглий стіл, на якому підлітки обговорили актуальність проблеми збереження енергетичних 

ресурсів, семінари, під час яких учні виступали з доповідями та давали відповіді на проблемні 

питання, наприклад, "Що можна зробити для економії енергії?". Результатом заходів став 

проєкт «Бережімо енергію!». Метою було привернення уваги здобувачів освіти закладу до 

проблеми енергозбереження. Зважаючи на умови карантину, учні 9-Б класу записали 

відеоролик, у якому розповіли про альтернативні джерела енергії, наголосили на необхідності 

https://youtu.be/I-c_XEdCxt8
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економити невідновлювані види ресурсів, таких як вода, електроенергія, теплова енергія 

тощо, і закликали уважно ставитися до енергоресурсів у закладі та вдома. 

01 лютого відбулася чергова зустріч у Школі кухарського мистецтва Фонду Бориса 

Колесникова. Учні 9-Б класу вже не вперше відвідують майстер-класи від провідних кухарів 

міста, області та України. Так, сьогодні майстер-клас із приготування популярних 

американських страв - бананового хліба та хрустких крилець - провів шеф-кухар одного з 

київських ресторанів пан Сергій. Старшокласники все більше й більше залюблюються в 

кухарську справу, адже готувати на такій кухні - суцільне задоволення. Страви завжди смачні, 

красиво оформлені для подачі. Висловлюємо подяку організаторам - Фонду Бориса 

Колесникова, менеджеру пані Юлії, помічниці кухарів пані Наталії - за чудову можливість 

відвідувати безкоштовно заходи такого високого класу, отримувати справжнє задоволення від 

процесу приготування страв. 

На виконання Указу Президента України 14 грудня щороку відзначається День 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З метою гідного 

вшанування їх подвигу, посилення уваги до проблем подолання наслідків цієї техногенної 

катастрофи у Костянтинівському ЗЗСО № 5 проведено низку заходів. У початковій і середній 

ланці відбулися виховні години «Чорнобиль – незагойна рана української землі», «Чорнобиль 

не має минулого часу», у старшій школі пройшли години пам’яті «І пам'ять згадкою 

торкає…» Під час заходів школярі переглянули фрагменти документальних фільмів 

«Чорнобиль: два кольори часу», «Чорнобиль. Загублений світ» та вшанували пам'ять загиблих 

ліквідаторів хвилиною мовчання. У шкільній бібліотеці організовано тематичну виставку 

«Герої-ліквідатори аварії на ЧАЕС». 

З метою виховання екологічної культури у школярів протягом навчального року 

проведено уроки з екологічної тематики М'ясоєдовою О.О., Шелудченко О.О., спеціалістами 

Регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик».  

22 березня у світі визначають Міжнародний день води. Напередодні цього дня учні 6 

класів провели класну годину «Вода – джерело життя». Цього разу інформацію за темою 

готувала команда дівчат. Впродовж уроку весь клас дізнався багато цікавої  інформації про 

воду, а завдяки технічним можливостям була продемонстрована велика кількість інформації 

наочно. Спілкуючись один з одним, діти змогли поділитися своєю думкою про те, чому 

потрібно бережливо відноситись до води, та додатковою інформацією про значення води у 

житті живої природи. Сподіваємось, що всі будуть дотримуватися порад, які почули на 

тематичній годині спілкування. 

 З метою підвищення обізнаності школярів з питань необхідності збереження водно-

болотних угідь проведено тематичні уроки «Міські водно-болотні угіддя: цінна земля, а не 

пустка» для учнів 5-11-х класів. Під час цих уроків було підкреслено важливість екосистем 

водно-болотних угідь у протидії змінам клімату, поглинанні вуглецевих сполук, зменшенні 

впливу посух та повеней. 

З нагоди відзначення Міжнародного Дня Землі та Дня довкілля з метою спонукання 

молоді бути уважнішими до тендітного та вразливого довкілля, формування екологічної 

свідомості, культури, залучення до практичної природоохоронної роботи протягом березня 
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2021 року в закладі було проведено низку природоохоронних заходів: тематичні заходи зі 

збереження первоцвітів, виступ екологічної агітбригади 7-А класу «Збережи первоцвіти!», 

насадження квітів і дерев і впорядкування території у сквері ім. Т. Шевченка,тематичні уроки 

в 1-11-х класах «Бережімо планету Земля – вона у нас одна».  

   24 березня в рамках природоохоронної акції  «Пролісок» у ЗЗСО 5 пройшла виховна 

година «Збережи первоцвіт», на якому діти обговорили багато питань з цього приводу. 

Стаючи жертвами квіткових браконьєрів, ранньоквітучі квіти зменшують свою чисельність та 

поширення, а тому занесені до Червоної книги України. Зокрема, це всі види пролісків, 

білоцвітів, майже всі види шафранів (крокусів), сну, рябчиків.  

З нагоди відзначення 22 травня Міжнародного дня біологічного різноманіття в школі 

було проведено тематичні уроки «Наше біорізноманіття, наша їжа, наше здоров’я». На уроках 

школярі дізналися, що різноманіття місцевих систем виробництва продуктів харчування 

знаходиться під загрозою, а втрата різноманіття раціону виступає одним із факторів ризику 

для здоров’я або безпосередньо призводить до захворювань. Тому необхідність збереження 

біорізноманіття та усвідомлення відповідальності за збереження цієї спадщини для нинішніх 

та прийдешніх поколінь – одне з найголовніших завдань людства. 

З метою залучення учнів до природоохоронної діяльності та виховання дбайливого 

ставлення до природи рідного краю в березні – квітні відбувся І міський етап обласної 

природоохоронної акції «Проліска 2021». Основними завданнями акції є: збереження 

рідкісних і зникаючих ранньоквітучих рослин від знищення; активізація 

природоохоронної  діяльності учнівської молоді; привернення уваги місцевих органів влади 

до збереження ранньоквітучих рослин та їх значення у природі; необхідність в охороні; 

розвиток творчих здібностей дітей в рамках природоохоронної діяльності. У І міському етапі 

обласної природоохоронної акції «Проліска» в різних номінаціях взяли участь 8 учнів ЗЗСО 

№5 (керівники Карагічева В.В. - педагог-організатор, Черник І.Л. - учитель трудового 

навчання). 

  З метою поглиблення знань учнів про аварію на Чорнобильській АЕС, виховання 

любові до рідної землі, для учнів 1-11 класів на платформі дистанційного навчання було 

оформлено інформаційну сторінку з історичними фактами та посиланням на документальний 

фільм "Чорнобиль. Точка часу" https://www.youtube.com/watch?v=55ueObCiq-w. 22-26 квітня 

під час дистанційних онлайн-уроків для учнів було проведено інформаційні хвилини на тему 

«Чорнобиль не має минулого», виховні години-спогади ―Чорнобиль не має минулого‖ і 

запропоновано переглянути фільм ―Битва за Чорнобиль‖. Учнями 8а і 8в класів було 

підготовлено презентацію "День пам’яті Чорнобильської трагедії". 

27-28 квітня у Костянтинівському ЗЗСО № 5 було проведено дистанційні бесіди на 

тему «Надзвичайні ситуації в школі під час перерви», «Безпечна праця – право кожної 

людини», «Охорона праці – запорука життя», Закон України «Про охорону праці». Для учнів 

молодших класів проведені бесіди з безпечної поведінки. 

Художньо-естетичне виховання здобувачів освіти, яке передбачає 

формування   основ естетичної  культури,  естетичних норм і принципів,  переконань та 

ідеалів,  естетичного  сприймання  та  емоційного   ставлення   до прекрасного,  духовне 
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збагачення учнів,  розширення їх світогляду, оволодіння цінностями і знаннями в галузі 

світового  та  народного мистецтва,   музики,   архітектури,   побуту,  ремесел;  озброєння 

школярів  естетичними  знаннями,   виховання   художнього   смаку, 

вироблення  естетичної  активності,  бажання  вносити  прекрасне у життя, примножувати 

культурно-мистецькі надбання народу, здійснювалось під час проведення заходів: Свята 

Першого й Останнього дзвоників, концерту до Дня вчителя «Усі квіти тебе, учителю!», 

заходів до Дня Святого Миколая «Ой, хто, хто Миколая любить!», Новорічних свят, концерту 

до Міжнародного жіночого дня «Жінка – одвічна загадка природи», традиційних «Свят осені» 

в 1-х класах, фестивалю української творчості «З Україною в серці!» та ін. Учні мали змогу 

презентувати свої здібності, таланти, бути гідно оціненими за свою роботу. 

30-го вересня, у Всеукраїнський день бібліотек, «книжкове місто» нашої школи радо 

зустрічала своїх читачів. Долучившись до Всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції 

«Бібліотеки повні людей!», в бібліотеці пройшли уроки для 1а і 1б класу. 

 Учні початкової школи вперше завітали до «Книжкового дому». Діти дізналися, де 

знаходиться бібліотека, правила користування книгою, які книжки читають в читальній залі, а 

які можна взяти додому, познайомилися з новими словами: читальна зала, абонемент, 

формуляр. Цікаво пройшла вікторина по казках. Діти були активні. За правильну відповдь 

учень отримував маску героїв казки. У кінці уроку всі діти взяли книжки для читання вдома. 

З 1 по 31 жовтня в школі відбувся Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 

«Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини». У його рамках  було проведено 

заходи, які сприяють розвитку творчої особистості кожного учня. Проведені заходи охопили 

різноманітні напрямки виховної роботи. Учні 5-11 класів взяли участь у фотоконкурсі «Моя 

улюблена книжка», 3-7 класів – у конкурсі малюнків «Бібліотека очима дітей», 8-11 класи 

випустили листівки, присвячені роботі бібліотеки та рекламі читання книжок.  Школярі 

старших класів підготували цікаві вікторини по казках «Казки ходять по світу» для дітей 

початкової школи. Учні 9-х класів взяли участь у благодійній акції «Зростай з книжкою, 

малюк!», впродовж якої збирали дитячі популярні книжки та подарували їх першокласникам. 

Початкова школа  виготовила креативні закладки для книжок, продемонстровані на шкільній 

виставці поруч з читацьким парканом, де кожен учень школи зміг висловити свою думку про 

значення книги в житті людини. Впродовж місячника учні 6-7 класів зняли цікаві відеоролики 

«Бібліотека – територія успіху», які були презентовані з метою пропаганди бібліотеки. 

Місячник бібліотек закінчився веселим ярмарком солідарності, організована шкільною  радой 

та бібліотекаркою Паламаренко С.О. У ньому взяли участь усі діти, вони з великим 

задоволенням продавали один одному  різноманітними поробками.  

З 11 по 15 листопада відбувся тиждень музичного та образотворчого мистецтва, який 

провели учителі Ольга Геннадіївна Мієнко та Любов Миколаївна Агєєва. У перший день 

тематичного тижня для школярів відчинила свої двері виставка дитячих малюнків 

«Вернісаж», де свій художній талант продемонстрували учні 6-8класів, а шестикласники 

взяли участь в інтерактивній грі «Турнір знавців музики». У другий день учні 9-х класів 

здійснили подорож по сторінках історії українського мистецтва, під час якої мали можливість 

познайомитися з народним живописом  відомих українських художниць Катерини Білокур та 

Марії Приймаченко. Третій день подарував школярам радість колективної творчості: учні 6-7 
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класів сумісно створили панно «Як я уявляю щастя». Четвертий день став для дітей 

невичерпаним джерелом натхнення, під час якого учні 6-В класу побували у справжній школі 

чарівного пензлика, де взяли участь у майстер – класі з петриківського розпису, який провела 

для юних шанувальників мистецтва талановита учениця 7-Б класу Єлизавета Гайворонська. А 

п’ятикласники змагалися в музичному брейн – ринзі «Веселі нотки». Тиждень закінчився 

мандрівкою у світ художників: діти здійснили екскурсію  до міського краєзнавчого музею, де 

доторкнулися до мистецтва видатних майстрів нашого міста під гаслом «Залиши свій слід на 

Землі». 

Кожного року 21 лютого увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. До цього 

свята долучилися і учні 2 – Б класу Костянтинівського ЗЗСО І – ІІІ ст. № 5  (класний керівник 

– Струбіцька Г.Й.). Програма квесту «Стежками рідної мови» дозволила малятам розширити 

знання про красу і багатство української мови, сприяла розвитку бажання розмовляти рідною 

мовою, прищеплювала любов до рідної мови, рідного краю, його традицій та сприяла 

виникненню почуття поваги до всього свого, українського. Другокласники на станції 

«Відкрий у собі поета» читали напам’ять вірші про мову, а на станції «Майстер слова» 

показували свою обізнаність в умінні закінчувати народні прислів’я. У процесі гри у класі 

визначилися «Експерти з фразеологізмів». Ними стали Гулецький Іван та Гайворонська 

Анастасія. Їм вдалося правильно пояснити найбільшу кількість фразеологізмів. Наприкінці 

заходу учні взяли участь у створенні святкової листівки «Я люблю українську мову» 

З 16 жовтня по 20 грудня 2020 р. проходив Тиждень початкової школи під назвою 

«Ходить світом Миколай». Усі вчителі творчо і відповідально підійшли до підготовки і 

проведення Тижня. Робота була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сторони 

діяльності вчителів, учнів та батьків, були цікавими, корисними і сприяли інтелектуальному 

та творчому розвитку дитини. Його головна мета: провести справжнє свято для дітей, їх 

батьків; створити атмосферу радості, насолоди від творчості; розвивати спостережливість, 

допитливість, здатність естетичного сприйняття, образного бачення, уміння створювати 

загальну картину; стимулювати дитячу фантазію, уяву; виховувати дружні, доброзичливі 

стосунки між дітьми, любов до прекрасного, бажання творчо працювати. Розпочався Тиждень 

флеш-мобом «Святий Миколай, ти до нас завітай». Діти розучили зимові руханки і завзято 

виконували їх. Вівторок – день присвячений добрим вчинкам. Він був відзначений   

виставкою поробок ―Чарівний чобіток‖, яку спільно з батьками підготували діти. У четвер 19 

грудня на дітей  чекало справжнє свято. До школи завітав з подарунками Святий Миколай .  

Костюмоване  літературно-музичне дійство під назвою  ―В український рідний край поспішає 

Миколай‖ розгорталося у кожному класі. У шкільній бібліотеці була створена книжкова 

вітрина  «Зимові свята в літературі». У п’ятницю у кожному класі була ―протоптана стежина‖ 

до інтерактивної ялинки. Діти прикрашали  паперову ялинку іграшками з побажаннями. На 

завершення Тижня дітей зібрала тематична дискотека.  

9 лютого відбувся захід, присвячений Дню рідної мови «Рідна мова – скарб народу», 

яке підготували лідери самоврядування разом з педагогом-організатором Карагічевой В.В. та 

бібліотекарем Паламаренко С.О. Вірші відомих та сучасних українських письменників: 

Тараса Шевченка, Лесі Українки, Павла Тичини, Володимира Сосюри та інших, -  пролунали 

у виконанні учнів 5-11 класів у форматі відео, діти мали можливість побачити своє виконання 
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на великому екрані. Наприкінці свята директор школи, Кухар В.О., вручила грамоти читцям 

української поезії. Побажаємо ж всім українцям свято берегти українське слово. 

З 15 по 19 березня 2021 р.  проходив Тиждень української мови та літератури. У рамках 

тижня було проведено конкурс  на кращого читця віршів «Лунай, величне наше слово» (для 

учнів 5 – 9 класів), гру-конкурс на кращого знавця прислів’їв та приказок «Народ скаже, як 

зав’яже» (для учнів 7-8 кл.); оформлено стіну «Сучасний Шевченко»; гру «Неймовірна 

круговерть» з теми" Наш Шевченко"; здійснено подорож країною Мовознавство.  На І поверсі 

закладу оформлену виставку ілюстрацій до творів українських письменників «Як оживає 

слово» для учнів 2-11класів. Заходи, проведені впродовж Тижня, були різноманітні, цікаві, 

сприяли розвитку творчої активності, пізнання, додали відчутні результати у розвитку 

пізнавальних здібностей учнів, формували знання на якісно новому рівні. Учні мали змогу 

поринути у багатющий світ краси і принад рідної української мови.  

Напередодні Великодніх свят з метою формування у дітей та молоді поваги до 

національних традицій та культури пасхальної флористики, виховання відчуття прекрасного, 

бережливого ставлення до навколишнього світу, формування та розвитку творчих здібностей 

дітей організовано виставку пасхального аранжування «Благовіст». У ній узяли участь учні 2-

11-х класів, які виготовили близько 100 робіт з природного та штучного матеріалу. 

Представлені на виставку композиції (пасхальні яйця, віночки, кошики, дерева, листівки 

тощо) виготовлені спільними зусиллями батьків і дітей і сповнені особливої теплоти і любові. 

Також було відібрано найкращі роботи і відправлено привітання з Великоднем військовим 

Костянтинівської ВСП у межах благодійної акції «Великодній кошик солдату». 

  20 травня, у день вишиванки,  у ЗЗСО №5 учнівським самоврядуванням школи був 

проведений фото-флешмоб, в якому взяли участь учні 1- 11 класів. Діти прийшли до школи в 

українських вишиванках та зробили по класах креативне фото для створення святкового 

стенду «День вишиванки». Така дія школярів має глибокий контекст, адже йдеться про 

вираження своєї національної та громадянської позиції, культурну освіченість та духовну 

свідомість. Люди в День вишиванки завжди мають радісний настрій, адже у стародавньому 

одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. 

Уже традиційними стали благодійні концерти для людей похилого віку у 

Костянтинівському територіальному центрі соціального обслуговування населення, у яких 

завжди залюбки беруть участь школярі. 

Моральному вихованню школярів, метою якого визначеноформування та 

утвердження в учнів природної схильності до добра; розвиток моральних почуттів та етичної 

культури; оволодіння народною мораллю, етикою, цілісною народною культурою; виховання 

милосердя, співпереживання, толерантності, виховання духовної культури особистості та 

створення умов для вільного формування нею світоглядної позиції, сприяли як заходи, що 

проводяться в класних колективах (тематичні уроки, бесіди, години спілкування «Що означає 

бути вихованою людиною?», «Про справжню дружбу», «Чужого горя не буває», «Вихована 

людина: яка вона?» (1-4 класи), «Співчуття – перший крок до людяності», «Чуйність і доброта 

– два крила, на яких тримається людство», «Моє спілкування з людьми», «Імідж сучасної 

людини» (5-8 класи), «Любов до ближнього — джерело величі людини», «Моральний ідеал і 

його місце в житті людини», «Свобода та людська гідність – базові цінності особистості» (9-
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11 класи), але й на рівні школи. Традиційними стали акції «Створи добро», «Привітай 

ветерана!», «Серце до серця», привітання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, 

дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених сімей до Дня Святого Миколая. Діти охоче 

долучаються до цих акцій і не залишаються байдужими до тих, хто потребує допомоги. 

До 77-ї річниці з Дня визволення Костянтинівки від німецьких загарбників у 

Костянтинівському ЗЗСО № 5 проведено виховні години - уроки пам’яті «Тих днів у пам’яті 

не стерти і сьогодні...»,  «Ніколи знову... » про події на території Костянтинівки у 1943 році. 

Уся школа вшанувала загиблих героїв покладанням квітів до пам’ятника у сквері 

ім. Т.Шевченка.5-6 вересня учні 9-11 класів відвідали ветеранів війни - костянтинівців, 

учасників бойових дій на території України.  

 До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту з метою просвітницької роботи, 

ознайомлення учнів з трагічними сторінками історії та з нагоди відзначення  Міжнародного 

дня пам’яті жертв Голокосту у Костянтинівському ЗЗСО № 5 27-29 вересня було організовано 

й проведено такі заходи: години пам’яті ―Сказати хочу стільки та мовчу… Я в пам’яті 

запалюю свічу‖ (10-11кл.), історичний портрет ―Історія скорботи та героїзму‖ (5-9кл.); 

огляд  ―Пам’ятайте своїх героїв‖  (1-4 кл.). Також на уроках історії в ці дні були проведені 

інформ-сторінки, присвячені траедії Голокосту й Бабиного Яру ―Сторінки історії‖. 

Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Захисника України у ЗЗСО № 

5 було проведено онлайн-заходи: години пам’яті "Цінуємо твій подвиг, солдате", вікторини 

"Нащадки козацької слави", "З історії свята Дня захисника України". Радісно, що українська 

молодь ревно береже історичну пам'ять нашого народу і популяризує його традиції. 

  З метою розширення знань дітей про державні та народні символи України; 

наголошення на необхідності оберігати, як святиню, все те, що пов’язує нас із рідною землею; 

виховуватння любові до національних традицій, народної мудрості, поваги і бережливого 

ставлення до символів нашої держави, протягом 16-20 листопада 2020 року у 1-5 класах 

проведено квести "Державні симоли - символи Свободи України". Щодня здобувачі освіти 

проходили станції й виконували різноманітні завдання. Після кожного виконаного завдання 

учасники отримували фрагменти карти. Наприкінці гри діти об'єднували елементи й 

конструювали макет карти України. 

 З метою поглиблення знань учнів про Європу, формування європейського 

світогляду, сприяння поширенню знань про Європейський Союз, підвищення 

громадянської та політичної культури у ЗЗСО № 5 у 8-11 класах проведено дистанційні 

інформаційні хвилинки "Україна та Європа", "Кордон поруч з нами", онлайн-години 

спілкування на тему "Перспективи європейської євроатлантичної інтеграції України", 

індивідуальні бесіди "Ваші улюблені сучасні європейські письменники та поети", 

"Євроатлантична інтеграція України - регіональний аспект". У шкільній 

бібліотеці  було організовано книжкову виставку "Україна  - європейська держава". 

Костянтинівський ЗЗСО № 5 долучився до Всеукраїнської акції "16 днів проти 

насильства", яка стартувала 25 листопада 2020 року, з метою привернення уваги суспільства 

до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі 

людьми та захисту прав жінок. Здобувачі освіти 5-11 класів та класні керівники організували 

та взяли участь у низці заходів: проведення онлайн – уроку з теми: «Я маю право  жити 
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без  насильства»; перегляд  відеоролику  на тему  «Як боротися з булінгом»; 

презентація  інформаційного матеріалу  з проблеми «Запобігання  насильству»; 

обговорення  проблеми «Як зупинити насильство?»; створення  колажу 

«Долучись  до  міжнародної  акції  проти  насильства».  

Щороку 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Саме в цей день 

1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший 

універсальний міжнародний акт з прав людини.З цієї нагоди в 7-Б класі відбувся тематичний 

урок "Права людини у вільній країні". Під час заходу учні та учениці дізналися про історію 

створення цього всесвітньо важливого нормативного документа, основоположні права та 

свободи, закріплені в ньому, та поглибили ці знання в ході правової вікторини. У підсумку 

зробили висновок про те, що сучасна Україна, втягнена у військовий конфлікт, стикається з 

неповагою до прав людини. Тому сьогодні, як ніколи, суспільство має згуртуватися для 

досягнення спільної мети – захисту прав людини та створення сприятливих та безпечних умов 

життя. 

16 грудня у 7-В класі (кл. керівник Інна Леонідівна Черник) відбулася година 

спілкування «Планета толерантності». На цьому заході учні ознайомилися з поняттям 

«толерантність», виявили основні риси толерантності, виховували в себе почуття поваги один 

до одного. Впродовж години учні прийняли активну участь у співбесіді з визначенням рис 

характеру, які належать толерантній людині, та зробили висновки, що всі ми  не схожі один на 

одного, кожна людина неповторна і унікальна. Що тільки повага один до одного, 

взаєморозуміння, терпіння, дотримання рівноправності врятують світ. 

  22 грудня було проведено виховну годину у 5 -Б класі (кл. керівник Єрмолова О.А ) 

на тему: «Дружба  єднає щирі серця». Метою уроку було розкрити значення дружби в житті 

людини; навчити дітей правильно вибирати друзів, знайомитися, спілкуватись і 

товаришувати; сприймати різні життєві ситуації, аналізувати їх і знаходити шляхи виходу з 

них, розвивати в учнів загальнолюдські чесноти. Під час уроку були використовували 

інноваційні та інтерактивні методи та технології, ілюстративний та наочний матеріал. 

29 січня – День пам`яті Героїв Крут. Напередодні цієї дати проведено тематичні 

години, години спілкування "Герої Крут –для нащадків взірець» у формі мінідослідження 

обставин бою під Крутами, який став в історії українського народу символом героїчного 

подвигу української молоді в ім’я державної незалежності. Учні знайомилися з уривками 

історичних документів,  читали спогади учасників події, спростовували міфи про бій під 

Крутами,  коментували інфографіку перебігу бою. Уривки із художнього фільму «Крути 

1918» українського режисера Олексія Шапарева стали гарною візуалізацією подій. Сучасні 

українські історики вважають, що події 29 січня 1918 року дозволили делегації Української 

Народної Республіки досягти успіху на переговорах з Центральними державами та підписати 

Брест-Литовський мирний договір, який de-fakto означав міжнародне визнання української 

незалежності. У шкільній бібліотеці організовано виставку літератури "Пам`ятай про Крути!". 

11 лютого 2020 року у світі відзначається День безпечного Інтернету (SaferInternetDay). У 

Костянтинівському ЗЗСО № 5 з 08.02.2021 по 11.02.2021 проходили виховні заходи з метою 

інформування про правила співпраці в мережі;  небезпеку публікації особистої інформації в 

соцмережах або на інших сайтах інтернету; розуміння небезпеки знайомств в інтернеті та як 

не стати жертвою шахраїв в інтернеті. Учні початкових класів у День безпечного Інтернету 
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здійснили подорож до країни "Інтернет" разом з героями мультфільму "Фіксики" і пройшли квест 

"Безпечний Інтернет". 

18.02.2021 в 8-Б класі було проведено Урок демократії до Дня Героїв Небесної Сотні. 

Метою заходу було поглибити знання учнів про поняття "Демократія", "Політичні права та 

свободи громадян України", "Революція гідності". Під час уроку учні у складах двох команд 

"відстоювали" свою думку з трьох тем: "Демократія", "Загроза демокрації", "Культура 

демократії". 

15 лютого-День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме 

цього дня 1989 з Афганістану були виведені радянські війська, які протягом десяти років 

брали участь у війні на території цієї країни. У цей день до Центральної міської дитячої 

бібліотеки завітали учні 9-Б, класу які взяли участь у літературно-поетичному спогаді 

«Сторінками Афганської війни». Під час зустрічі лунали вірші й спогади про Афганістан. 

Діти разом з бібліотекарками «пройшлися» сторінками Афганської  війни і торкнулися сумної 

теми «Чорного тюльпану» і «Груз 200». 

  19 лютого у ЗЗСО № 5 відбувся захід, присвячений Дню рідної мови «Рідна мова – 

скарб народу», яке підготували лідери самоврядування разом з педагогом-організатором 

Карагічевой В.В. та бібліотекарем Паламаренко С.О. Вірші відомих та сучасних українських 

письменників: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Павла Тичини, Володимира Сосюри та 

інших, -  пролунали у виконанні учнів 5-11 класів у форматі відео, діти мали можливість 

побачити своє виконання на великому екрані. Наприкінці свята директор школи, Кухар В.О., 

вручила грамоти читцям української поезії. Побажаємо ж всім українцям свято берегти 

українське слово. 

 Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 Березня цікаво, тепло, весело пройшло 

свято в ЗЗСО №5. Першими порадували своїми привітаннями та виступами молодші учні. 

Лунали слова-привітання вчителям. Звучали пісні, вірші, різні інсценування. Жіноче свято 

подарувало кожній жінці і дівчині іскорку тепла, любові та поваги. 

9 березня учні 3-Б класу стали учасниками цікавого тематичного заходу ,,Іду з 

дитинства до Тараса‖, присвяченого Дню народження Тараса Григоровича Шевченка, який 

відбувся у Центральній міській дитячій бібліотеці. Бібліотекарка Рудаченко А.С.  провела 

школярів сторінками відеожурналу .  Діти закріпили знання про те, що Т.Шевченко не тільки 

поет, а й художник. Вони слухали і читали вірші Т.Шевченка зі збірки його  творів 

«Кобзар».  Переглянули презентацію його картин, мультфільми, які створено за творчістю 

Т.Г.Шевченка.  А головне, третьокласники взяли участь у дискусії на тему ,,Чому вчать вірші 

Тараса Шевченка маленьких українців‖. Діти зрозуміли,  що  невмирущі поезії Кобзаря — це 

послання через віки нам, сучасним українцям. У них закладено заповіт на любов до 

Батьківщини, повагу до батьків і старших поколінь, жагу до знань, незламну волю і силу духу, 

нескореність і мужність...  

З метою розширення знаннь дітей про державні символи України, наголошення на 

необхідності оберігати, як святиню, все те, що пов’язує нас із рідною землею, виховування 

любові, поваги й бережливого ставлення до символів нашої держави в Костянтинівському 

ЗЗСО № 5 з 15.03.2021 по 19.03.2021 було проведено класні години, інформаційні хвилини 

"Знай і поважай державні символи України" (1-8 класи), "Історія державних символів 

України" (9-11 класи). Учні молодших класів складали пазл "Державний Прапор", 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=X8HyrxqI4lg&list=UUbhpAztEK-MkkzLWsVny_SA&index=87
https://drive.google.com/file/d/1EWeW3TF1ZOE1fvbg_lcNS-pPzzunenqR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EWeW3TF1ZOE1fvbg_lcNS-pPzzunenqR/view?usp=sharing
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виготовляли Герб України з паперу й стрічок. Старшокласники колективно готували 

презентації, стіннівки "Наші державні символи", повторили текст Гімну України.  Державні 

символи є важливим атрибутом сучасної держави, складовою її конституційного ладу. 

Символи нації, створені нею в процесі власного державотворення, з часом, як правило, стають 

державними у результаті їх закріплення на законодавчо-правовому рівні. Історична традиція, 

унаочнена в символіці, перетворює населення на народ, формує націю. 

Учнівське самоврядування ЗЗСО №5 вирішило взяти участь у конкурсі ―Школа змін‖. 

Метою цього проекту є формування соціальних і громадянських навичок учнів, розвиток 

навичок самоврядування, соціальної активності та соціальної відповідальності учнів завдяки 

організації їх участі у практичній громадській діяльності. Участь у проєкті передбачає згоду 

на проведення перелічених вище заходів та відвідування тренінгів представником учнівського 

самоврядування та педагогічного колективу (заступник директора із виховної роботи, 

педагог-організатор або вчитель відповідальний за розвиток самоврядування у школі). У ході 

проєкту передбачається фінансування учнівських ініціатив, розроблених у рамках діяльності 

шкільного парламенту, у сумі до 50 тисяч гривень на одну школу. Програму ООН із 

відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН 

(ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей 

жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

13.05-14.05 проведено дистанційно години спілкування «9 травня - свято Європи – 

день Миру та Єдності», «Сто метрів до Європи». Учні дізналися про утворення ЄС, про гімн, 

прапор ЄС, подивилися презентацію «День Європи в Україні. Європейський калейдоскоп», 

зіграли в гру-квест «Галопом по Європі», набули знань про  історію створення  Євросоюзу, 

його символіку, прослухали гімн Європейського союзу. А також переглянули 

презентацію  «10 фактів про Європу», та здійснили віртуальну подорож «Тур столицями 

Європи». Ці заходи сприяють формуванню в учнів уявлення власних суджень щодо місця 

України в Європейському суспільстві, школярі згадали, яку ціну заплатив український народ 

за свій європейський вибір та чому потрібно прагнути стати справжнім європейцем, адже це – 

шлях до добробуту країни та її громадян. Відзначення Дня Європи в Україні  це важливий 

крок у  становленні  України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей 

Європи. 

20 травня, у день вишиванки,  учнівським самоврядуванням школи був проведений 

фото-флешмоб, в якому взяли участь учні 1- 11 класів. Діти прийшли до школи в українських 

вишиванках та зробили по класах креативне фото для створення святкового стенду «День 

вишиванки».  Така дія школярів має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї 

національної та громадянської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Люди в 

День вишиванки завжди мають радісний настрій, адже у стародавньому одязі закодовано 

багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. 

Формуванню здорового способу життя, яке передбачає формування фізичних 

здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях 

фізичного культурою і дотримання режиму дня, у прагненні до оволодіння санітарно-

гігієнічними знаннями і навичками, утвердження здорового способу життя, сприяли 

Олімпійський тиждень, проведений у вересні 2020 року, Дні здоров’я. 
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З метою виховання в школярів потреби в постійній руховій активності, зміцненні 

здоров’я 14 вересня проведено Олімпійський тиждень  традиційне всеукраїнське свято 

здоров’я і спорту. До проведення  заходів долучилися не лише вчителі фізичної культури, а й 

усі вчителі школи. Початок  тижня було відкрито музикальною ранковою гімнастикою, яку 

підготували та провели учні 8-А класу (кл. керівник О.М. Уткіна). Протягом тижня учні 

активно взяли участь у турнірі з футболу та шахово-шашковому турнірі. 17 вересня відбувся 

День здоров’я для початкової школи. Кожний клас взяв участь у спортивно-музичному 

флешмобі, який провели для малюків учні 9-Б класу (кл. керівник Ю.В. Андрієнко). Дуже 

цікавою для дітей стала зустріч з представниками Ландшафтного парку "Клебан-Бику", які 

розповіли їм про природу рідного краю, провели екологічні вікторини та подарували малюкам 

сувеніри. 18 вересня естафету Дня здоров’я прийняли учні старшої школи. Протягом дня вони 

взяли участь у спортивних змаганнях, створили плакати за здоровий спосіб життя, 

відповідали на питання спортивної вікторини. Кожний клас підготував та виконав енергійний 

спортивний танець. Діти активно відпочивали, грали в улюблені ігри. 

Пропагандистські заходи щодо профілактики тютюнокуріння в листопаді, зокрема 

бесіди для учнів 2-4 класів: «Життя без шкоди для здоров’я», «Паління в моїй родині»; 

виховні години для учнів 5-8 класів: «Тютюн – здоров’ю не товариш!», «Геть паління – ми 

здорове покоління!»; круглі столи для учнів 9-11 класів: «Куріння і молодь», «Життя без 

паління»; Тиждень здорового способу життя, зокрема  заходи до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом (бесіди «Що потрібно знати про СНІД», години спілкування «ВІЛ/СНІД – прихована 

загроза», лекція «Не зламай собі життя», перегляд відеофільмів про небезпеку СНІДу для 

людства тощо). 

Тиждень з 01.02.2021 по 05.02.2021 у ЗЗСО № 5 пройшов під гаслом "Я обираю 

здоровʼя". У 5-9 класах відбулися години спілкування "У здоровому тілі - здоровий дух". 

Мета виховних заходів: поглибити знання здобувачів освіти про здоровʼя, сприти 

формуванню більш широкого розуміння про здоровий триб життя. Учні залюбки брали участь 

у колі "Я за здоровʼя!", групових роботах для обговорення питань необхідності дотримання 

здорового способу життя, виготовляли колажі "Фізичне та психологічне здоровʼя". 

  З 23 по 26 березня 2021 року для учнів 7-9 класів заступницею керівниці з виховної 

роботи ЗЗСО № 3 Давідовою Оленою Леонідівною за підтримки дитячого фонду ООН 

ЮНІСЕФ було проведено уроки з охорони здоров'я за темою "Здоров'я без сорому". Програма 

навчань дітей та підлітків включала загальну частину - профілактика коронавірусу COVID-19 

та окремі заняття для дівчат. Освітня  кампанія зосередила увагу учнів на здорових гігієнічних 

практиках. Лектор-експерт Смирнова О.О. інформувала молодих людей про шляхи 

попередження розповсюдження COVID-19 як серед високоактивної групи суспільства й одних 

з основних розповсюджувачів вірусу. Окремою темою виступила тема фізіологічних 

особливостей дорослішання й відповідних змін в організмі хлопців та дівчат, сучасних засобів 

особистої гігієни. 

   27-28 квітня було проведено дистанційні бесіди на тему «Надзвичайні ситуації в 

школі під час перерви», «Безпечна праця – право кожної людини», «Охорона праці – запорука 

життя», Закон України «Про охорону праці». Для учнів молодших класів проведені бесіди з 

безпечної поведінки. 



40 

 

  31.05 - 01.06 відбулися спортивні змагання  "Рух - це здорово!" у рамках 

Всеукраїнського масового заходу,  присвяченого Дню захисту дітей! Початкова школа 

влаштувала розважальний калейдоскоп «Хай сонцю і квітам всміхаються діти» (ігри, 

конкурси, вікторини, турніри, майстер-клас). Серед учнів 5-9 класів відбулися дружні матчи з 

футболу збірних команд. 10-11 класи організували інтерактивний майданчик «Жива планета». 

Діти малювали, стрибали, бігали, розважались, брали участь у вікторині, оздоровчих вправах. 

Здійснюючи заходи з превентивного виховання, метою якого є формування правової 

свідомості на основі тих правових знань, уявлень, переконань, що склалися в нашому 

суспільстві; докорінне підвищення правової культури школярів, формування здорового 

способу життя, попередження асоціальних проявів серед учнів, профілактика вживання 

наркотичних та психотропних речовин. У вересні-жовтні здійснено заходи щодо запобігання 

бродяжництву, жебрацтву, скоєнню правопорушень під час проведення Всеукраїнського 

профілактичного заходу «Урок».  

На початку року складено і затверджено список сімей, що опинились у складних 

життєвих обставинах (таких сімей 1). Дітей з сімей, що опинились у складних життєвих 

обставинах, залучено до участі у шкільних та позашкільних гуртках та секціях. 

Адміністрацією, класними керівниками систематично проводяться рейди щодо виявлення 

учнів, що мають пропуски занять з неповажних причин, схильні до бродяжництва, вживання 

тютюнових виробів. 

Костянтинівський ЗЗСО № 5 долучився до Всеукраїнської акції "16 днів проти 

насильства", яка стартувала 25 листопада 2020 року, з метою привернення уваги суспільства 

до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі 

людьми та захисту прав жінок. Здобувачі освіти 5-11 класів та класні керівники організували 

та взяли участь у низці заходів: проведення онлайн – уроку з теми: «Я маю право  жити без 

насильства»; перегляд відеоролику на тему «Як боротися з булінгом»; презентація 

нформаційного матеріалу з проблеми «Запобігання насильству»; обговорення проблеми «Як 

зупинити насильство?»; створення коллажу «Долучись до міжнародної акції протии 

насильства». 

Класними керівниками проведено години спілкування «Поняття про правомірну й 

протиправну поведінку», «Злочин і підліток», «Відповідальність за свої вчинки», «Мої права 

закінчуються там, де починаються права іншої людини», дискусії «Честь і совість», «Життєві 

цінності», круглі столи «Навіщо потрібні закони». 

На батьківських зборах класні керівники порушують питання попередження 

насильства в сім’ях, стосунків дітей і батьків, відповідальності батьків за виховання й 

навчання дітей, адміністративної відповідальності батьків за правопорушення підлітків, 

зокрема: «Конфлікти в сім’ї: як їх уникнути?», «Відповідальність батьків за виховання дітей», 

«Попередження правопорушень і злочинів серед підлітків», «Спільна діяльність сім’ї та 

школи у правовому вихованні підростаючого покоління» тощо.  

З метою вироблення у школярів свідомого ставлення до праці, професійного 

самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до своїх можливостей, 

здібностей та з урахуванням вимог ринку праці в школі організовано профорієнтаційну 

роботу. Це проведення уроків, бесід з використанням профорієнтаційного терміналу; 
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проведення ігор, вікторин «Усі професії потрібні, усі професії важливі» (2-5 класи); годин 

спілкування «Моя професія – моє майбутнє» (6-8 класи); круглих столів «На шляху до успіху» 

(9-11 класи).  

Протягом навчального року адміністрацією школи, класними керівниками 

здійснюється, щоденний, щотижневий контроль за відвідуванням учнями занять.  

Учні школи (Зайчикова О., Солонина С.) є активними учасниками ГО «Молодіжна ліга 

майбутніх поліцейських». Вони беруть активну участь в організації та проведенні 

різноманітних заходів, профілактичних рейдів на шкільному та міському рівнях.  

 За 2020-2021 н.р. правопорушень і злочинів, скоєних учнями школи, не зафіксовано. 

Упродовж навчального року для старшокласників було організовано онлайн-зустрічі з 

представниками вищих навчальних закладів області та України: Луганського національного 

аграрного університету, Київського університету культури, Київського національного 

університету культури і мистецтв, Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету, Національного університету цивільного захисту України, Донбаської 

національної академії будівництва та архітектури, Бахмутського педагогічного коледжу,  

Краматорського технологічного технікуму, Дружківського технікуму ДДМА тощо.  

 

 

Ремонтні роботи виконані у 2020-2021 н. р. 

по Костянтинівському ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 

Костянтинівської міської ради 

Донецької області 

 

 

№ 

з/п. 

 

Найменування робіт 

 

Виконавці 

Вартість 

виконаних 

робіт 

1 Виконання електричних робіт 

З’єднання кінцівок електричних проводів; 

Заміна електричних ламп в каб. ДПЮ,  

каб. керівника: 

Встановлення діоду на балконі; 

Встановлення сушарок; 

Заміна електричної распред. коробки у 

коридорі ІІ – поверху 

Заміна розеток у каб. хімії 

 

техпрацівники 1196.60 грн. 

2 Виконання слюсарних та сантехнічних робіт 

Заміна кранів в їдальні, 

Заміна кранів в чоловічому туалеті 

Заміна крану у жіночому туалеті 

 

техпрацівники 398.00 грн. 

3 Виконання столярних та теслярських робіт 

Обліцювання  стін вхідного коридору плитою 

ОСБІ 

Ремонт шкільних меблів 

Встановлення замку на шафі для збереження 

техпрацівники 3277.20 грн. 
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протигазів 

Кріплення куточка на сцені 

 

4 Виконання малярних робіт 

Фарбування віконних укосів (спортивні 

роздягальні, каб. вчителів фізкультури, 

тренажерна зала, каб. образотворчого 

мистецтва, коридор – IV поверх) 

Фарбування  вхідного коридору 

 

батьківський  

комітет, 

вчителі , 

техпрацівники  

712.00 грн. 

5 Виконання будівельних, штукатурних, 

та білосних робіт 

Встановлення пластикових дверей  І-поверх 

Часткова побілка стін, стелі у їдальні 

Часткова побілка стін у підвалі 

Часткова побілка стелі коридору ІІ та ІІІ 

поверха  

Побілка бордюр до свята «Останнього та 

Першого дзвонка» 

Монтаж віконних укосів після встановлення 

пластикових вікон (стяжка, шпаклювання): 

- каб. вчителів фізичної культури - 1шт. 

- спортивні роздягальні - 2 - шт. 

- каб. образотворчого мистецтва - 3 шт. 

- тренажерна зала - 4 шт. 

- коридор IV поверх - 2 шт. 

Шпаклювання дверного укосу після 

встановлення дверей у холі І - поверху 

Окліювання вікон на зимовий період 

батьківський  

комітет, 

вчителі , 

техпрацівники  

23756.50 грн. 

6 Виконання зварювальних робіт 

Монтаж металевих решіток у коридорі І - 

поверху 

Ремонт шкільних меблів 

 

техпрацівники 220.00 грн. 

7 Ремонт у 25 навчальних кабінетах 

Фарбування панелей – 6 кабінетах 

Фарбування підлоги – 10 кабінетах 

Фарбування шкільних меблів – 7кабінетах 

Фарбування дверей – 7кабінетах 

 

батьківський  

комітет, 

вчителі , 

техпрацівники 

 

900.00 

1550.00 

1050.00 

500.00 
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8 Різне 

 

Вантажне перевезення і транспортні витрати 

 

Канцелярія 

 

Оснащення мед. кабінету 

 

Заправка та ремонт бензокоси 

 

Миючі засоби( прання гардин, миття вікон, 

прибирання приміщень, миття та дезінфекція 

рук) 

 

Придбання господарчого інвентарю 

 

батьківський  

комітет, 

вчителі , 

техпрацівники 

 

 

1070.00 

 

746.34 

 

55.50 

 

921.00 

 

490.00 

 

 

 

2164.00 

9 Встановлення 12 пластикових вікон  МІСЬКУО 83720.00 

10 Придбання 2-х короткофокусних проекторів  

для НУШ  

МІСЬКУО 31068.00 

11 Придбання 2-х струмеівих кольорових БФП 

(принтерів) для НУШ 

МІСЬКУО 16452.00 

12 Придбання 2-х комплектів одномісних (шкільна 

парта зі стільцем) для НУШ 

МІСЬКУО 95760.00 

13 Дошка аудиторна магнітно- крейдова - 2шт. 

для НУШ 

МІСЬКУО 6200.00 

14 Дошка магнітно-маркерна - 2шт. для НУШ МІСЬКУО 4000.00 

15 Дошка коркова - 2шт. для НУШ МІСЬКУО 2600.00 

16 Фліпчарт на тринозі - 2шт. для НУШ МІСЬКУО 3600.00 

17 Набір маркерів - 8шт. для НУШ МІСЬКУО 600.00 

18 Набір магнітів - 10 шт. для НУШ МІСЬКУО 550.00 

19 Губка для для сухостиральних дошок - 8 шт. 

для НУШ 

МІСЬКУО 280.00 

20 Набір кольорової крейди - 8 шт. для НУШ МІСЬКУО 240.00 

21 Комплект для навчання грамоті - 2шт. для НУШ МІСЬКУО 3700.00 

22 Інструменти контрольно-вимірювальні - 2шт. 

для НУШ 

МІСЬКУО 1800.00 

23 Папір для фліпчарта (ліновании) - 4шт.  

для НУШ 

МІСЬКУО 520.00 

24 Папір для фліпчарта (без лініювання) - 4шт.  

для НУШ 

МІСЬКУО 520.00 

25 Календар природи - 2шт. для НУШ МІСЬКУО 800.00 

26 Килимок – конструктор - 8шт.для НУШ МІСЬКУО 3760.00 

27 Набір таблиць - 2шт. для НУШ МІСЬКУО 2800.00 

28 Набір настільних розвивальних ігор 2шт.  

для НУШ 

МІСЬКУО 1280.00 

29 Набори сюжетних та предметних малюнків - 

2шт. для НУШ 

МІСЬКУО 600.00 

30 Демонстраційний набор українська абетка на МІСЬКУО 1200.00 
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магнітах - 2шт. для НУШ 

31 Набір для вивчення розряду числа - 2 шт.  

для НУШ 

МІСЬКУО 1800.00 

32 Ваги математичні - 2шт. для НУШ МІСЬКУО 1480.00 

33 Конструктор для вивчення різних конструкцій 

та механізмів - 2шт. для НУШ 

МІСЬКУО 2400.00 

34 Ігровий набір Six Briks - 58шт. для НУШ МІСЬКУО 1078.80 

35 Ігровий набір LEGO - 4шт. для НУШ МІСЬКУО 2254.68 

36 Сушарки - 5шт. МІСЬКУО 5750.00 

37 Відро пластмасове для сміття - 7шт. МІСЬКУО 1138.50 

38 Контейнер для збору полімерів - 2шт. МІСЬКУО 3134.00 

39 Контейнер для збору паперу - 2шт. МІСЬКУО 2619.44 

40 Контейнер для збору батарейок - 1шт. МІСЬКУО 169.00 

41 Паперові рушники – 510шт. МІСЬКУО 5610.00 

42 Захисні маски – 2185шт. МІСЬКУО 7647.50 

43 Дезінфекційний засіб – 77шт. МІСЬКУО 5082.00 

44 Антисептичний засіб – 60шт. МІСЬКУО 7800.00 

45 Деспенсер для рушників – 5шт. МІСЬКУО 550.00 

46 Печатки гумові – 13шт. МІСЬКУО 221.00 

47 Для оснащення їдальні 

Комплект гастрономічних ємностей для марміту  

та других справ -1шт. 

Комплект столів кухонних-  1шт. 

Ваги кухонні електронні 1 шт. 

Ванна для мийки3-х секційна – 2шт. 

Стелаж для сушки посуду-2шт. 

Стелаж 4 полки -1шт. 

Шафа для хліба -1шт. 

Монтаж електрообладнання їдальні 

МІСЬКУО  

 

21000.00 

30400.00 

7201.20 

15800.00 

26666.66 

6666.67 

6666.67 

1405.00 

4140.50 

8940.00 

48 Лінолеум  МІСЬКУО 1394.06 

49 Протимоскітна сітка  - 6шт. МІСЬКУО 1500.00 

50 Канц.товари МІСЬКУО 965.65 

  ВСЬОГО 

 

454638.47 грн. 
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Головні завдання  

на 2021/2022 навчальний рік 
 

У  новому навчальному році робота Костянтинівського закладу загальної середньої освіти  І-

ІІІ ступенів № 5 Костянтинівської міської ради Донецької області  буде націлена на втілення в 

життя  основних положень Національної доктрини розвитку науки і освіти в Україні  в  21 

столітті, на виконання Законів України "Про освіту" (зі змінами), "Про загальну середню 

освіту" (зі змінами), інших нормативно-правових документів. Педагогічний колектив  починає 

працювати  над методичною  темою: 
 

"КЛЮЧОВІ ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРА ЯК 

ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ" 
 

Діяльність Костянтинівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 у 

2021/2022 навчальному році буде спрямована на:  
 

 Реалізацію: 

-державних, обласних, міських цільових програм щодо розвитку освітньої 

галузі,поглиблення змісту та покращення якості освіти; 

- шкільної програми моніторингових досліджень; 

-    принципу наступності і перспективності між початковою, основною та старшою 

ланками школи; 

- системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень. 

 

 Формування: 

- системи дієвих заходів та посилення контролю за збереженням складових здоров’я 

школярів; 

- системи моніторингових досліджень результативності  та ефективності всіх 

напрямів діяльності закладу; 

- безпечного освітнього простору, запобігання булінгу та мобінгу в  закладі. 

 

 Удосконалення: 

  - форм і методів проведення уроку з метою підвищення якості знань здобувачів освіти; 

   -      системи особистісно-орієнтованого навчання; 

-  організації освітнього процесу відповідно до загальнолюдських цінностей, сучасних 

умов та науково-технічних досягнень для підвищення його якості; 

-  системи роботи з обдарованими учнями, якісної підготовки учнів до олімпіад, 

турнірів,  конкурсів, змагань, МАН; 

- системи роботи з профілактики дитячої злочинності та правопорушень; 

-  матеріально-технічної бази школи: оновлення та поповнення кабінетів технічними 

та мультимедійними засобами. 

 

 Підвищення: 



46 

 

-  рівня педагогічної майстерності вчителів, загальної культури, зростання мотивації до 

самовдосконалення шляхом підтримки та заохочення вчителів. 

 

 Створення: 

- умов для самовизначення, самоствердження, самореалізації особистості учня на 

основі побудови структурованого управлінського процесу; 

-      умов для широкого використання ІКТ у освітньому процесі;  

- організаційно-методичних умов для профільного навчання у старшій школі; 

-      мережі гуртків художньо-естетичного спрямування. 

 

 Забезпечення: 

-      рівного доступу до якісної освіти; 

-      одержання здобувачами освіти загальної середньої освіти на рівні Державних 

стандартів; 

- соціального захисту учасників освітнього процесу, створення умов 

дляіндивідуального навчання дітей та психологічного супроводу дітей, які його 

потребують; 

- вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду,  новітніх методик та 

форм навчання і виховання учнів на основі використання сучасних прогресивних 

інформаційно-комп’ютерних технологій; 

- інтеграції родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного 

виховання; 

- активного залучення громадськості до участі у навчально-виховному процесі 

закладу; 

- функціонування мережі  спортивних гуртків та секцій. 
 

 Сприяння: 

- діяльності шкільної дитячої учнівської організації з метою активізації участі молоді 

в управлінні школою, налагодження роботи органів учнівського самоврядування; 

- активізації роботи по вихованню громадянської свідомості та патріотизму учнів; 

- зміцненню зв’язків школи з навчальними закладами І, ІІ, ІІІ таІV рівнів акредитації з 

метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи. 
 

 Дотримання: 

- норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я учасників освітнього 

процесу та посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму; 

-      організації  якісного харчування та оздоровлення; 

-      санітарно-гігієнічного режиму закладу. 
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РОЗДІЛ ІІ 

Організація освітнього процесу 

2.1. Створення  умов для реалізації права  дітей на здобуття  

повної загальної середньої освіти 
 Виконання ст.53 Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» 

№ 

за/п 

Зміст      роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

Примітка 

1.  Організувати постійний контроль 

за здобуттям повної загальної 

середньої освіти та вести 

роз’яснювальну роботу  серед 

населення щодо обов’язковості 

здобуття дітьми та підлітками 

повної загальної середньої освіти 

Упродовж 

навчального 

року (збори, 

співбесіди, 

оголошення) 

Адміністрація 

закладу,  

пед. колектив 

Інформація  

2.  Довести робочий навчальний план 

до відома всіх працівників і 

здобувачів освіти закладу 

до 01.09.2021 Видренко А.М. Протоколи 

педагогічної 

ради 

___________ 

№_____, 

Ради школи 

___________ 

№______ 

 

3.  Проводити роз’яснювальну 

роботу серед учнів і батьків про 

підготовку і участь у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

навчальних досягнень учнів 

протягом 

року 

Воробйова Л.І. Інформація  

4.  Здійснювати індивідуальну 

роботу із сім’ями, в яких батьки 

ухиляються від виконання своїх 

батьківських обов’язків 

протягом 

року 

Осьмуха Т.Ю. Акти 

перевірок 
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5.  Вчасно оформляти необхідну 

документацію, передбачену 

нормативно-правовими 

документами щодо прийому, 

переводу, відрахуванню та 

випуску  учнів із школи 

протягом 

року 

Воробйова Л.І., 

Рубан О.М. 

Накази  

6.  Проаналізувати мережу закладу та 

привести її у відповідність із 

вимогами Закону України "Про 

загальну середню освіту" 

до 06.09.2021 Воробйова Л.І. Наказ 

___________ 

№______ 

 

7.  Подати статистичний звіт (форма 

№77-РВК) про кількість дітей і 

підлітків шкільного віку, 

інформацію про охоплення дітей і 

підлітків шкільного віку 

навчанням, про облік за роками 

народження, про облік навчання 

дітей і підлітків шкільного віку 

до 09.09.2021 Воробйова Л.І Статистичний 

звіт, 

інформація 

 

8.  Згідно Законів України «Про 

освіту» (зі змінами), "Про 

загальну середню освіту" (зі 

змінами) створити сприятливі 

умови для відвідування учнями 

школи. 

вересень 

2021 

Видренко А.М. 

Воробйова Л.І. 

Інформація  

9.  Завершити набір здобувачів 

освіти до 1  класу 

до 01.09.2021 Адміністрація Накази 

___________ 

№______ 

 

10.  Перевірити працевлаштування 

випускників 9,11 класів. 

Підтвердити довідками про 

навчання.  

до 13.09.2021 Осьмуха Т.Ю. 

 

Інформація, 

списки 

 

11.  Оформити особові справи учнів  

1 класу 

1-й тиждень 

вересня 

класні керівники Особові 

справи 

 

12.  Перевірити проходження 

медичного огляду працівниками 

закладу. 

до 

01.09.2021 

 Павлова Н.Ф. Інформація, 

медичні  

картки 

 

13.  Перевірити довідки про 

проходження учнями школи 

поглибленого медичного огляду, 

проби Руф’є. 

до 01.09.2021 Класні керівники Інформація  

14.  За результатами медичного 

огляду розподілити учнів на 

групи для занять фізичною 

до 06.09.2021  Павлова Н.Ф. Наказ 

___________ 

№______ 
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культурою ___________ 

№______ 

15.  З метою збереження і зміцнення 

фізичного та  психічного здоров’я, 

розвитку в учнів естетичної 

культури організувати роботу 

спортивних гуртків та секцій 

з 02.09.2021 Федорюк Л.В. інформація  

16.  Забезпечити гарячим харчуванням 

всіх учнів школи. Організувати 

безкоштовне харчування учнів 1-4 

класів та дітей пільгового  

контингенту. 

 

з 01.09.2021 

Воробйова Л.І Накази 

___________ 

№_____ 

__________ 

№_____ 

 

17.  Забезпечити соціальний супровід 

дітей пільгового контингенту 

протягом 

року 

Осьмуха Т.Ю. Інформація, 

списки, 

наказ 

___________

№______ 

 

 

 

 

 

18.  Організувати індивідуальне 

навчання 

до 01.09.2021        Федорюк Л.В. Наказ 

___________

№______ 

 

19.  Провести інвентаризацію фонду 

шкільних підручників, 

проаналізувати збереження фонду 

та забезпечення ними школярів 

вересень –

жовтень 

2021 

Паламаренко 

С.О. 

Інформація  

20.  Укомплектувати навчальні 

кабінети  1 класів шкільними 

меблями й відповідним 

обладнанням 

до 10.09.2021 Аненко О.М. Інформація  

21.  Згідно Типового положення "Про 

навчальний кабінет" здійснити 

атестацію і паспортизацію 

навчальних кабінетів 

до 02.09.2021 Адміністрація, 

ПК 

Протоколи, 

акти 

 

22.  Провести конкурс-огляд на краще 

утримання класного приміщення, 

кращий санітарно-гігієнічний стан 

та естетичне оформлення кабінету 

до 01.09.2021 Адміністрація, 

ПК 

Протоколи  

23.  Проаналізувати стан 

індивідуальної роботи з учнями, 

схильними до правопорушень. 

Взяти на облік таких учнів та 

постійно здійснювати 

профілактичну роботу з питань 

згідно 

річного 

плану роботи 

школи 

Осьмуха Т.Ю. 

класні керівники 

 

Інформація, 

Наказ 

____________ 

№_____ 

 



50 

 

попередження правопорушень 

серед  неповнолітніх 

24.  За результатами навчальних 

досягнень учнів, визначити учнів, 

які навчаються на початковому 

рівні  та спланувати ряд заходів, 

направлених на підвищення рівня 

їх знань. 

грудень 2021 

травень 2022 

 

 

Воробйова Л.І. 

 

 

Документація,

індивідуальні 

плани роботи 

 

25.  Скоординувати роботу вчителів 

щодо підтримки обдарованих 

учнів. 

вересень 

2021 

Воробйова Л.І. Списки, 

наказ 

___________ 

№_____ 

 

 

 

 

26.  Організувати роботу щодо 

охорони праці та  безпеки  

життєдіяльності в школі  

вересень 

2021 

Видренко А.М., 

Л.І.Воробйова 

Документація, 

наказ  

___________

№_____ 

 

27.  Заслухати на засіданні Ради 

профілактики  питання щодо 

відвідування учнями школи 

навчальних занять та організацію 

рейду «Урок» 

 

жовтень 

2021 

 

Осьмуха Т.Ю. 

Протокол 

Ради 

профілактики 

____________ 

№______ 

 

28.  Оформити шкільну 

документацію: 

-  класні   журнали; 

- журнали факультативних занять; 

- журнали гурткової роботи; 

- журнали  обліку  відвідування 

учнями  школи  

 

 

до 05.09.2021 

 

Воробйова Л.І., 

Федорюк Л.В. 

педагогічні 

працівники 

 

Шкільна 

документація 

 

29.  Проаналізувати списки учнів 

школи та поповнити базу даних 

на: 

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування;  

- напівсиріт; 

- дітей одиноких матерів; 

- дітей з багатодітних сімей; 

- дітей-інвалідів; 

- дітей,  які  постраждали   

внаслідок аварії  на  ЧАЕС; 

- дітей девіантної поведінки; 

- дітей з малозабезпечених сімей 

-  

до 

09.09.2021 

Осьмуха Т.Ю. Інформація, 

списки 

 

30.  Встановити режим роботи до 02.09.2021 Воробйова Л.І, Наказ  
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шкільної їдальні в умовах 

епідемії COVID-19  

 -  скласти  графік харчування  

учнів та вчителів школи;  

-  скласти графік чергування учнів 

та  вчителів в їдальні 

 

Павлова Н.Ф. ____________ 

№____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Розподіл класного керівництва та закріплення навчальних кабінетів  

за педагогічними працівниками школи 

 

№ 

за/п 

Зміст      роботи Термін 

виконанн

я 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

Примітка  

1.  Укомплектувати класи та призначити 

наказом  по школі класних керівників    

І ступінь навчання 

 1-А клас Ващенко О.І.. 

  1-Б клас Погорелова Я.В. 

  2-А клас Гуща Л.П. 

  2-Б клас Ворошилова О.О. 

  3-А клас Сірош Г.І. 

  3-Б клас Струбіцька Г.Й. 

  4-А клас Дьяченко О.М. 

  4-Б клас Павлюченко Л.М. 

  ІІ ступінь навчання    

5-А клас  Антонова Н.І. 

5-Б клас Назаренко Л.Б. 

5-В клас Агеєва Л.М. 

6-А клас Рожков С.І. 

6-Б клас  Єрмолова О.А. 

6-В клас  Берещак О.А. 

7-А клас  Василянський А.М. 

01.09.2021 Адміністрація Наказ 

_____________ 

№_____ 
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7-Б клас Рейзіна Л.Г. 

7-В клас Мієнко О.Г. 

8-А клас Бутенко О.П. 

8-Б клас Луцьковська Н.Є. 

8-В клас Чернік І.Л. 

9-А клас Уткіна О.М. 

9-Б клас Носов А.В. 

9-В класЕйвазова І.В. 

ІІІ ступінь навчання    

10-А клас Андрієнко Ю.В. 

11-А клас Завражна М.О. 

 

2.  Закріпити навчальні кабінети школи 

за педагогічними працівниками: 

 каб. №11 –Єрмолова О.А. 

 каб. №12 – Ващенко О.І. 

 каб. № 13 – Погорелова Я.В. 

 каб. № 14–Агеєва Л.Н. 

 каб № 15 –Завражна М.О.   

 каб. № 16 –.Мієнко О.Г. 

 каб.  № 21 – Чернік І.Л. 

 каб. № 22 –  Рожков С.І. 

 каб. №23 –Сірош Г.І 

 каб. № 24 – Ворошилова О.О. 

 каб.№ 25 – Гуща Л.П. 

 каб. № 26 – Дьячено О.М. 

 каб. № 27 – Павлюченко Л.М. 

 каб. № 28 – Струбіцька Г.Й. 

 каб.№ 29 – Бутенко О.П. 

 каб. № 31 – Носов А.В. 

 каб. № 32 – Рейзіна Л.Г. 

 каб. № 33 – Берещак О.А. 

 каб. № 34 – Антонова Н.І. 

 каб. № 35 – Андрієнко Ю.В. 

 каб № 36  - Назаренко Л.Б.. 

 каб. № 37 – Ейвазова І.В. 

 каб. № 38 – Уткіна О.М. 

 спортивна зала–Логвіненко 

В.Ю. 

  майстерня – Якубець І.В. 

 бібліотека – Паламаренко 

С.О.. 

до 01.09.2021 Адміністраці

я 

Довідки,  

 

 



53 

 

 

 

2.3 ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ 

ПОЧАТКОВОЇ  ОСВІТИ 

 (КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (НУШ) 

(постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження 

Державного стандарту  початкової   освіти») 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Оновити на сайті школи інформацію про 

впровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти у 1-х класах (НУШ) 

серпень 

 
Воробйова Л.І 

Ващенко О.І. 

 

 

 

2 Опрацювати на засіданні шкільного МО вчителів 

початкових класів: 

-      Державний стандарт початкової  освіти; 

-      Критерії оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкової школи; 

-      Наказ МОН України від 21.03.2018 №268 

«Про затвердженнятиповихосвітніх та 

навчальнихпрограм для 1-2-х 

класівзакладів загальної середньої освіти»; 

-  Наказ МОН України від 20.04.2018 №407 «Про 

затвердження Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І 

ступеня» 

-       Лист МОН України від 09.08.11 №1/9-455 

«Щодо проведення Всеукраїнської акції 

«Дай руку, першокласнику» 

  

 серпень- 

вересень 

вересень 

 листопад 

 серпень 

  

  

Воробйова Л.І 

Ващенко О.І. 

 

 

 

 

 

 

3. Опрацювати базові навчальні програми для 

початкової школи 

серпень  Вчителі поч. 

класів 

 

4. Здійснювати вчасне комплектування педагогічними 

працівниками початкових класів 

постійно Адм. школи  

5 Забезпечити   учнів початкових класів підручниками, 

іншим навчальним приладдям (Відповідно до вимог 

НУШ) 

серпень Адміністрація 

школи 

 

6 Здійснювати обов’язковий медичний 

профілактичний огляд учнів початкових класів 

1 раз на рік Павлова Н.Ф.,  

Воробйова Л.І 

 

 

7 Забезпечувати соціальний захист учнів початкових 

класів харчуванням  

постійно Адміністрація 

школи 

 

8 Забезпечити умови навчання дітей з інвалідністю та 

дітей з вадами розумового та фізичного розвитку у 

школі (індивідуальне  навчання) 

упродовж 

року 

Адміністрація 

школи 

 

9 Опрацювати методичні рекомендації щодо 

організації навчання дітей з обмеженими фізичними 

можливостями на засіданні ШМО 

серпень Воробйова Л.І 

Ващенко О.І. 

 

 

10 Забезпечити виконання законодавства з питань 

захисту прав дітей  

постійно Видренко А.М.,  

Осьмуха Т.Ю.. 
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2.4 ЗАХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ  З ПІДГОТОВКИ  

ТА УЧАСТІ  УЧНІВ 11-ГО КЛАСУ У ЗНО-2022 

 

№ 

з/п 

Заходи термін 

виконання 

відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Видати наказ по школі «Про призначення 

відповідального за організацію роботи у школі щодо  

участі учнів у ЗНО-2022 

 

до 09.09. Видренко А.М..  

3. Призначити відповідального за формування списків 

учнів-випускників 2022 року для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні. 

 

вересень Воробйова Л.І 

 

 

4. Провести нараду при директорові з класним керівником 

11-го класу, учителями- предметниками з питання 

організації та підготовки учнів до тестування і механізму 

тестування. 

вересень  Воробйова Л.І 

 

 

5. Провести інструктивну нараду для керівників ШМО з 

питання організації проведення і підготовки учнів 11-го 

класу до тестування (нарада при заступникові директора 

з навчально-виховної роботи) 

вересень Воробйова Л.І.  

6. Провести збори учнів 11-го класу з метою роз’яснення 

процедури зовнішнього незалежного оцінюванні , 

підготовки до участі в ньому. 

вересень-

квітень 

Воробйова Л.І.  

7. Провіести батьківські збори учнів 11-го класу з метою 

інформування та роз’яснення процедури зовнішнього 

тестування, підготовки та участі в ньому випускників 

2022 року 

жовтень – 

квітень 

Воробйова Л.І., 

Завражна М.О. 

 

8 Забезпечити реєстрацію учнів 11-го класу для участі у 

ЗНО-2022 

січень Воробйова Л.І., 

Носов А.В. 

 

9. Провести організаційну роботу з підготовки та участі 

учнів  10,11-го класу в пробному зовнішньому 

незалежному тестуванні з окремих предметів 

лютий Воробйова Л.І.  

10. Участь учнів 10,11 класів у пробному зовнішньому 

тестуванні з окремих предметів 

лютий Воробйова Л.І., 

учителі-

предметники 

 

11. Участь учнів 11-го класу у зовнішньому незалежному 

тестуванні  

 

Квітень-

червень  

Воробйова Л.І., 

учителі 

предметники 

 

12. Учителям предметникам організувати систематичну 

роботу з якісної підготовки до ЗНО відповідно до 

Програм підготовки до ЗНО, затверджених 

Міністерством освіти і науки України 

Постійно  

на уроках 

Воробйова Л.І., 

 учителі –

предметники 

 

13. Надати потрібну інформацію до відділу освіти щодо 

організації та проведення зовнішнього тестування у 

школі. 

 

В  разі 

запиту 

Воробйова Л.І., 

 

 

14 Контроль за підготовкою учителів до уроків  11-го класу 

(впровадження різнорівневих тестових технологій) 

 

Протягом 

року 

Адміністрація  
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2.5.Організація допрофільного та  профільного навчання 

 

Організація профільного навчання в школі здійснюється на основі Концепції 

профільного навчання в старшій школі, затвердженої Рішенням колегії Міністерства освіти і 

науки 25.09.2003 року №10/12-2, яка розроблена на виконання Закону України «Про загальну 

середню освіту», ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти, 

спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом 

Президента України    від 17.04.2002 року №347/2002. 

Мета профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу 

учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної 

підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до 

самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного 

суспільства. 

 

№ 

п/п 

Зміст      роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

Примітка  

Організаційні заходи  

1.  Створити умови для врахування і 

розвитку навчально-пізнавальних і 

професійних інтересів, нахилів, 

здібностей і потреб учнів старшої 

школи в процесі їхньої 

загальноосвітньої підготовки 

протягом року Адміністрація 

школи 

Інформація  

2.  Організувати допрофільне  

вивчення окремих предметів: 

 у 8-А,Б класах –фізика 

 у 8-В класі - хімія 

 у 9 класах –   факультатив 

до 01.09.2021 Воробйова Л.І. Робочий 

навчальний 

план 

 

3.  Організувати профільне навчання: 

 у 10-А клас – профіль української 

філології  

 11-А клас – математичний профіль  

до 02.09.2021 Дудка І.П. Робочий 

навчальний 

план 

 

4.  Вивчити та обговорити на нараді 

вчителів наявне програмно-

методичне, матеріально-технічне і 

кадрове забезпечення навчально-

виховного процесу та приведення 

даних чинників у відповідності до 

потреб реалізації профільного 

навчання 

вересень 2021 Воробйова Л.І. Інформація  

Педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання 

5.  Провести діагностичні протягом року Практичний  Інформація  
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дослідження з метою виявлення 

відповідності профілів навчання 

освітнім потребам учнів 

психолог 

6.  Проводити анкетування, 

педагогічні дослідження серед 

учнів 6, 7 класів для своєчасного 

виявлення задатків, нахилів, 

інтересів дітей з метою розвитку їх 

здібностей, для впровадження 

допрофільного та профільного 

навчання 

 

протягом року Класні 

керівники 

 

Інформація  

 

 

 

 

 

 

 

7.  Узагальнити результати 

досліджень з метою виявлення 

профілів, що користуються 

найбільшим попитом серед учнів 

школи 

до 06.05.2022 Воробйова Л.І. 

 

 

Довідка  

Профорієнтаційна робота 

8.  Проаналізувати працевлаштування 

випускників школи за 3 роки для 

виявлення впливу обраного 

профілю навчання 

жовтень 2021 Осьмуха Т.Ю.. Інформація  

9.  Організувати заочну подорож  

«У світі цікавих професій» 4 клас  

березень - 

квітень 2022 

Дьяченко О.М. 

Павлюченко Л.М. 

Інформація  

10.  Взяти участь учням випускних 

класів в Днях відкритих дверей 

навчальних закладів І, ІІ, ІІІ таІV 

рівнів акредитації 

лютий-травень 

2022 

Осьмуха Т.Ю.. 

класні 

керівники 

Інформація  

 

11.  Співпрацювати з  центром 

зайнятості населення, проводити 

аналіз освітніх потреб населення 

району щодо здобуття повної 

загальної середньої освіти 

протягом року Осьмуха Т.Ю. Інформація  

Матеріально-технічне забезпечення 

12.  Привести у відповідність до потреб 

реалізації профільного навчання 

наявне матеріально-технічне 

забезпечення навчально-виховного 

процесу 

до 01.10.2021 Носов А.В., 

Завражна М.О. 

Інформація  

Робота з батьками та громадськістю 

13.  Організувати консультаціїдля 

учнів і батьків з питань 

до 02.09.2021 Осьмуха Т.Ю. 

 

Інформація  
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професійної орієнтації молоді  

Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів 

14.  Створити умови для безперервної 

педагогічної освіти, підготовки 

вчителів до роботи в профільних 

класах 

постійно Адміністрація 

школи 

Інформація  

15.  Забезпечити проходження курсів 

підвищення кваліфікації вчителів, 

які працюють в профільних класах 

протягом року Федорюк Л.В. Інформація  

 

2.6. Організація індивідуального навчання 

 

№ 

п/п 

Зміст     роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

Примітка  

1.  Виконувати нормативні документи: 

Закони України «Про освіту» (зі 

змінами), «Про загальну середню 

освіту» (зі змінами) та про 

індивідуальну форму навчання в  

закладах освіти 

протягом 

навчального 

року 

 Федорюк Л.В.. Інформація  

2.  Скласти та постійно корегувати 

списки дітей та підлітків з вадами 

розумового та фізичного розвитку, 

відповідно до «Інструкції з обліку 

дітей і підлітків шкільного віку»  

1 раз на 

квартал 

Осьмуха Т.Ю. Списки  

3.  Вести облік учнів, які тимчасово 

перебувають на лікуванні в 

санаторних навчальних закладах 

протягом 

року 

Осьмуха Т.Ю. Накази 

 

 

4.  Оформити пакет документів: 

- заява батьків або осіб, які їх 

замінюють; 

- накази керівника закладу; 

- довідка, завірена печаткою ЛКК та 

медико-психолого-педагогічною 

комісією 

до 01.09.2021 Воробйова Л.І. Документація  

5.  Розглянути питання щодо 

організації 

індивідуальногонавчання на нараді 

при директорові, педраді 

грудень 2021- 

червень 2022 

Федорюк Л.В.. Протокол   

6.  Проаналізувати стан 

індивідуального  навчання в школі  

червень 2021 Федорюк Л.В. Наказ 

____________ 

№_____ 
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2.7. Організація роботи з предмету «Захист України» та військово-

патріотичного виховання 

 
 

Допризовна підготовка юнаків і військово-патріотичне виховання в школі організовується і 

проводиться на підставі: 

 Конституції України; 

 Закону України «Про Збройні Сили України»; 

 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»; 

 Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового 

способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства 

(постанова Кабінету Міністрів України №1697 від 15.09.1999 р.); 

 Указу Президента України №981/98 від 04.09.1998 р. «Про концепцію виховної роботи в 

Збройних Силах та інших військових формуваннях України»; 

 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України»; 

 Указу Президента України №1284/9 від 06.10.1999 р. «Про першочергові заходи щодо 

реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських 

організацій»; 

 Указу Президента України від 27.04.1999 р. «Про заходи щодо розвитку духовності, 

захисту моралі, формування здорового способу життя громадян»; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження 

положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-

технічних спеціальностей»; 

 Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді»; 

 наказів Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження 

Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступенів (зі 

змінами),від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення 

національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 №641 

«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання  дітей і молоді», 

заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах; 

 програми допризовної підготовки юнаків; 

 рішень Колегії Міністерства освіти і науки України; 

 наказів і рекомендацій військового комісаріату, відділу освіти. 

Допризовна підготовка є складовою частиною підготовки юнаків допризовного і 

призовного віку до військової служби. 

У ході допризовної підготовки молодь набуває військових знань і практичних 

навичок в обсязі, необхідному для успішного засвоєння програми бойової підготовки. 

Виходячи з вищезазначеного, необхідно: 
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1. У процесі виконання програми ЗВ досягти, щоб учні засвоїли призначення Збройних Сил, 

їх характер і особливості, значення військової служби як почесного обов'язку, основні вимо-

ги військової присяги, статутів Збройних Сил, одержали знання про озброєння і військову 

техніку, розташування особистого складу, набули військових знань, умінь і практичних 

навичок в обсязі підготовки молодого солдата, вивчили основи цивільної оборони і набу-

ли навичок захисту від зброї масової поразки; 

2. Основним завданням школи у військово-патріотичному вихованні учнів  вважати:  

• формування духовної та психологічної готовності майбутніх воїнів зі зброєю в руках 

захищати Україну, її територіальну цілісність, інтереси народу України, стояти на 

сторожі його свободи; 

• виховання в учнів усвідомлення громадянського обов'язку, вірності військовій присязі, 

формування внутрішньої необхідності суворого виконання військових статутів, 

наказів командирів і начальників;  

• вироблення морально-бойових якостей, активної реакції на бойові ситуації готовності 

до суворих іспитів та самопожертви в ім'я України та її народу; формування в учнів 

позитивних мотивів до оволодіння військовими знаннями, підвищення рівня 

фізичної підготовки та витривалості; 

• піднесення престижу військової служби, військово-фахову орієнтацію молоді, 

формування і розвиток у юнаків мотиваційної сфери, спрямованої на підготовку до  

захисту Української держави та служби у військах, забезпечення необхідного кон-

курсу кандидатів до навчання у військово-навчальних закладах; 

3. На всіх уроках, у позакласній, позашкільній роботі постійно пояснювати учням внутріш-

ню і зовнішню політику України, зміцнення її обороноздатності. При цьому інформува-

ти учнів про успіхи випускників школи на військовій службі; 

4. Посилити роботу з відбору для вступу юнаків до військових училищ і підготовки їх  

до успішного складання вступних екзаменів; 

5. Заступнику директора з виховної роботи Сухарюк С.М., класним керівникам, 

учителямпроводити з учнями: 

• бесіди, лекції, диспути, доповіді, теоретичні конференції та збори з тематики знаменних 

дат і подій у житті України та її Збройних Сил; 

• диспути, тематичні вечори, читацькі конференції, уроки миру і мужності, зустрічі 

з ветеранами війни, праці, армії, воїнами-випускниками школи; 

• шефську роботу з догляду за пам'ятниками та братськими могилами воїнів; 

• роботу у військових, військово-технічних, спортивних та інших гуртках; 

• місячники військово-патріотичного виховання та оборонно-масової роботи, присвячені 

Дню Збройних Сил України та річниці Перемоги над нацизмом, дні цивільної захисту; 

• походи місцями бойової та трудової слави; 

• військово-спортивні ігри; 

• конкурси на кращий твір, оповідання, малюнок, фотографію на військово-патріотичну 

тематику. 

 

План роботи з військово-патріотичного виховання 

Військово-патріотичне виховання організується та здійснюється за такими напрямками:  

 формування й розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, орієнтацій, національної 

гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей 

громадянина-патріота; 

 вивчення героїчної історії українського народу, духовної спадщини, національних традицій, 

символів, звичаїв, вірувань; вивчення учнями та роз'яснення ним ідейно-теоретичних засад 

державної незалежності та суверенітету, ролі й місця Збройних Сил України, значення 
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військової служби та військового обов’язку в забезпеченні територіальної цілісності 

держави; 

 вивчення історії формування й побудови Збройних Сил України, історичних та духовних 

джерел національної військової організації, пропаганда подвигів і заслуг 

військовослужбовців у воєнний та мирний час; 

 пропаганда життя і діяльності видатних державних, військових та громадських діячів, 

борців національного визвольного руху, Заслужених працівників мистецтва і культури; 

 співробітництво з державними органами влади, громадськими та творчими організаціями, 

засобами масової інформації з питань військово-патріотичного виховання, військово-

фахової орієнтації молоді та підготовка її до служби в лавах Збройних Сил України; 

 розвиток військово-шефської роботи, надання допомоги ветеранам війни, родинам воїнів 

АТО. 

 

№ 

п/п 

Зміст     роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

Примітка  

1. Керівництво допризовною підготовкою і військово-патріотичним вихованням 

1.  На педагогічній раді розглянути 

питання «Стан військово-

патріотичного виховання учнів 

школи» 

березень 

2022 

Осьмуха Т.Ю.. Протокол  

2.  Здійснювати контроль: 

 за якістю проведення занять з 

предмету «Захист України»; 

 за якістю засвоєння програм 

учнями з навчальних предметів 

«Захист України». 

травень 2022 ВоробйоваЛ.І.. Наказ 

___________ 

№________ 

___________

№_______ 

 

3.  Перевіряти наявність і технічний 

стан обладнання 

1 раз на 

семестр 

Рожков І.В. Інформація  

4.  Підготувати і подати до міськуо 

звіт про стан допризовної 

підготовки учнів 

 

до 01.06.2022 Рожков І.В. Звіт  

5.  Підготувати навчально-матеріальну 

базу і учнів до проведення 

навчально-польових зборів 

квітень-

травень 2022 

Рожков І.В.   

 

6.  Підготувати і провести День 

цивільного захисту (за окремим 

планом) 

квітень 2022 Ввидренко А.М.., 

Рожков І.В. 
Федорюк Л.В..   

Наказ 

____________ 

№_______ 

Документація 

з ЦЗ 

 

2. Військово-патріотична та позакласна робота 

 

7.  Провести з учнями 10, 11 класів 

урок-лекцію «Конституція України 

та Закон України», «Про загальний 

вересень 

2021 

Рожков І.В. Урок  
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військовий обов’язок та військову 

службу» 

 

8.  Організувати і провести диспути, 

бесіди з питань: 

 «Державна і військова символіка 

України. Герб і прапор України»; 

 «Закон України про загальний 

військовий обов’язок і військову 

службу»; 

 «Як я розумію особисту 

відповідальність за захист 

Батьківщини»; 

 «Військова присяга – клятва на 

вірність Україні» 

 

 

вересень 

2021 

лютий 

2022 

 

квітень 

2022 

травень 

2022 

 

 

Осьмуха Т.Ю., 

Рожков І.В., 

класні 

керівники 

 

 

Плани-

конспекти 

виховних 

заходів 

 

9.  У рамках руху «Моя земля – земля 

моїх батьків» організувати заочні 

подорожі з нагоди 75-річниці 

визволення Донецької області від 

нацистів 

вересень 

2021 

Осьмуха Т.Ю., 

класні 

керівники 

Інформація  

10.  Провести екскурсії до пам’ятника 

загиблим воїнам, музею  

протягом 

року 

Осьмуха Т.Ю., 

класні 

керівники 

 

Плани 

виховної 

роботи 

 

11.  Провести Вахту Пам’яті, 

присвячену 76-річниці Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій  

війні 

травень 

2022 

Осьмуха Т.Ю., 

класні 

керівники 

Плани 

виховної 

роботи 

 

12.  Провести класні години «Ніхто не 

забутий – ніщо не забуте» 

травень 

2022 

Осьмуха Т.Ю 

класні 

керівники 

Плани 

виховної 

роботи 

 

13.  Провести змагання з: 

- піднімання гирі; 

 (до Дня Збройних Сил України, до 

Дня Захисника України, до Дня 

Перемоги); 

- метання гранати; 

- виконання нормативів з ЦЗ; 

- підтягування на перекладині; 

- бігу на 100м; 

- стрибків у довжину 

протягом 

року 

Осьмуха Т.Ю. 

 

вчитель 

фізкультури, 

вчитель ЗВ 

Інформація  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Організувати і провести військово-

спортивне свято з нагоди 

закінчення курсу допризовної 

травень 

2022 

Рожков І.В. Наказ 

____________ 

№_____ 
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підготовки (за окремим планом) 

3. Удосконалення навчально-матеріальної бази з допризовної підготовки 

15.  Поновити куточок  грудень-

січень 

Рожков І.В. Інформація  

16.  Поповнювати обладнанням та 

наочністю начально-матеріальну 

базу  

протягом 

року 

Рожков І.В. Інформація  

 

РОЗДІЛ ІІІ 

Методичне забезпечення освітнього процесу 

3.1. Організація методичної роботи 
 

Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної 

майстерності вчителів, активізації педагогічних досліджень, збільшення кількості і 

покращення якості науково-методичних розробок, створюваних педагогами-практиками. 

Структура  методичної роботи: 

 педагогічна рада; 

 методична рада; 

 методичний кабінет; 

 шкільні методичні об’єднання; 

 

Завдання, які стоять перед методичною службою: 

 кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу; 

 створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової 

освіти і кваліфікації педагогічних працівників; 

 проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих 

можливостей педагогів, виявлення ефективного педагогічного досвіду та 

участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні; 

  впровадження в практику нових навчальних програм;  

 вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем. 

 

№ Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

Приміт

ка 

1.  Підвести підсумки огляду-

конкурсу навчальних кабінетів у 

ході підготовки до 2020/2021  

навчального року 

серпень 

2021 

Ейвазова І.В. Інформація  

2.  Прийняти участь у міському 

огляді-конкурсі підготовки шкіл до 

роботи в 2020/2021 навчальному 

році 

серпень 

2021 

Ейвазова І.В. Інформація  

3.  Організувати участь учителів у  

конференції та у засіданнях  

методичних секцій 

серпень 

2021 

Федорюк Л.В. 

Воробйова Л.І.. 

Інформація  
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4.  Видати наказ про організацію 

методичної роботи в школі 

вересень 

2021 

Федорюк Л.В. 

Воробйова Л.І.. 

Наказ 

_____________ 

№______ 

 

5.  Продовжити роботу методичної 

ради школи  

протягом 

року 

Федорюк Л.В. 

Воробйова Л.І.. 

План роботи 

 

 

6.  Продовжити роботу з 

упровадження ІКТ на всіх 

предметах  

протягом  

року 

Воробйова Л.І.. План роботи  

7.  Поповнити індивідуальні 

«Методичні скарбнички» 

протягом 

 року 

Керівники ШМО Методичні 

скарбнички 

 

8.  Проводити інструктажі та 

консультування педагогів з питань 

виконання нормативних, 

директивних документів щодо 

організації навчально-виховного 

процесу 

протягом 

 року 

Воробйова Л.І.,. 

Осьмуха Т.Ю. 

Інформація  

9.  Індивідуальні консультації з 

учителями по роботі у новому 

навчальному році (знання вимог 

стандарту освіти, навчальних 

програм, наявність методичного 

забезпечення з предмета) 

До 

 01.09.2021 

Федорюк Л.В. 

.. 

Інформація  

10.  Організація проведення шкільних 

олімпіад, підготовка учнів до 

міськихта обласних олімпіад, 

турнірів 

жовтень –

грудень 

2021 

Федорюк Л.В. 

.. 

Наказ 

_____________ 

№_____ 

 

11.  Організувати участь учителів в  

конкурсі«Учитель року» 

протягом  

року 

Воробйова Л.І.. Положення, 

інформація 

 

12.  Організувати взаємовідвідування 

уроків вчителями школи 

протягом 

року 

Федорюк Л.В. 

 

Інформація  

13.  Вивчати та впроваджувати 

ефективний педагогічний досвід 

вчителів школи, міста, області, 

країни з теми школи 

протягом  

року 

Федорюк Л.В., 

керівники ШМО 

Протоколи   

14.  Забезпечити проходження курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками згідно 

перспективного плану та плану 

проходження педагогічними 

працівниками курсів підвищення 

кваліфікації у 2020/2021 

навчальному році 

протягом 

року 

Федорюк Л.В. 

 

План, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

 

15.  Затвердити плани роботи ШМО  вересень Воробйова Л.І... Наказ  
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2021 _____________ 

№_______ 

16.  Організувати роботу таких 

методичних об’єднань: 

протягом 

року 

Воробйова Л.І.. 

керівники ШМО 
Плани роботи 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільні  методичні  об’єднання 
 

1 ШМО  класних 

керівників 

Голова: 

Осьмуха Т.Ю. 

Члени: 

 класні керівники 

Компетентнісний підхід до 

виховного процесу як основа 

формування і розвитку 

конкурентноспроможної 

особистості 

2 

 

 

 

ШМО    вчителів 

гуманітарного циклу 

предметів 

Голова: 

Луцьковська Н.Є. 

Члени: 

вчителі мов,літератур, 

історії. 

Удосконалення інформаційної 

компетентності учителів та учнів – 

основа розвитку інноваційної 

особистості на уроках 

гуманітарного циклу 

3 ШМО   вчителів  

природничих 

дисциплін 

Голова: 

Рейзіна Л.Г. 

Члени:вчителі фізики, 

математики,біології, 

хімії,інформатики,  

 

Активізація  пізнавальної діяльності 

учнів шляхом удосконалення 

системи методів  самостійної роботи 

на уроках з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій 

4 ШМО  вчителів 

початкових  класів та 

вихователів ГПД 

Голова: 

ПавлюченкоЛ.М. 

Члени:вчителі 

початкових класів 

 

Сучасний учитель як провідник змін 

в контексті Концепції Нової 

української школи 

5. ШМО вчителів 

фізичної культури, 

трудового навчання, 

мистецтва, основи 

здоров’я  

Голова: 

Чернік І.Л. 

Члени: вчителі 

фізичної культури, 

трудового навчання, 

мистецтва, основи 

здоров’я 

Створення умов для освітнього 

простору, що сприяє самореалізації 

та соціалізації особистості, формує 

культуру здорового способу життя 

та естетичний смак на 

урокахоздоровчо-технологічного та 

естетичного напрямків 

 

17.  Перевірка та затвердження 

календарно-тематичного 

планування на І та ІІ семестри 

до  

05.09.2021, 

14.01.2022 

Федорюк Л.В. 

Воробйова Л.І 

Інформація  
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18.  Аналіз навчальних досягнень 

учнів за І, ІІ семестри, за рік 

січень 

червень 

2022 

Воробйова Л.І.. 

.. 

Інформація  

19.  Провести ґрунтовний аналіз 

щодо участі та 

результативності учнів школи 

в турнірах, конкурсах, 

предметних олімпіадах 

січень 

2022 

Воробйова Л.І. Інформація  

20.  Провести аналіз щодо участі 

вчителів школи у огляді-

конкурсі веб-сайтів 

 

травень  

2021 

Осьмуха Т.Ю.. Інформація  

21.  Участь у міських методичних 

семінарах, тижнях 

протягом 

року 

Воробйова Л.І. Згідно плану  

22.  Залучати педагогічних 

працівників до роботи в 

мережі Інтернет, із сайтами 

міського, обласного 

управлінь освіти та МОН 

України 

протягом 

року 

Воробйова Л.І.  Інформація  

23.  Створити робочу групу для 

складання річного плану 

роботи школи на 2022/2023 

навчальний рік 

березень 

2022 

Воробйова Л.І.  Проект річного 

плану 

 

24.  Провести конторольні роботи 

для  учнів в 4,9,11 класах з 

основних предметів 

інваріантної частини 

протягом ІІ 

семестру 

Воробйова Л.І. 

Федорюк Л.В... 

Інформація  

25.  Підготовка документації про 

звільнення учнів від ДПА 

березень 

2022 

Воробйова Л.І. 

Федорюк Л.В... 

Документація, 

Наказ 

_____________ 

№_______ 

 

26.  Розглянути  на педагогічній 

раді питання щодо вибору 

третього предмета для 

складання ДПА учнями 9 

класу 

до 

03.04.2021 

Воробйова Л.І. 

 

Інформація, 

документація 

 

27.  Ознайомити педагогічний 

колектив та учнів з 

нормативними документами 

щодо проведення ДПА та  

ЗНО  

квітень  

2021 

Воробйова Л.І. 

 

Інформація  

28.  Здійснювати плановий протягом  Воробйова Л.І Книга  
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контроль за підготовкою 

учнів-випускників до ЗНО та 

підсумкових контрольних 

робіт 

ІІ семестру внутрішньо-

шкільного 

контролю 

29.  Підготовка звітної 

документації за підсумками 

роботи школи за 2021/2022 

навчальний рік. 

01.06-22.06. 

2022 

Воробйова Л.І Статистичні 

звіти 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Організація   предметних   позакласних виховних заходів: 

 

№ Назва тижня Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

Примітка 

1 Олімпійський тиждень Вересень 

2021 

Литвиненко А.С. 

 

Звіт  

2 Тиждень біології, географії, 

природознавство 

листопад 

2021 

Василянський А.М. Звіт  

3. Тиждень фізики і хімії Грудень 

2021 

Уткіна О.М. Звіт  

4 Тиждень історії та 

правознавства 

січень 

2022 

Антонова Н.І. Звіт  

5 Тиждень математичних наук лютий 

2022 

Рейзіна Л.Г. Звіт  

6 Тиждень «Подорож у 

королівство наук» (початкова 

школа) 

березень 

2022 

Струбіцька Г.Й. Звіт  

7 Шевченківські дні березень 

2022 

Луцьковвська 

Н.Є. 

Звіт  

8. Тиждень мистецтва Квітень 

2022 

Агеєва Л.М. Звіт  

9. Тиждень БЖД Березень 

2022 

Назаренко Л.Б. Звіт  

10 Тиждень Технології Травень 

2022 

Чернік І.Л. Звіт  
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3.3. Атестація педагогічних працівників 

Атестація педагогічних працівників школи проводиться відповідно до Закону 

України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (зі змінами), Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800.   

№ Назва заходу Терміни 

проведення 

Відповідаль

ні 

Відмітка про 

виконання 

Примі

тка 

1.  Провести засідання атестаційної комісії І 

рівня 

вересень 

2021-

березень 

2022 

А.М.Видренко Згідно плану  

2.  Організувати роботу з учителями, які 

атестуються в 2021/2022 навчальному 

році 

вересень 

2021 

Л.В.Федорюк Співбесіда  

3.  Ознайомлення вчителів, які атестуються, 

з нормативними документами атестації 

вересень, 

жовтень  

2021 

Толочка М.В. Інформація  

4.  Ознайомлення вчителів, які атестуються, 

з наказом про атестацію 

до  

25.10.2021 

А.М.Видренко Наказ  

____________ 

№_______ 

 

5.  Оновлення куточка «Атестація 

працівників» 

жовтень  

2021 

Л.В. Федорюк Стенд  

6.  Скласти план-графік проведення  

атестації та видати наказ по школі про 

проведення атестації. 

до  

25.10.2021 

Л.В. Федорюк Наказ 

____________

_ 

№______ 

 

7.  Вивчення системи роботи педагогічних 

працівників, які претендують на 

підвищення кваліфікаційної категорії або 

на присвоєння педагогічного звання та,  

які не претендують на підвищення 

кваліфікаційної категорії 

 жовтень 

2021-

березень 

2022 

Атестаційна  

комісія 

Протоколи  

8.  Творчі звіти вчителів, які атестуються березень 

2022 

Атестаційна 

 комісія 

Творчі звіти   

9.  Підготовка матеріалів на педпрацівників, 

які атестуються для розгляду на засіданні 

атестаційної комісії, ознайомлення з 

атестаційними листами 

березень 

2022 

Л.В. Федорюк, 

Толочка М.В. 

Документація  

10.  Підбиття підсумків атестації педагогічних 

працівників школи. 

березень-

квітень 2022 

А.М.Видренко. Наказ 

____________ 

№_______, 
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3.4.  Організація роботи з обдарованими учнями школи 

Основні напрямки діяльності: 

 формування системи індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми; 

 формування системи колективних творчих справ, орієнтованих на посилення мотивації 

навчання; 

 організація співпраці з навчальними закладами І, ІІ, ІІІ, та ІV рівнів акредитації та 

МАН; 

 підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах; 

 формування системи  дослідницької роботи з учнями. 
 

Реалізація комплексу заходів підтримки здібних та обдарованих дітей 

Актуальність комплексу заходів продиктована необхідністю педагогічної підтримки 

обдарованих дітей, зниженням зацікавленості учнів та їх батьків у досягненні максимально 

можливих результатів навчання. 

Завданнями заходів є: 

 формування інтелектуальної еліти в школі; 

 розвиток творчих здібностей учнів; 

 досягнення відповідності статусу школи реальному рівню інтелектуального розвитку 

учнів; 

 стимулювання та мотивація самореалізації учнів. 

Прогнозованим результатом реалізації комплексу заходів повинно бути покращення 

роботи з обдарованими дітьми, накопичення досвіду індивідуальної роботи з учнями, 

посилення значущості якісної освіти, сформованість потреби в самовдосконаленні.  

Заходи розраховані на участь у їх реалізації спеціалістів, педколективу, учнів та їх 

батьків. 

№ Назва заходу Терміни 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

1.  Діагностика нахилів та 

здібностей учнів 5-8,10 класів 

вересень 

2021 

Практичний 

 психолог 

Інформація  

2.  Провести опитування серед 

учнів з метою виявлення 

їхнього бажання брати участь у 

роботі МАН 

вересень 

2021 

Бутенко О.П. Інформація  

3.  - Установча конференція з 

учнями на предмет написання 

науково-дослідницьких робіт 

- Ознайомлення з Положенням 

про конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт 

вересень 

2021 

Бутенко О.П Інформація  

4.  Корегування «банку даних» 

обдарованих учнів школи 

вересень  

2021 

Бутенко О.П Банк даних  

звіт,  нарада 
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5.  Участь учнів у турнірах, 

конкурсах, олімпіадах, МАН 

протягом 

року 

Воробйова Л.І. 

вчителі-

предметники 

Інформація  

6.  Індивідуальні консультації з 

питань роботи над темою 

дослідження, оформлення 

наукових робіт, підготовка 

необхідної документації 

листопад 

2021 –  

січень 2022 

Бутенко О.П., 

вчителі-

предметники 

Інформація  

7.  Нагородження обдарованих 

учнів школи на робочих 

лінійках та  святі «Останнього 

дзвоника» 

протягом 

року 

 А.М.Видренко   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. План проведення моніторингових досліджень  

 
№ 

за /п 

Показники Інструментарій Виконавці Термін 

виконання 

1 Кількісні показники якості освіти Статистичні 

дані 

Воробйова Л.І. січень- 

червень 

2022 

2 Рівень задоволення потреб учнів Анкетування Класні керівники листопад 

2021- 

лютий2022 

3 Результати ДПА Статистичні 

дані 

Федорюк Л.В. червень 

2022 

4 

 

 

Якість знань з базових дисциплін Контрольні 

роботи 

 

Воробйова Л.І., 

Федорюк Л.В. 

згідно  

річного 

плану 

5 Вибір  профілю навчання 

 

Анкетування Класні керівники травень  

2022 

6 Результативність роботи з 

обдарованими 

Статистичні 

дані 

Бутенко О.П. травень  

2022 

7 Кількість медалістів Статистичні 

дані 

Воробйова Л.І. червень   

2022 

8 Якість проходження ЗНО 

випускниками 

Статистичні 

дані 

Федорюк Л.В. серпень-

вересень  

2022 
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9 Сформованість позитивної 

мотивації на здоровий спосіб 

життя 

Анкетування Воробйова Л.І. вересень 

2021- 

червень   

2022 

10 Стан здоров’я та фізичного 

розвитку учнів 

Дані медичного 

огляду 

Павлова Н.Ф. згідно 

плану 

12 Охоплення  вчителів 

курсами підвищення кваліфікації 

Статистичні 

дані 

Федорюк Л.В. червень  

2022 

13 Якісний  та кількісний склад 

педпрацівників 

Статистичні 

дані за 

кваліфікаційни

ми категоріями 

Федорюк Л.В. вересень 

2021 

червень-

2022 
 

14 Впровадження інноваційних 

технологій 

Анкетування 

вчителів 

Воробйова Л.І. 

 

листопад 

2021 

15 Забезпеченість учнів 

підручниками з базових 

дисциплін 

Статистичні 

дані 

Паламаренко С.О. вересень 

2021 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV 

Організація контрольно-аналітичної діяльності 

4.1.  Педагогічні ради 
 

Термін 

проведення 
Зміст 

Відповідальні за 

підготовку та 

проведення 
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Серпень 

2021 

  1. Про підсумки діяльності навчального закладу у 

2021/2022 навчальному році та завдання педагогічного 

колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 

2021/2022 навчальному  році. 

2. Про погодження річного плану роботи школи на 

2021/2022 навчальний рік. 

3. Про затвердження освітньої програми на 2021-2022 

навчальний рік. 

3. Про нормативно-правове забезпечення організованого 

початку нового 2021/2022 навчального року.  

4.  Про організацію гарячого харчування учнів. 

5. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1, 2 класів. 

А.М.Видренко  

Листопад 

2021 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

2.  «Інноваційний підхід до становлення особистості учня» 

3. Аналіз стану викладання та рівня навчальних досягнень 

учнів з предметів: 

- Основи здоров’я; 

- Фізичне виховання; 

- Образотворче мистецтво (1-7 кл) 

 А.М.Видренко 

Л.В.Федорюк 

Січень 

2022 

 

 

 

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

2. «Завдання педагога із захисту прав дітей: попередження 

та виявлення випадків булінгу в учнівському колективі» 

3. Про результати моніторингових досліджень якості знань 

учнів. 

4. Аналіз стану викладання та рівня навчальних досягнень 

учнів з предметів: 

-  Хімія; 

- Російська мова  

А.М.Видренко  

Т.Ю.Осьмуха 

Березень 

2022 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

2. 

3. Про результати моніторингових досліджень стану 

здоров’я учнів школи. 

4.  

А.М.Видренко 

Л.І. Воробйова 

 

 

 

Квітень 

2022 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

2. Про організований порядок закінчення 

2020/2021навчального року. 

3.  Про організацію та проведення ДПА  в 4, 9 та 11 класах. 

4. Про погодження завдань для проведення ДПА. 

5.Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів 

4, 9,11 класів 

А.М.Видренко 

Л.В.Федорюк 

Л.І.Воробйова  

 

Травень 

2022 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.   

2. Про стан військово-патріотичного виховання у школі. 

А.М.Видренко 

Т.Ю.Осьмуха 
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Травень 

2022 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

2. Про переведення учнів 1-8, 10 класів до наступних 

класів та нагородження Похвальними листами. 

А.М.Видренко 

Л.І.Воробйова 

Л.В.Федорюк 

Червень 

2022 

1.  Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

2. Про переведення учнів 9-го класу до наступного класу. 

3. Про видачу атестатів та нагородження випускників       

11 класу. 

4. Про випуск зі школи учнів  11 класу. 

 

 

А.М.Видренко 

 

 

 

4.2. Наради при директорові  

 

Термін 

виконання 

Зміст наради Відповідальний. 

Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відмітка про 

виконання 

С
ер

п
ен

ь
 2

0
2
1

 

 Про підготовку та організований початок 

2021/2022 навчального року. 

 А.М.Видренко  

 Про результати проходження медичного огляду 

працівниками школи.  

Павлова Н.Ф..  

Про охоплення дітей шкільного віку навчанням та 

аналіз руху учнів по школі за літо 2021 року. 

Л.І. Воробйова  

Про організацію роботи щодо виконання Закону 

України «Про охорону дитинства». 

Т.Ю.Осьмуха  

Про організацію та проведення свята Першого 

дзвоника. 

Карагічева В.В.  

В
ер

ес
ен

ь
 2

0
2
1

 

Про організацію роботи з охорони  праці та 

безпеки  життєдіяльності. 

  А.М.Видренко  

Про організацію харчування учнів школи  Л.І.Воробйова  

Про організацію проходження педагогічними 

працівниками курсів підвищення кваліфікації 

Л.В.Федорюк  

Про організацію роботи щодо вивчення стану 

викладання навчальних предметів у 2021/2022 

навчальному році. 

Л.В.Федорюк  

Про організацію роботи з обдарованими учнями 

школи. 

Воробйова Л.І.  

Про організацію та проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів. 

Л.В.Федорюк  

Про працевлаштування  випускників  9, 11 Т.Ю.Осьмуха  
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класів. 

Про організацію роботи шкільної бібліотеки. Бібліотекар  

Про організацію  чергування вчителів та учнів по 

школі. 

Т.Ю.Осьмуха  

Ж
о
в

т
ен

ь
 2

0
2
1

 

 Про дотримання працівниками школи правил 

внутрішкільного розпорядку. 

А.М.Видренко   

Про організацію та проведення атестації 

педагогічних працівників. 

Л.В.Федорюк  

Про підготовку школи до зимового періоду. Аненко О.М.  

Про оформлення бази даних на виготовлення 

документів про освіту випускникам 9,11 класів. 

Л.І.Воробйова  

Про аналіз результатів«ЗНО–2021». Воробйова Л.І.  

Л
и

ст
о
п

а
д

 2
0
2
1
 Про стан відвідування учнями школи. Федорюк Л.В. 

Воробйова 

 

Про адаптацію учнів 6-річного віку та учнів 5 

класу до навчання. 

Л.І Воробйова  

 

Про підсумки перевірки робочих зошитів учнів 

школи з української мови та математики. 

Л.В.Федорюк 

Л.І.Воробйова  

 

Г
р

у
д

ен
ь

 2
0
2
1
 

Про організацію та проведення Новорічних свят у 

школі. 

Т.Ю.Осьмуха 

 

 

 

Про систему роботи класних керівників, учителів 

з попередження дитячого травматизму, 

профілактики правопорушень і злочинності, 

наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, СНІДу.  

Т.Ю.Осьмуха  

Про підсумки участі учнів у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів та МАН. 

Л.В.Федорюк  

С
іч

ен
ь

 

2
0
2
2

 

Про результати перевірки виконання навчальних  

програм за  І семестр 2020/2021 навчального 

року. 

Л.В.Федорюк 

Воробйова Л.І. 

 

Аналіз  виконання виховних заходів за І семестр 

2020/2021навчального року класними 

керівниками.  

Т.Ю.Осьмуха 

 

 

Про стан відвідування учнями школи за І семестр. Л.В.Федорюк  

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів школи 

за І семестр 2021/2022навчального року. 

Л.І.Воробйова  

Про підсумки перевірки ведення класних 

журналів. 

А.М.Видренко 

Л.І.Воробйова 

Л.В.Федорюк 

 

Л
ю

т
и

й
 

2
0
2
2
    

Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог у 

приміщенні школи. 

Павлова Н.Ф.  
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Про розгляд атестаційних матеріалів Л.В.Федорюк  

Б
ер

ез
ен

ь
 2

0
2
2

 

   

Про організацію підготовки учнів 4, 9, 11 класів 

до державної підсумкової атестації.  

Л.В.Федорюк 

Л.І.Воробйова  

 

Про організацію підготовки учнів 11 класу до 

участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. 

Л.В.Федорюк  

Про організацію та проведення Тижня безпеки 

життєдіяльності, Дня ЦЗ. 

 

 

Л.І.Воробйова  

К
в

іт
ен

ь
 2

0
2
2
 Про ознайомлення з нормативною документацією 

щодо закінчення 2021/2022 навчального року. 

А.М. Видренко  

Про підготовку документації для проведення 

державної підсумкової атестації. 

Л.В.Федорюк  

Про організацію та проведення заходів, присвячених 

76-й  річниці Перемоги над нацизмом. 

Т.Ю.Осьмуха  

Т
р

а
в

ен
ь

 2
0

2
2
 

Про підготовку проекту річного плану роботи 

школи на 2021/2022 навчальний рік. 

А.М.Видренко 

Л.В.Федорюк 

Л.І.Воробйова 

 

Про підсумки вивчення предмета «Захист 

Вітчизни» 

Л.І.Воробйова  

Про стан гурткової роботи в школі. Л.В.Федорюк   

Про організацію та проведення свята 

«Останнього дзвоника». 

Т.Ю.Осьмуха  

Ч
ер

в
ен

ь
 2

0
2
2
 

Аналіз виконання навчальних планів та програм 

за 2021/2022 навчальний рік. 

Л.І.Воробйова, 

Л.В.Федорюк 

 

Про результати державної підсумкової атестації 

учнів 4, 9, 11 класів. 

Л.І.Воробйова, 

Л.В.Федорюк 

 

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів школи 

за 2021/2022навчальний рік. 

  Л.І.Воробйова  

Про підсумки  методичної роботи у школі. Л.В.Федорюк,  

Про підсумки перевірки ведення класних 

журналів, журналів факультативних та 

індивідуально-групових занять, гурткової 

роботи,особових справ. 

А.М.Видренко 

Л.І.Воробйова 

Л.В.Федорюк 

 

Аналіз стану виховної роботи за 

2021/2022навчальний рік. 

Т.Ю.Осьмуха  

Про ведення сторінок  класних журналів з бесід 

щодо попередження дитячого травматизму. 

Т.Ю.Осьмуха  

Про стан відвідування учнями школи за 

2021/2022 навчальний рік. 

Т.Ю.Осьмуха  

Про охоплення дітей шкільного віку навчанням та 

аналіз руху учнів по школі за 2021/2022н. р. 

Л.І.Воробйова  
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Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2021/2022 

навчальний рік. 

Паламаренко 

С.О. 

 

Про організацію проведення ремонтних робіт в 

школі. 

Аненко О.М.  

 

4.3. Комплексні та тематичні перевірки стану викладання та рівня 

навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Циклограма контролю за веденням шкільної документації 

 

№ 

за/

п 

Зміст І  

Сем. 

(міс.) 

Відмітка 

про 

виконання, 

№ наказу 

ІІ  

сем 

(міс) 

Відмітка 

про 

виконання, 

№ наказу 

Відповідальний  

Предмети Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка про 

виконання, 

№ наказу 

 

Математика (2-9 кл.) 
Жовтень 2021 

Воробйова Л.І. 
_____________ 

№________ 

 

Зарубіжна література  (1-

7кл.) 

Жовтень 2021 

Л.В.Федорюк 

_____________ 

№________ 

Українська мова  (2-11 кл.)  
листопад 2021 

А.М.Видренко 
_____________ 

№________ 

Іноземна мова 
Грудень 2021 

Л.В.Федорюк 
_____________ 

№________ 

Мистецтво  
січень  – 

2022 
Л.В.Федорюк 

_____________ 

№________ 

Історія  
Лютий 2022 

А.М.Видренко 
_____________ 

№________ 

Технології (10-11 кл.) 
березень-

травень 2022 
Л.І.Воробйова 

_____________ 

№________ 
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1.  Календарне планування 09 Інформація  01 Інформація Л.І.Воробйова Л  

Л.В.Федорюк 

 

2.  Плани виховної роботи 09 Інформація  01 Інформація  Т.Ю.Осьмуха  

3.  Робочі зошити 11 Довідка  03 Довідка, 

Наказ  

від 

№ 

Л.І.Воробйова  

Л.В.Федорюк 

  

 

 

4.  Протоколи ШМО 12 Довідка  06 Інформація  Л.І.Воробйова  

Л.В.Федорюк  

 

 

5.  Класні журнали  

 5-6 кл. 

 1-4, 8-11кл. 

 7 кл. 

1 раз  

на 

місяць 

Інформація  

Наказ  

від 

№ 

1 раз  

на 

місяць 

Інформація 

Наказ  

від 

№ 

А.М.Видренко 

Л.І.Воробйова,  

Л.В.Федорюк  

 

6.  Журнали  

індивідуального 

 навчання 

1 раз  

на 

місяць 

Інформація  1 раз  

на 

місяць 

Інформація 

Наказ  

від 

№ 

Л.І.Воробйова   

7.  Книги наказів 11 Інформація  05,06 Інформація  А.МВидренко  

8.  Атестаційні матеріали 10 Довідка 04 Довідка  Л.В.Федорюк 

Л.І.Воробйова 

 

 

9.  Книга протоколів 

засідань атестаційної 

комісії  

  03 Інформація Л.В.Федорюк 

 

 

10.  Книги 

внутрішньошкільного 

контролю 

  01 Інформація Воробйова Л.І. 

Федорюк Л.М. 
 

11.  Документація з ОП та 

БЖ 

09 Інформація 03 Довідка  Л.І.Воробйова   

12.  Протоколи  ради 

школи 

  06 Довідка  А.М.Видренко  

13.  Протоколи нарад   06 Довідка  А.М.Видренко  

14.  Протоколи педрад   06 Довідка  А.М.Видренко  

15.  Протоколи комісії по 

надходженню та 

видаткам 

позабюджетних коштів 

01 Інформація  07 Інформація  А.М.Видренко  

16.  Протоколи 

батьківських зборів 

12 Інформація  06 Інформація  Т.Ю.Осьмуха  

17.  Алфавітна книга 09 Інформація  06 Інформація  Л.І.Воробйова  

18.  Особові справи 

вчителів та учнів 

09 Інформація  06 Інформація  О.М.Рубан  

19.  Контрольно-   01 Інформація  Рубан О.М.  
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візитаційна книга 

20.  Інвентарна книга 10 Інформація 06 Інформація Аненко О.М.  

21.  Поурочні плани-

конспекти 

1 раз  

на 

місяць 

Інформація  1 раз  

на 

місяць 

Довідка 

 

Л.І,Воробйова 

Л.В.Федорюк 

 

22.  Номенклатура справ   01 Наказ  

від 

№ 

А.М.Видренко  

23.  Книга видачі свідоцтв 

про базову загальну 

середню освіту 

  06 Інформація А.М.Видренко  

24.  Книга видачі атестатів 

про повну загальну 

середню освіту 

  06 Інформація А.М.Видренко  

25.  Книга видачі 

Похвальних листів та 

Похвальних грамот 

  06 Інформація Л.І.Воробйова  

 

4.5.ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ ТА РІВНЕМ 

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  

УЧНІВ З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН НА 2018-2024 РОКИ 

 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Інформатика    Х     Х  

Економіка    Х     Х  

Фізика, астрономія     Х     Х 

Іноземна мова   Х     Х   

Основи здоров'я  Х      Х    

Біологія Х     Х     

Фізичне виховання  Х     Х    

Хімія  Х     Х    

Музика     Х    Х   

Рос.мова та літ-ра  Х     Х    

Математика Х     Х     

Історія Х     Х     

Географія, 

природознавство 

Х(пер) Х     Х    

Художня культура    Х     Х  

Образотворче 

мистецтво 

 Х     Х    
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Трудове навчання     Х     Х 

Укр. мова, 

література 

    Х     Х 

Захист Вітчизни    Х Х Х Х Х Х Х 

Правознавство     Х     Х 
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РОЗДІЛ V 

Охорона здоров'я і життя учасників освітнього процесу.  

Оздоровлення учнів. Заходи з охорони праці та 

 безпеки життєдіяльності 

5.1 Заходи з охорони праці табезпеки життєдіяльності 

 

№

за

/п 

Назва заходу 

 

 

Терміни 

виконання 
Відповідальні 

Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1.  Одержати Акт готовності школи 

до нового 2021/2022 н. р. 

до  

30.08.2021 

А.М.Видренко Акт  

2.  Здійснити перевірку стану 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності  в школі 

до  

01.09.2021 

Комісія з ОП,  

Воробйова Л.І. 

Довідка  

3.  Організувати викладання 

предмету «Основи здоров’я» в 

1-9-х класах 

До 

 01.09.2021 

Воробйова Л.І. Навчальний 

план 

 

4.  З метою попередження дитячого 

травматизму провести бесіди:  

а) з правил дорожнього руху; 

б) з правил протипожежної 

безпеки; 

в) по запобіганню отруєнь; 

г) з правил  безпеки  при  

користуванні   газом; 

ґ) з правил безпеки з 

вибухонебезпечними 

предметами; 

д) з правил безпеки на воді; 

е) з правил безпеки при 

користуванні електроприладами 

та поводження з джерелами 

електроструму. 

протягом 

року 

кл. керівники 

 

Класні 

журнали 

 

5.  Перед проведенням екскурсій, 

походів та різних розважальних 

заходів проводити інструктажі з 

безпеки життєдіяльності 

протягом 

навчальног

о року 

Т.Ю.Осьмуха 

кл. керівники 

Журнали 

інструктажів 

 

6.  Перевірити наявність інструкції до Воробйова Л.І. Інформація  
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з охорони праці в приміщеннях, 

де це передбачено відповідними 

нормативами 

30.08.2021 

7.  Оформити Акти-дозволи на 

проведення занять в 

спортивному  залі, на 

спортивному майданчику, у 

майстерні, в кабінетах. Акти-

перевірки міцності укріплення  

спортивних  знарядь та 

споруджень 

до 

01.09.2021 

Воробйова Л.І.. Акти-дозволи  

8.  Здійснювати контроль за 

роботою вчителів хімії, біології, 

фізики, «Захисту України», 

трудового навчання, фізичної 

культури щодо виконання 

правил з  безпеки 

життєдіяльності в кабінетах, 

майстерні, спортивному залі. 

1 раз на  

семестр 

Воробйова Л.І. 

комісія з ОП 

Акти  

9.  Систематично запрошувати до 

школи співробітників ДАІ, 

пожежної частини для 

проведення бесід з учнями та 

працівниками школи 

протягом 

року 

Адміністрація, 

кл. керівники 

Інформація, 

плани виховної 

роботи 

 

10.  Забезпечити виконання 

санітарно-гігієнічних вимог у 

класних кімнатах, спортив-ному 

залі,  майстерні, харчо-блоку, 

інших приміщеннях школи 

протягом 

навчального 

року 

Л.І.Воробйова 

кл. керівники, 

черговий клас 

Інформація  

1 раз на 

семестр 

 

11.  Забезпечити систематичне 

проведення санітарно-освітньої 

роботи серед учнів та батьків на 

класних годинах, зборах, 

співбесідах, передбачити в 

планах виховної роботи бесіди: 

 - COVID-19; 

- гігієна та режим для школяра; 

- профілактика грипу та гострих 

респіраторних захворювань; 

-профілактика СНІДу та 

венеричних захворювань 

 

 

протягом 

навчального 

року 

Т.Ю.Осьмуха 

кл. керівники 

Плани 

виховної 

роботи 

 

12.  Організувати проведення 

фізкультхвилинок 

протягом 

навчального 

Л.І. Воробйова 

кл. керівники 

Інформація 

 1 раз на 
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року семестр 

13.  Слідкувати за зовнішнім 

виглядом учнів, акуратністю, 

охайністю кожного учня 

протягом 

навчального 

року 

Т.Ю.Осьмуха, 

Н.Ф.Павлова  

Інформація  

1 раз на 

семестр 

 

14.  Створити в усіх класах санітарні 

трійки 

до 09.09.2021 кл.керівники 

 

Розподіл 

доручень 

 

15.  Поповнити новою інформацією 

куточки здоров’я в навчальних 

кабінетах  

протягом 

року 

кл.керівники Куточки 

здоров’я 

 

16.  Щоденно провітрювати на 

перервах  всі приміщення в   

школі 

протягом 

року 

чергові вчителі 

 і учні 

  

17.  Організувати в школі 

чергування  вчителів.  

постійно Т.Ю.Осьмуха Графіки 

чергування 

 

18.  Забезпечити своєчасне 

прибирання шкільних 

приміщень 

постійно Аненко О.М. 

техперсонал 

школи 

Графік 

прибирання 

 

19.  Дотримуватись температурного 

режиму в школі в зимовий 

період відповідно до 

нормативних вимог 

протягом 

опалювально

го сезону 

Павлова Н.Ф.   

20.  Забезпечити контроль за якістю 

їжі та продуктів харчування у 

шкільній їдальні 

щодня Л.І.Воробйова, 

Павлова Н.Ф. 

Інформація  

21.  З метою оздоровлення  дітей 

організувати роботу     дитячого 

закладу відпочинку з денним 

перебуванням «Ластівка» 

червень 2022 адміністрація   

22.  По можливості оздоровити 50% 

учнів школи, учнів пільгового 

контингенту в заміських таборах 

різних видів 

  червень -   

серпень  

2022 

адміністрація 

 

 

  

23.  Систематично проводити 

профілактичний медогляд учнів 

школи 

протягом 

року 

Павлова Н.Ф. Документація   

24.  Створити розподіл учнів на 

групи для занять фізичною 

культурою згідно медичних 

довідок 

до 02.09.2021 Павлова Н.Ф. Накази  

25.  Провести щорічні заміри опору 

ізоляції 

1 раз на 

семестр 

Аненко О.М. Акти  

26.  Проводити планові  інструктажі 

з ОП з педагогічними 

протягом 

навчального 

А.М.Видренко, 

Воробйова Л.І. 

Журнали 

інструктажів 
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працівниками, техперсоналом 

згідно «Типового положення 

про порядок проведення 

навчанняі перевірки знань з 

питань охорони праці». 

року 

 

 

 

 

 

 

5.2 КОМПЛЕКС  ЗАХОДІВ ЩОДО  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

ДИТЯЧОГО  ТРАВМАТИЗМУ 
 закладі з учнями та працівниками. Дані заходи розроблено з метою проведення  

систематичної, різнопланової теоретичної та практичної роботи, що допоможуть попередити 

випадки травмування. 

 

Організація роботи щодо профілактики дитячого травматизму  

під час навчально-виховного процесу 
 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Провести інструктажі з метою запобігання 

дитячого травматизму під час навчально-

виховного процесу учнів 1-11 класів 

Початок і 

кінець 

чверті 

Класні 

керівники 

 

2. Перед проведенням свят проводити цільові 

інструктажі з учнями 

Згідно 

планування 

Класні 

керівники 

 

3. Проводити інструктажі з техніки безпеки 

під час уроків фізичної культури 

На 

кожному 

уроці 

Вчителі 

фізичної 

культури 

 

4. Проводити інструктажі з техніки безпеки 

під час уроків трудового навчання 

Відповідно  

до теми 

Вчителі 

трудового 

навчання 

 

5. Під час предмету «Основи здоров’я» 

звернути увагу на поведінку учнів на 

перерві, вулиці, у транспорті 

Згідно 

планування 

Класні 

керівники  1-4 

кл.,  вчитель 

основ здоров’я 

 

6. Проводити інструктажі з техніки безпеки 

під час проведення лабораторних та 

практичних робіт на уроках хімії, біології, 

фізики, природознавства 

Згідно 

планування 

Вчителі-

предметники 
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7. Перед виходом (виїздом) за межі школи на 

екскурсії, культпоходи тощо проводити 

бесіди про охорону життя із записом у 

журналі 

Згідно 

планування 

Класні 

керівники 

 

8. Провести на батьківських зборах  лекції 

щодо запобігання дитячого травматизму 

І раз на 

семестр 

 Класні 

керівники 

 

9. Провести класні батьківські збори, на яких 

проаналізувати факти травмування дітей в 

минулому навчальному році та в літній 

період (в І семестрі) 

Вересень 

 

січень 

Класні 

керівники 

 

10.  На нарадах при директорі, заступнику 

розглядати питання персональної 

відповідальності педагогів, учнів та їх 

батьків за виконання правил безпечної 

поведінки 

ІІ рази в 

семестр 

Директор, 

заступник 

директора з 

НВР 

 

11.  Провести конкурс малюнків, плакатів на 

тему «Моя безпека – в моїх руках» 

Жовтень, 

січень 

Мієнко О.Г, 

КарагічеваВ.В. 

 

 

 

 

 

 

Заходи  

щодо профілактики побутового травматизму  

серед педагогічного та учнівського колективів  

 
№ 

п/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Провести заняття серед педагогічного 

та технічного персоналу школи на тему: 

«Профілактика побутового 

травматизму»  

 

Серпень Директор, 

завгосп 

 

2. Провести для учнів 1-11 класів бесіди 

щодо профілактики побутового 

травматизму 

 

Початок і 

кінець чверті 

Класні 

керівники 

 

3. Проводити роз’яснювальну роботу 

серед батьків з профілактики 

побутового травматизму 

 

І раз на 

семестр 

Класні 

керівники  

 

4. Провести конкурс малюнків, плакатів 

на тему «Безпека мого життя» 

Грудень, 

травень 

Мієнко О.Г,  

АгеєваЛ.М. 

КарагічеваВ.В. 
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5. Випуск інформаційного бюлетеня на 

тему: «Обережно газ!!!», 

«Електробезпека», 

«Безпека на воді», 

«Один вдома» 

 

І раз в 

квартал 

Учнівське 

самоврядування 

 

6. Розглядати питання щодо стану 

побутового травматизму на нарадах при 

директорі 

 

ІІ рази на 

семестр 

Адміністрація  

 

Заходи 

щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму  

 
№ 

п/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Провести бесіди для учнів 1-11 

класів з метою запобігання дитячого 

дорожньо-транспортного 

травматизму  

 

Початок і 

кінець чверті 

Класні керівники  

2. Ознайомити учнів  із Законом 

України «Про дорожній рух» 

Вересень Класні керівники 

 

 

3. Проведення Всеукраїнського рейду 

«Увага! Діти на дорозі!» 

 

Вересень Класні керівники  

4. Організувати книжкову виставку  «Ні 

дня без правил дорожнього руху» 

Протягом 

року  

Бібліотекар  

5. Для учнів 1-6 кл. провести: 

- конкурс малюнків «Мій друг 

світлофор»; 

- конкурс на кращого знавця правил 

дорожнього руху «Розумні 

пішоходи»; 

- диктанти про правила дорожнього 

руху. 

 

Вересень 

Листопад 

 

 

Січень 

 

Класні керівники, 

педагог-

організатор 

 

6. Консультативна та методична 

допомога класним керівникам в 

підготовці до годин спілкування, 

інструктажів  

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР 

 

7. Провести на батьківських зборах 

бесіди щодо запобігання дитячого 

дорожньо-транспортного 

травматизму 

ІІ рази в 

семестр 

Класні керівники  

8. Згідно планування з «Основ 

здоров’я», проводити інструктажі, 

розяснювати необхідні питання 

Протягом 

року 

Вчителі з основ 

здоров’я 
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відповідно до програми 

9. Запросити представників служби 

ДТП для агітаційно-розяснювальної 

та профілактичної роботи з учнями  

Вересень, 

травень 

Директор  

10.  Провести виховні години з метою 

дотримання учнями 1-11 класів 

правил дорожнього руху 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

класоводи 

 

11.  Випуск інформаційного бюлетеня 

«Безпека – це …» 

 

І раз в 

квартал 

Учнівське 

самоврядування 

 

12.  Розглядати питання щодо стану 

дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму  на нарадах при 

директорі 

 

ІІ рази на 

семестр 

Адміністрація  

 

Заходи  

щодо профілактики пожежної безпеки у школі 

 
№ 

п/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Провести заняття серед 

педагогічного та технічного 

персоналу школи на тему: «Правила 

протипожежної безпеки» 

вересень Видренко А.М.  , 

Аненко О.М. 

Воробйова Л.І. 

 

2 Розробити і затвердити план 

евакуації і порядок оповіщення 

людей на випадок виникнення 

пожежі. 

Вересень  Видренко А.М.  , 

Аненко О.М. 

Воробйова Л.І. 

 

3 Ознайомити вчителів з вимогами 

пожежної безпеки для приміщень 

різного призначення та при 

проведенні культурно-масових 

заходів 

Вересень Видренко АМ.  , 

Аненко О.М. 

 

4 Регулярно проводити бесіди серед 

учнівського колективу щодо 

дотримання правил пожежної 

безпеки 

І раз в 

семестр 

Класні керівники  

5 Створити у школі Протипожежну 

дружину з працівників закладу 

(відповідно до інструкції) 

І семестр Видренко А.М, ,    

6 Продовжити вивчення правил 

пожежної безпеки серед учнів 1-9-х 

класів на «Основах здоров’я» 

Протягом 

року 

Вчителі з основ 

здоров'я  

 

8 Обладнати у школі куточок  Вересень Педагог-  
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пожежної безпеки організатор 

8 Регулярно проводити інструктажі з 

питань пожежної безпеки серед 

педагогічного та учнівського 

колективів 

 

І раз на 

семестр 

Адміністрація, 

класні керівники 

 

10 Запрошувати працівників служб ПБ , 

МНС для інформаційно-

просвітницької роботи 

Протягом 

року 

Видренко А.М.    

11 Організувати екскурсію у пожежну 

частину 

Протягом 

року 

Класні керівники  

12 Регулярно проводити огляд 

шкільного приміщення та шкільної 

території щодо дотримання правил 

протипожежного режиму 

Протягом 

року 

Аненко О.М.  

14 Розглядати питання щодо стану 

пожежної безпеки у школі на 

нарадах при директорі 

 

ІІ рази на 

семестр 

Адміністрація  

 

 
5.3. Комплексний план організаційно-технічних заходів  щодо поліпшення 

 стану умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності  

 
№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний 

1 Провести огляд та випробування 

спортивного обладнання у спортивному 

залі та на спортивному майданчику 

 

До 20.08.2021 Комісія 

2 Провести перевірку стану пожежної 

безпеки навчальних, підсобних та інших 

приміщень, усунути виявлені недоліки; 

зробити відповідні записи у журналі 

оперативного контролю 

 

Щоквартально Відповідальний 

за пожежну 

безпеку 

3 Перевірити: 

- стан освітлювальної електромережі та 

електроустаткування; 

- наявність та справність первинних 

засобів пожежогасіння. 

Результати перевірки оформити актом 

 

До 20.08.2021 Відповідальні 

за електро- 

господарство 

та пожежну 

безпеку 

4 Перевірити стан евакуаційних шляхів та 

системи оповіщення на випадок 

надзвичайних ситуацій  

 

До 20.08.2021 Відповідальний 

за пожежну 

безпеку 

5 Провести повторні інструктажі з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності з усіма працівниками та 

Вересень 2021 р. 

Січень 2022 р. 

Воробйова Л.І., 

Аненко О.М., 
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зробити відповідні записи у журналі 

реєстрації інструктажів 

 

6 Організувати перевірку захисного 

заземлення і опору ізоляції 

електромереж 

 

До 20.08.2021 Відповідальний 

за електро- 

господарство 

7 Переглянути і поновити нормативно-

правові акти школи з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 

Вересень 2021 р. Воробйова Л.І., 

Аненко О.М., 

8 Контролювати ведення журналів 

реєстрації нещасних випадків з 

працівниками та вихованцями 

Постійно Воробйова Л.І.,   

9 Посилити контроль за дотриманням 

протипожежного режиму в     закладі. 

Забезпечити справність приладів 

опалення, електроустановок, 

технологічного обладнання.  

Постійно Відповідальні 

за дотримання 

проти- 

пожежного 

стану 

приміщень 

10 Провести практичні заняття щодо 

відпрацювання з працівниками 

евакуаційних заходів на випадок 

виникнення пожежі 

 

Вересень 2021 р. 

Січень 2022 р. 

Відповідальний 

за пожежну 

безпеку 

11 Організовувати чергування осіб, 

відповідальних за стан протипожежної 

безпеки на об’єктах, у місцях з масовим 

перебуванням людей та під час 

проведення свят чи інших масових 

заходів 

 

Постійно під час 

масових заходів 

Відповідальний 

за пожежну 

безпеку 

12 Контролювати ведення журналу обліку 

видачі інструкцій з охорони праці 

 

Постійно Воробйова Л.І., 

Аненко О.М., 

13 На видних місцях та біля телефонів 

вивісити таблички із зазначенням 

номерів телефонів термінового виклику 

 

до 20.08.2021 Аненко О.М., 

14 Здійснити вибірковий ремонт системи 

освітлення ЗЗСО № 5 

 

до 20.08.2021 Аненко О.М. 

15 Здійснювати періодичні огляди 

вогнегасників. У разі негативних 

результатів огляду, закінчення 

гарантійного терміну експлуатації, після 

застосування за призначенням 

направляти відповідні вогнегасники на 

ПТОВ 

 

Щомісяця Відповідальний 

за пожежну 

безпеку   

Аненко О.М. 
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16 Провести місячник з вивчення Правил 

дорожнього руху 

 

Вересень 2021 р. Осьмуха Т.Ю. 

17 Організувати зустріч вихованців  з 

працівниками пожежної охорони 

 

Лютий 2022р. Осьмуха Т.Ю. 

18 Провести Тиждень охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

 

Вересень 2021 р. 

Грудень 2022р. 

Воробйова Л.І. 

19 Поновити інформаційні стенди з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності 

 

Вересень 2021 р. Ейвазова І.В. 

 

 

 

 

 
 
 
 

5.4 Циклограма роботи керівника навчального закладу з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності  

№ 
п/п 

Зміст роботи Місяць 

 

се
р
п

ен
ь 

 се
р
п
ен

ь 

ве
р
ес

ен
ь 

ж
о
вт

ен
ь 

л
и
ст

о
п
ад

 

гр
у
д
ен

ь 

сі
ч
ен

ь 

л
ю

ти
й
 

б
ер

ез
ен

ь 

к
ві

те
н
ь 

тр
ав

ен
ь 

ч
ер

ве
н
ь 

л
и
п
ен

ь 

1 Отримання Акта (Паспорта) готовності 

навчального закладу до нового навчального 

року 

+            

2 Видання наказу «Про затвердження складу 

комісії для перевірки знань з охорони праці» 
+            

3 Ознайомлення працівників навчального 

закладу з посадовими обов'язками з охорони 

праці за їх особистими підписами 

  

+ 

          

4 Контроль за проведенням з учнями 

вступного інструктажу з охорони праці 

 +           

5 Видання наказу «Про проведення атестації 

робочих місць за умовами праці'» 

  +          

6 

 

 

 

 

Контроль за проведенням перевірки 

захисного 

заземлення і опору ізоляції  електромереж 

  +          

   7 

 

 

 

 

Перевірка стану викладання предмету 

«Основи безпеки життєдіяльності» 

  +    +      

   8 

 

Контроль за складанням шкільною комісією 

актів загального технічного огляду будівель 

та споруд навчального закладу 

   +     +    

   9 Проведення атестації з охорони праці нових 

працівників 

   +         
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 10 Контроль за веденням журналів реєстрації 

нещасних випадків з працівниками та 

 учнями, вихованцями 

   +    +    + 

11 Підписання угоди з охорони праці 

на календарний рік 

     +       

 12 Затвердження Комплексного плану заходів 

щодо організації
1
 роботи з охорони праці 

     +       

 13 Видання наказу «Про організацію роботи з 

охорони праці» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     +       

 14 Видання наказу «Про порядок забезпечення 

пожежної безпеки на території, в будівлях, 

спорудах та приміщеннях навчального  

закладу» 

     +       

 15 Видання наказу «Про призначення 

відповідального за електрогосподарство» 

     +       

 16 Контроль за веденням журналу обліку  

видачі інструкцій з охорони праці 

     +       

 17 Контроль за веденням журналу обліку 

присвоєння 1 кваліфікаційної групи 

електробезпеки неелектро-технічному 

персоналу навчального закладу 

     +       

 18 Звіт комісії з охорони праці на зборах  

трудового колективу 

колективу 

      +      

 19 Контроль за проведенням місячника з  

вивчення Правил дорожнього руху 

       +     

20 Контроль за проведенням Єдиного дня 

протипожежної безпеки 

у навчальному закладі 

        +    

 

 РОЗДІЛ VІ 

Робота шкільної бібліотеки. 

 
6.1 Організація роботи шкільної бібліотеки 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1. Постійно висвітлювати роботу бібліотеки на 

шкільному сайті та інформаційних стендах 

бібліотеки 

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

2. Звірити читацькі формуляри зі списками 

учнів по класах та списком працюючих 

педагогів. 

вересень Паламаренко С.О.  

3. Організація екскурсій для учнів 2-х та 5-х 

класів, знайомство з фондом «На гостини до 

бібліотеки». 

вересень Паламаренко С.О.  

4. Під час переєрестрації читачів виявити їхні 

інтереси до певних тем, інформаційні 

потреби, провести бесіду про правила 

вересень Паламаренко С.О. 
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6.2 Формування і задоволення читацьких потреб, індивідуальна робота з читачами. 

 

6.2.1. Інформаційно-бібліографічна робота 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1. Тема 1. Знайомство з бібліотекою. Подорож 

бібліотекою. Знайомство з «книжковим 

домом». Поняття «читач», «бібліотека», 

«бібліотекар». Роль і значення бібліотеки. 

Поняття «абонемент», «читальний зал». 

Розміщення книг на полицях, самостійний 

вибір книг.  

вересень 

жовтень 

2-4 класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

2. Тема 2. Основні правила користування 

бібліотекою. Як самому записатися до 

бібліотеки. Як самому вибрати книгу.  

жовтень 

2 класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

3. Тема 3. Основні правила і вміння  поводження 

з книгою. Формування у дітей дбайливого 

ставлення до книги. Ознайомлення з прави-

лами спілкування й поводження з книгою. 

Навчання вмінню обгорнути книгу, 

жовтень 

2 класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

користування бібліотекою. 

5. Проаналізувати попит на літературу 

програмних творів. 

І семестр Паламаренко С.О.  

6. Виділити окрему групу учнів зі слабкою 

технікою читання (2-4 класи). 

вересень-

жовтень 

Паламаренко С.О.  

7. Проведення рекомендаційних бесід з учнями 

під час видачі літератури. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

8. Проведення бесід про прочитану книгу: «Від 

читання книг–до читання медіатекстів», 

«Правила спілкування з книгою. Гігієна 

читання». 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

9. Проведення консультацій з вибору 

літератури біля книжкових полиць. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

10. Провести аналіз читацьких формулярів.  

/4 кл./ 

січень Паламаренко С.О.  

11. Оформити виставки формулярів кращих 

читачів «Читати - це модно» 

березень Паламаренко С.О.  

12. Проводити  нагородження  найкращих 

читачів бібліотеки та за найкраще утримання 

підручників 

грудень 

травень 

Паламаренко С.О.  

13. Висвітлювати матеріали з періодичних 

видань на стенді «Прочитай» 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

14. Організація книжкових виставок, оглядів 

літератури, що сприяють удосконаленню 

навчально-виховного процесу. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

15. Надання читачам кваліфікованої допомоги в 

доборі літератури про історію України, 

історію рідного краю. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 
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простішому ремонту книг.  

4. Тема 4. Роль і значення бібліотеки. Поняття 

«абонемент», «читальний зал». Розміщення 

книг на полицях, самостійний вибір книг.   

вересень 

3 класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

5. Тема 5. Газети та журнали. Поняття про 

газету і журнал. Стаття, замітка, журналіст, 

кореспондент, редактор.  

лютий 

3 класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

6. Тема 6. Структура книги. Хто і як створює 

книги. З чого складається книга. Обкладинка. 

Палітурка  і таке інше. Оздоблення книги. 

листопад 

3 класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

7. Тема 7. Структура книги. Поглиблення знань 

про структуру книги (титульна сторінка, 

зміст, передмова, післямова).  

грудень 

січень 

4 класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

8. Тема 8. Вибір книг у бібліотеці. Перше 

знайомство з каталогом. Що таке каталог і 

навіщо він потрібний у бібліотеці. Коли 

потрібно до нього звертатись. Титульна 

сторінка і каталожна картка, їхній 

взаємозв’язок. Шифр книги.  

березень 

4 класи 

Паламаренко С.О. 

. 

 

9. Тема 9. Твої перші енциклопедії., словники, 

довідники. Уявлення про словник, довідник, 

енциклопедію. Структура довідникової 

літератури: алфавітне розташування 

матеріалу, алфавітні покажчики, предметні 

покажчики.   

березень 

5 класи 

 

Паламаренко С.О. 

. 

 

 

10. Тема 10. Похвала книзі. Залучити дітей до 

читання, розповісти про роль книги в житті 

суспільства і формуванні визначних людей, 

дбайливому ставленні до книги.  

лютий 

6 класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

11. Тема 11. Як побудована книга. Анотація, 

передмова, післямова, зміст, словник. 

Використання знань про структуру книги 

підчас вибору книги, роботи з нею.  

листопад 

6 класи 

Паламаренко С.О. 

. 

 

12. Тема 12. Вибір книг у бібліотеці. 

Бібліотечний каталог, картотека, 

бібліографічні покажчики, тематичні списки 

літератури. Титульна сторінка книги і  

каталожна картка. Шифр. Основні підрозділи. 

Розташування карток у каталозі і книг на 

полиці. 

березень 

7 класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

13. Тема 13. Записи про прочитане. Щоденник 

читання, відгуків. Навчання правил ведення 

щоденника читання і написання відгуку на 

книгу. Відгук – усвідомлена думка о книзі.  

березень 

6-8класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

14. Тема 14. Довідково-бібліографічний апарат 

бібліотеки: структура, призначення. 

Алфавітний і системний каталоги. Алфавітно-

предметний покажчик. Довідкова література. 

Енциклопедії: універсальна,  галузеві. Пошук 

літератури за допомогою систематичного 

березень 

9-11 класи 

 

Паламаренко С.О. 
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каталогу.  

15. Тема 15. Інформаційний пошук літератури 

для реферату. Вміти самостійно вести 

інформаційний пошук літератури для 

реферату, знати методи інформаційного 

пошуку. Чітко знати структуру реферату і 

вміти правильно його оформляти. 

березень 

9-10 класи 

Паламаренко С.О. 

. 

 

16. Оновити наочність із культури читання, 

правил користування книгою, каталогами, 

картотеками: 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

 а) Стенд «Прочитай»; 5-9 класи  

    б) Стенд «Вам, юні читачі» 2-4 класи  

17. Випуск інформаційного вісника  протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

«Нові підручники»  

   «Новини літератури»  

18. Оновити тематичні полиці: протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

. 

 

а) «Правові знання – кожному школяру»;  

б) «Ні‖ насильству над дітьми»;  

в) «Здоров’я – головна цінність у житті»;  

г) «На допомогу вчителю»;  

   д) «Творчі роботи наших учнів»;  

 
6.2.2. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів  

спільно з педагогічним колективом 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1  Координувати роботу згідно календаря 

пам'ятних і знаменних дат. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

2  День Державного прапору. Бесіди. серпень Паламаренко С.О.  

3  «Вода для життя». Бесіди, виставки. протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

4  Святкування 77-ї річниці визволення 

Костянтинівки й Донбасу від німецько-

фашистських загарбників. Заходи згідно з 

річним планом роботи школи.   

06.09. Паламаренко С.О.  

5  Міжнародний день писемності. Бесіди. 08.09. 

6-7 класи 

Вчителі 

української мови 

 

6  День фізичної культури і спорту. Тематична 

поличка. 

10.09. Паламаренко С.О.  

7  Міжнародний день демократії. Тематична 

поличка. 

15.09. Паламаренко С.О.  

8  Міжнародний день миру. Календар 

знаменних дат. Рекомендаційний список 

літератури. 

21.09. Паламаренко С.О.  

9  Всеукраїнський день бібліотек. 

Екскурсії, бесіди в бібліотеці про користь 

читання, про історію створення бібліотек. 

30.09. 

2,3,4 класи 

Паламаренко С.О. 

Вчителі поч. кл. 

 

10  Жовтень – Міжнародний місяць шкільних протягом Паламаренко С.О.  
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бібліотек 

 

жовтня Класні керівники. 

11  Міжнародний день боротьби проти насилля. 

Рекомендаційний список літератури. 

02.10. Паламаренко С.О. 

 

 

12  День захисника України. Книжкова виставка. 

День українського козацтва. Заходи згідно з 

річним планом роботи школи.   

14.10. Паламаренко С.О. 

Карагічева В..В. 

 

13  Допомога в підготовці заходів до святкування 

Дня вчителя. 

жовтень Паламаренко С.О. 

Карагічева В..В. 

 

14  Міжнародний день Організації Об’єднаних 

Націй.  - 1945 - створено міжнародну 

міждержавну Організацію Об’єднаних Націй 

(ООН). Інформаційний стенд. 

24.10. Паламаренко С.О.  

15  День визволення України від фашистських 

загарбників Рекомендаційний список 

літератури. 

28.10 Паламаренко С.О.  

Карагічева В..В. 

 

16  День української писемності та мови. День 

преподобного Нестора Літописця. 

Бесіди та інші заходи згідно з планом роботи 

школи. 

09.11. 

8-9 класи 

Паламаренко С.О. 

Карагічева В..В. 

 

17  Давайте малювати осінь. Виставка робот 

учнів школи. 

листопад Паламаренко С.О.  

18  Всесвітній день доброти. Бесіди. 13.11. 

5-7 класи 

Паламаренко С.О. 

Класні керівники. 

 

19  День Гідності та Свободи.  Заходи згідно з 

річним планом роботи школи.    

21.11. Паламаренко С.О.  

20  День пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій. Тематична поличка. Всеукраїнська 

акція  «Засвіти свічку». 

24.11. Паламаренко С.О. 

 

 

21  Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Бесіди. 

Книжкова виставка. 1991–народ України 

вільним волевиявленням на Всенародному 

референдумі підтвердив Акт проголошення 

незалежності України. Календар знаменних 

дат. 

01.12.2021 Паламаренко С.О. 

 

 

22  Допомога класним керівникам у проведенні 

бесід з питань техніки безпеки, охорони 

здоров’я і життя дітей. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

Класні керівники. 

 

23  Тематичний тиждень «Бережи книгу». 

Виставки нових дитячих книжок та 

підручників, конкурси, бесіди. Підбиття 

підсумків збереження підручників за І 

семестр навчального року. 

січень-

лютий 

Паламаренко С.О. 

Класні керівники. 

 

24  Новий рік. Заходи згідно з річним планом 

роботи школи.   

01.01. Паламаренко С.О. 

Карагічева В.В. 

 

25  Різдво Христове. Заходи згідно з річним 

планом роботи школи.   

07.01. Паламаренко С.О. 

Карагічева В.В.  

 

26  День Соборності України. Бесіди. 22.01. Паламаренко С.О.  

27  Міжнародний день пам’яті Голокосту. Бесіди, 27.01. Паламаренко С.О.  
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Виставка матеріалів про Голокост. 

28  День пам’яті героїв Крут. Бесіди. 29.01. Паламаренко С.О.  

29  День пам’яті загиблих воїнів-

інтернаціоналістів та 30-ліття виводу військ з 

Афганістану. Тематична поличка. 

15.02. Паламаренко С.О.  

30  День Героїв Небесної сотні.  Книжкова 

виставка.  

20 02. 

7-8 класи 

Паламаренко С.О.  

31  Міжнародний День рідної мови. Заходи 

згідно з річним планом роботи школи.   

21.02. Паламаренко С.О. 

Карагічева В.В.  

 

32  Перший офіційний Державний герб України. 

Бесіди. 

25.02. 

10-11 

класи 

Паламаренко С.О. 

Вчителі історії. 

 

33  Книжкові-розвалини. Читаємо улюблені 

книжки. 

05.03. 

2-3 класи 

Паламаренко С.О. 

Вчителі поч.кл.  

 

34  Допомога в підборі матеріалів до 

Міжнародного жіночого дня. Вірші, пісні про 

маму. Ранки, присвячені мамам. 

05.03. – 

07.03. 

Паламаренко С.О. 

Карагічева В.В.  

 

35  205 років від дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка (1814-1861), 

українського поета, художника, мислителя. 

Тиждень, присвячений Т.Г. Шевченку, Згідно 

з річним планом роботи школи.   

09.03. Паламаренко С.О. 

Карагічева В.В. 

 

36  Всеукраїнський тиждень дитячого читання. 

Бесіди, огляди книг, гучні читки. 

25.03.-

01.04. 

Паламаренко С.О. 

Вчителі поч. кл. 

 

37  Міжнародний день дитячої книги. День 

народження Г.-Х. Андерсена (1840-1902) 

датського письменника-казкаря. Конкурси, 

вікторини. 

02.04. Паламаренко С.О. 

Класні керівники. 

 

38  Перша конституція. Рекомендаційний список 

літератури. 

05.04. Паламаренко С.О.  

39  Всесвітній день авіації і космонавтики. 

Книжкова виставка: «Вони були першими». 

12.04. Паламаренко С.О.  

40  День довкiлля. Календар знаменних дат. 

Рекомендаційний список літератури. 

21.04. Паламаренко С.О.  

41  Всесвiтнiй день книги i авторського права. 

Бесіди.  

23.04. Паламаренко С.О.  

42  День Чорнобильської трагедії. Заходи згідно з 

річним планом роботи школи. 

26.04. Паламаренко С.О. 

Карагічева В.В.  

 

43  Днi пам'ятi та примирення. Заходи згідно з 

річним планом роботи школи.   

01.05.-

09.05. 

Паламаренко С.О. 

Карагічева В.В.  

 

44  День матері. Заходи згідно з річним планом 

роботи школи.   

12.05. Паламаренко С.О. 

Карагічева В.В.  

 

45  День української вишиванки. Заходи згідно з 

річним планом роботи школи.    

16.05 Паламаренко С.О.  

46  День Європи. Заходи згідно з річним планом 

роботи школи. 

20.05. Паламаренко С.О. 

Карагічева В.В.  

 

47  Всесвiтнiй день боротьби з тютюнопалiнням. 

Бесіди. 

31.05. Паламаренко С.О.  
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6.2.3. Бібліотека – педагогам 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1.  Доповідь на педагогічній раді про стан 

бібліотечного фонду на новий навчальний рік. 

серпень Паламаренко С.О.  

2.  Добір та огляд літератури для проведення 

першого уроку. 

серпень Паламаренко С.О.  

3.  Забезпечити вчителів матеріалами для 

виступу на серпневих нарадах. 

серпень Паламаренко С.О.  

4.  Провести огляд нових надходжень до 

бібліотеки. 

серпень Паламаренко С.О.  

5.  Спільно з класними керівниками провести 

бесіди на батьківських зборах про 

відповідальність за збереження книг, 

підручників. 

протягом 

року 

жовтень-

листопад 

Паламаренко С.О.  

6.  Провести огляд літератури для класних 

керівників  

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

7. Разом із учителями української та зарубіжної 

літератури скласти списки програмових 

творів по класах, виходячи з вимог програм та 

наявності книг у бібліотеці. 

вересень-

жовтень 

Паламаренко С.О. 

 

 

8. Проводити огляд педагогічних газет та 

журналів. 

щокварталь

но 

Паламаренко С.О.  

9. Готувати добір матеріалів до всіх педрад. 

Надавати допомогу в підготовці масових 

заходів. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

10. Зробити аналіз читання дітей початкових 

класів та його результати довести до відома 

класних керівників, виділити групу читачів зі 

слабкою технікою читання. 

протягом 

року 

2-4 класи 

Паламаренко С.О. 

 

 

11.  Інформаційне забезпечення  вчителів 

новинками літератури, що надійшли до 

бібліотеки; 

а) випуск інформаційних списків; 

б)інформація про надходження нових 

підручників, програмної літератури, 

літератури з позакласного читання, 

методичної літератури. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

12. Проведення разом з учителями масових 

заходів щодо популяризації книги та читання. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

13. Проведення разом з учителями занять щодо 

популяризації бібліотечно-бібліографічних 

знань (окремий план). 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

14. Продовжити надання допомоги  вчителям-

предметникам у роботі з обдарованими 

дітьми (добір літератури, підручників, 

довідкового матеріалу). 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 
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6.2.4. Робота з батьками 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1.  Інформувати батьків про читання книг 

учнями, розповідати про вимоги до 

користування підручниками, про культуру 

читання. 

 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

2.  Оновити книжкові виставки:  

„Сім'я та школа‖ 

„Юний друже! Бережи книгу!‖ 

 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

3.  У міру надходження інформувати про нові 

надходження підручників. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

4.  Залучити батьків до благодійної акції 

«Подаруй книгу шкільній бібліотеці». 

лютий Паламаренко С.О.  

 
6.2.5. Організація та збереження книжкових фондів, каталогів 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1.  Постійно займатися вивченням складу 

бібліотечного фонду. Організовувати 

комплектування фонду згідно нових шкільних 

програм і вимог до шкіл на сучасному етапі. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

2.  Здійснення обліку (сумарного та 

інвентарного), технічної обробки 

/штампування/, каталогізації, розміщення всіх 

видів видань, що надійшли до бібліотеки. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

3.  Дотримання санітарно-гігієнічних норм 

зберігання бібліотечного фонду. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

4.  Дотримання та  систематичне здійснення 

розстановки літератури за таблицями УДК 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

5.  Продовження роботи щодо формування 

фонду з народознавства, світової та 

української літератури, довідкової літератури. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О 

. 

 

6.  Звірити облікові документи (сумарні книги 

на художню літературу та підручники) в 

бухгалтерії управління освіти. 

лютий Паламаренко С.О.  

7.  Розпочати роботу по створенню електронної 

інвентарної книги. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

8.  Редагувати алфавітний каталог. протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

9.  Підготовка актів на списання загубленої 

літератури, застарілої. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

10.  Підготуватися до проведення інвентарізації 

фонду художньої літератури. 

Травень Паламаренко С.О. 

 

 

11.  Постійне оформлення „Журналу обліку 

літератури, що прийнята замість загубленої‖. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 
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12.  Обслуговування учнів згідно з розкладом 

роботи бібліотеки 

постійно Паламаренко С.О. 

 

 

13.  Забезпечення вільного доступу у бібліотечно 

- інформаційному центрі: 

- до художнього фонду (для учнів 1-4 

класів); 

- до фонду періодики (для учнів та 

співробітників); 

- до фонду підручників (на вимогу) 

постійно Паламаренко С.О. 

 

 

14.  Проведення бесід із новоприбулими 

читачами про правила поведінки в бібліотеці, 

про культуру читання книг і журнальної 

періодики. Оформлення стенда-рекомендації; 

бесіда про відповідальність за нанесений 

збиток книзі, підручнику, журналу. 

постійно Паламаренко С.О. 

 

 

15.  Інформувати класних керівників про читання 

і відвідування бібліотеки кожним класом. 

двічі на 

семестр 

Паламаренко С.О. 

 

 

16.  Систематичне спостереження за своєчасним 

поверненням до бібліотечно-інформаційного 

центру виданих видань. 

кінець 

семестру 

Паламаренко С.О. 

 

 

17.  Рекомендувати художню літературу і 

періодичні видання згідно з віковими 

категоріями кожного читача. 

постійно Паламаренко С.О. 

 

 

18.  Створення і підтримка комфортних умов для 

роботи читачів. 

постійно Паламаренко С.О. 

 

 

19.  «Читання влітку із захопленням» - добір 

рекомендаційних списків літератури для 

додаткового вивчення предметів історії, 

літератури, географії, біології. 

травень Паламаренко С.О. 

 

 

20.  «Щоб легше було вчитися» - добір списків 

літератури на літо за творами, що будуть 

вивчатися в наступному році. 

травень Паламаренко С.О. 

.  

 

21.  Організувати роботу «Книжкової лікарні». постійно Паламаренко С.О.  

22.  Оформлення книжкової виставки «Кожній 

книзі довге життя». 

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

23.  Оформлення нових роздільників: 

- роздільники на поличках за темами й 

класами; 

- у книгосховищі; 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

24.  Своєчасно інформувати читачів про 

проведені заходи. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

25.  Оформити звіт за минулий рік про виконану 

роботу та ознайомити читачів із цим звітом. 

червень Паламаренко С.О.  

26.  Провести акцію «Подаруй книгу бібліотеці». квітень Паламаренко С.О. 

 

 

 
6.2.6. Робота з фондом підручників 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець Відмітка 

про 
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виконання 

1.  Провести інвентарізацію фонду шкільних 

підручників. 

травень Паламаренко С.О. 

 

 

2.  Проаналізувати забезпеченість учнів 

підручниками, на підставі чого дати 

замовлення на їхнє отримання. 

травень Паламаренко С.О.  

3.  Вести своєчасну обробку та облік нових 

надходжень підручників згідно з інструкцією. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

4.  Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм 

зберігання фонду підручників 

постійно Паламаренко С.О. 

 

 

5.  Організувати видачу та збір підручників. Травень, 

серпень 

Паламаренко С.О. 

 

 

6.  Підготувати інформацію про підручники, що 

не повернули учні 9, 11-х класів. 

червень Паламаренко С.О.  

7.  Вилучити та списати застарілі підручники, 

оформити надходження нових підручників, 

отриманих  на заміну загубленим. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

8.  Провести видачу підручників через класних 

керівників. 

серпень Паламаренко С.О. 

 

 

9.  Виступ-інформація на серпневій нараді про 

стан забезпечення підручників учнями школи. 

серпень Паламаренко С.О.  

10.  Інформування вчителів та учнів про нові 

надходження підручників і навчальних 

посібників. 

вересень Паламаренко С.О.  

11.  Провести по класах бесіди про бережливе 

ставлення до навчальної книги. 

жовтень 

листопад 

Паламаренко С.О. 

 

 

12.  Складання звітних документів,  протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

13.  Проведення роботи із збереження 

навчального фонду (рейди по класах із 

підбиттям підсумків). 

двічі на 

рік 

Паламаренко С.О. 

 

 

14.  Поповнення постійно діючої виставки 

«Підручник – твій помічник і друг». 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

 
6.2.7. Робота бібліотеки, спрямована на допомогу громадським 

та творчим об’єднанням школярів 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1.  Визначити заходи бібліотеки, спрямовані на 

допомогу гурткам,  які працюють у школі. 

жовтень 

листопад 

Паламаренко С.О.  

2.  Створити актив бібліотеки. протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

3.  Проводити консультації з ремонту книг. протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

4.  Оновлення стенду „Як берегти книгу‖. протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

5.  Проводити дрібний ремонт книг. протягом 

року 

Паламаренко С.О. 
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6.  Роботу бібліотечного активу та ради 

бібліотеки спрямувати на оволодіння 

навичками технічної обробки книг. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

7.  Залучити актив до проведення масових 

заходів, оформлення книжкових виставок, 

тематичних тижнів. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

8.  Силами активу проводити ремонт книг. протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

9.  Залучити актив до роботи на абонементі при 

видачі книг, підбору книг для читачів. 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

10.  Проводити рейди - перевірки збереження 

підручників («Дозори бережливих») 

двічі на 

рік 

Паламаренко С.О. 

 

 

 

6.2.8. Підвищення кваліфікації 
№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1 Підвищувати  професійну кваліфікацію на 

нарадах в УО,  метод. об’єднаннях шкільних 

бібліотек,  семінарах, засіданнях школи 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

2. Удосконалювати  свою  роботу  по  

обслуговуванню  учнів  і  учителів  шляхом  

розширення  свого  кругозору  через  

систематичне  ознайомлення  з  матеріалами  

періодики  та  літератури,  курсів  підвищення  

кваліфікації 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

3. Своєчасно  вивчати  постанови  та  документи  

уряду  з  питань,  які  стосуються  роботи  

бібліотеки 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

4. Постійно  знайомитися  з  фаховою  

літературою, займатися  самоосвітою 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

5. Постійно  вивчати  досвід  роботи  інших 

шкіл  міста 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

6. Формувати  рівень  комп´ютерної  

грамотності 

протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

7. Курси підвищення кваліфікації протягом 

року 

Паламаренко С.О. 

 

 

8. Координувати  роботу бібліотеки з міською 

дитячою бібліотекою  

протягом 

року 

Паламаренко С.О.  

 

РОЗДІЛ VІІ 

Фінансово - господарська діяльність.  

Матеріально-технічне забезпечення. 
Щомісяця: 

- профогляд і заміна електроламп; 

- передача показників лічильників тепла, води, електроенергії; 

- придбання інвентарю, обладнання.  
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№ 

за/

п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Контроль за 

інформаційним 

забезпеченням 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Здійснити перевірку якості 

ремонтних робіт та підготовки 

закладу до нового 2020/2021 

навчального року 

до 01.08.2021 Аненко О.М. Інформація  

2.  Забезпечити заклад 

необхідним інвентарем та 

матеріалами для підтримання 

належного санітарно-

гігієнічного режиму 

серпень 2021 Аненко О.М. Акти   

3.  Здійснити комплекс заходів 

щодо підготовки закладу до 

роботи в зимовий період 

до 10.10.2021 Аненко О.М. Наказ 

від 

план заходів 

 

4.  Провести ревізію 

опалювальної системи, 

системи водопостачання та 

каналізації, електромережі на 

предмет їх справності. 

до 01.08.2021 Аненко О.М. Інформація  

5.  Перевірити збереження, 

поповнення та використання 

бібліотечного фонду 

серпень 2021 Л.І.Воробйова  

Паламаренко.

С.О 

Інформація  

6.  Проводити роз’яснювальні 

бесіди з учнями та 

працівниками закладу про 

збереження тепла, 

електроенергії та води 

протягом року Аненко.О.М. 

класні 

керівники 

-  

7.  Провести профілактичний 

огляд вимикачів та розеток в 

закладі 

серпень 2020 Аненко.О.М. Інформація  

8.  Провести поточний ремонт та 

поповнити матеріально-

технічну базу кабінетів, 

майстерні закладу, 

спортивного залу 

протягом року 

при наявності 

коштів 

Аненко.О.М.. Інформація  

9.  Провести інвентаризацію 

матеріально-технічної бази 

школи та списати матеріальні 

цінності, які вийшли з ладу 

жовтень-

листопад 2021 

Аненко О.М.., 

комісія по 

списанню 

Акти  

10.  Проводити огляд стану та 1 раз на семестр Аненко О.М. Інформація  
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збереження майна закладу, 

інвентарю, обладнання 

11.  Провести благоустрій подвір’я 

закладу. Організувати догляд 

за зеленими насадженнями в 

літній період 

квітень-серпень 

2022 

Аненко О.М. 

Осьмуха Т.Ю. 

класні 

керівники 

1-11 класів 

Інформація  

12.  Продовжити проведення акції 

«Посади деревце біля школи» 

квітень 2022 Осьмуха Т.Ю. Інформація  

13.  За рахунок спонсорської 

допомоги озеленити подвір’я 

закладу декоративними 

деревами і кущами 

квітень 2022 Видренко А.М. 

Аненко О.М. 

-   

14.  Контролювати показники 

тепломірного лічильника, 

електро лічильників. 

Дотримуватись лімітів по 

енергоносіях. 

протягом 

навчального 

року 

Аненко О.М.. Інформація  

15.  За позабюджетні кошти 

придбати миючі засоби, 

інвентар, спецодяг 

протягом 

навчального 

року 

Аненко О.М.. Акти  

16.  Підвести підсумки роботи 

закладу щодо зміцнення 

матеріальної бази та 

результатів господарської 

діяльності за навчальний рік 

червень 2022 Видренко А.М. Звіт директора  

17.  Замінити вікна школи на 

металопластикові  (частково) 

протягом року, 

при наявності 

коштів 

Аненко О.М. -  
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