
  

 

                                                  

Україна  

НАКАЗ 

Линовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 

04.09.2019 р.                                                                                             №133 

 

Про організацію методичної роботи 

 у 2019 – 2020 н.р. 

        Аналіз підсумків 2018-2019 н.р. показав, що педагогічний колектив школи 

в процесі  діяльності реалізував мету, поставлену на початку навчального року 

в питанні навчання і виховання школярів.  

        Освітній процес спрямовувався на інтелектуальний, соціальний і фізичний 

розвиток кожного здобувача освіти як особистості, здатної самостійно мислити 

і творчо діяти, застосовувати набуті знання і вміння в різних ситуаціях. 

За підсумками аналізу навчальних досягнень   учнів 1-11 класів: 34 

першокласники оцінені вербально; 242 здобувачів  освіти переведені до 

наступного класу; 28 осіб закінчили 9-ті та 10 - 11 класи й випущено із закладу 

освіти; 33 школярі нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у 

навчанні». Високий рівень навчальних досягнень виявили 33 здобувачів освіти  

(13,4%): 13 (15,7%), 18 (13,6%), 2 (9,5 %) – відповідно у початковій, середній і 

старшій школі. На 7-12 балів завершили рік 96 здобувачів освіти (39,0%). 

Якісний показник становить 52,4% (у 2017-2018 н.р. – 48,5%,  у 2016-2017 – 

51,7 н.р. , у 2015-2016 н.р. - 54,2%).  

 1 здобувач освіти (0,4%) одержав бали низького рівня та 5 - за 

результатами ЗНО . 

   Вихованці школи – активні учасники предметних олімпіад, спортивних 

змагань, конкурсів творів, малюнків, художньої самодіяльності, інших масових 

заходів. У ІІ турі предметних олімпіад з 14 дисциплін взяли участь 27 

здобувачів освіти, виборовши 32 - І місць, 4 – ІІ місць, 1 – ІІІ місце. Сім 

здобувачів освіти (Доброштан І., Свириденко А., Силенко Т., Воєводіна О., 

Комар М., Совершенний А., Кулібаба Р.) були учасниками ІІІ туру із 7 

предметів (їх готували Новицька Л.Б, Підлісна Ю.В., Овчинник А.М., Кобець 

В.І., Устюгова М.В. Комар В.А.), учениця 10 класу Воєводіна О. виборола 

диплом ІІІ ступеня з правознавства (учитель Устюгова М.В.). 

У ІІ турі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім. 

Тараса Шевченка брали участь троє учасників: Процан Артема (6 кл.) набрав 

83% із 100 %; Залевська  Дарія (7Б кл.) набрала 79 % із 100%; Бурдюг Вікторія 

(9Б кл.) - 83 % із 100% (керівники Підлісна Ю.В., Волкова Н.І., Овчинник 

А.М.). Залевська  Дарія була учасником ІІІ (обласного) туру (керівник Волкова 

Н.І.).  

   Шестеро учнів: Свириденко Роман (3 кл.), Савенок Уляна (4 кл.), Доброштан 

Іван (7Б кл.), Процан Артем  Силенко Таміла, Корнух Юлія (11 кл.) були 

учасниками ІІ туру XІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика 

(їх готували Раєвська Ю.С., Рішко В.В., Волкова Н.І., Підлісна Ю.В., Овчинник 



А.М.). Вихованець Підлісної Ю.В. Процан Артем виборов ІІІ місце на ІІІ 

(обласному) етапі й нагороджений дипломом переможця з відзнакою 

фармацевтичної фірми «Дарниця». 

   У порівнянні з минулим навчальним роком педагоги закладу почали активно 

залучати здобувачів освіти до  участі у різноманітних Інтернет-олімпіадах та 

Інтернет-конкурсах на порталах «На урок» та «Всеосвіта», зросла й кількість 

розміщених на них матеріалів учителів-предметників, хоча не всі учителі 

долучаються до цієї роботи. 

108 здобувачів освіти 1-11 класів під керівництвом 14 учителів (Силко В.М., 

Гапетченко О.М., Совершенна Т.І., Філіппова І.В., Підлісна Ю.В., Раєвська 

Ю.С., Овчинник А.М., Волкова Н.І., Ворожбит С.О., Рудика С.О., Педорич 

В.М., Новицька Л.Б., Доброштан Н.М., Комар В.А.) взяли участь у 

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з 7 предметів (укр. мова, математика, 

географія, біологія, фізика, інформатика, зар. літ.) на платформі «На урок».  

29 учнів 5,9,11 класів взяли участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсі з 

української мови і літератури «Слово до слова» на платформі «На урок». 14 

здобувачів освіти відзначені дипломами І ступеня, 4 – дипломи ІІ ступеня, 5 

дипломи ІІІ ступеня (керівники Підлісна Ю.В., Овчинник А.М., Раєвська Ю.С.). 

28 здобувачів освіти 1-4 класів були задіяні до участі у Всеукраїнському 

інтернет-конкурсі «Безпека на дорозі» на платформі «Всеосвіта» (координатор 

Раєвська Ю.С., керівники Силко В.М., Гапетченко О.М., Совершенна Т.І., 

Філіппова І.В., Свириденко С.І., Рішко В.В.) 

29 учнів 5А, 5Б, 9, 11 класів  під керівництвом учителів української мови та 

літератури Овчинник А.М. й Підлісної Ю.В. взяли участь у Всеукраїнському 

різдвяному інтернет-конкурсі «Зимові свята в традиціях нашого народу» на 

платформі «Всеосвіта». Дипломи І ступеня отримало 19 учнів, дипломи ІІ 

ступеня – 3, дипломи ІІІ ступеня – 3 учнів. 

У Міжнародній грі із зарубіжної літератури «Sunflower» взяли участь 54 учнів 

1-5, 7-х, 9Б класів (координатори  Доброштан Н.М., Раєвська Ю.С.). 

14 учнів 3, 5Б, 7-х  класів взяли участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з 

української мови та літератури «Всеосвіта Зима» - керівники Раєвська Ю.С., 

Волкова Н.І., Свириденко С.І.  

4 учнів 7-10 класів  отримали дипломи за перемогу у Всеукраїнському інтернет-

конкурсі «Безпечний інтернет» (керівник Комар В.А.) 

9 учнів 7-11 класів у Всеукраїнському екологічному конкурсі «3D: Думай, Дій, 

збережи Довкілля» на платформі «На урок» отримали дипломи І та ІІ ступеня (8 

- І ступеня, 1- ІІ ступеня, керівник Ворожбит С.О.). 

57 здобувачів освіти 1-5, 7-8 класів взяли участь у Х Всеукраїнській 

українознавчій грі «Соняшник»-2019. 11 учнів початкової освіти отримали 

дипломи переможця в початковій школі, учениця 5 класу (Лисенко Яна) 

отримала диплом ІІ ступеня регіонального рівня, дипломи ІІІ ступеня 

регіонального рівня отримали 6 учнів 5А класу (учителі Підлісна Ю.В., 

Волкова Н.І., Рішко В.В., Свириденко С.І., Совершенна Т.І., Гапетченко О.М., 

Силко В.М.). 

Вихованці гуртка «Палітра» Турковський Богдан (7Б кл.), Степашко Юлія, 

Сокол Анна (5А кл.) взяли участь у обласному конкурсі «Хай весь світ дивують 

нині – діти неньки України»; Виноградова Олена (11 кл.), Турковський Богдан , 



Бандура Богдан (7Б кл.), Степешко Юлія (5А кл.) представили свої роботи на 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським 

дням. Учениця 9 класу екстернатної форми навчання Савченко Дея стала 

лауреатом національного конкурсу дитячого малюнка «Наше мирне небо» - 

2018.  

Заруба Аліна, Маслова Вероніка, Галушка Анастасія, Воєводіна Олександра 

взяли участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків та робіт 

декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику 

«Кращий пожежний – це ти обережний». 

У районному конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Мій народ, моя країна, моя історія – джерело моєї творчості» Турковський Б. 

(7Бклас) зайняв І місце, Шатських Євген (7Б кл.), Воєводіна Олександра (10 

кл.) – Гран Прі (керівник Лябах Р.В.). 

  Виноградова Олена (11 кл.), Волкова Вікторія (8 кл.), Корнух Юлія (11  

кл.) взяли участь у Всеукраїнському учнівському літературно-мистецькому 

конкурсі «Стежками Каменяра» (керівники Лябах Р.В., Підлісна Ю.В., 

Овчинник А.М.). Робота Виноградової Олени (керівник Лябах Р.В.) відмічена 

спеціальним призом онука І. Франка. 

Свириденко Анна (8 кл.) написала твір-прозу «Усе більше спогадів і менше 

сподівань» на Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, 

брати мої». 

Доброштан Іван (7Б клас, керівник Підлісна Ю.В.), Силко Андрій (9Б клас, 

керівник Силко В.М.) отримали Гран Прі,  Волкова Вікторія (8 кл., керівник 

Підлісна Ю.В.)  зайняла ІІ місце  у районному конкурсі авторських віршів і 

прозових творів «Повертайся живим!».  

Суровська Вікторія (5А клас, керівник Підлісна Ю.В.) стала лауреатом 

районного конкурсу декламаторів, присвяченого 100 – річчю подій Української 

революції 1917-1921 р.р. «І оживе добра слава, слава України», Ковбич Даніїл 

(9Б клас, керівник Доброштан Н.М.) виборов Гран Прі у цьому конкурсі, 

учениця 11 класу Корнух Юлія (учитель Овчинник А.М.)  отримала грамоту за 

участь у цьому конкурсі. 

Під керівництвом Овчинник А.М. учні 9Б класу Силенко Таміла, Суровська 

Валерія, Комар Марина зайняли ІІІ місце у районному конкурсі учнівських 

проектів «Я відкриваю Шевченка». 

Під керівництвом учителя історії Устюгової М.В. учень 10 класу Совершенний 

Артем зробив відеоролик «Мандрівка селищем Линовиця» на Всеукраїнський 

конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від забуття»; Комар Марина (9Б 

кл.), Маслова Вероніка (10 кл.), Запорожець Анна (11 кл.) взяли участь у 

Всеукраїнському конкурсі учнівських есе «Права людини крізь призму 

сучасності»; Воєводіна Олександра (10 кл.) написала наукове дослідження до 

100-річчя Української революції. 

Комар Марина та Волкова Вікторія підготували відеоролик «Наш тренер і 

наставник» на Всеукраїнський конкурс з інформаційних технологій для дітей та 

молоді «ITalent» у номінації «відео-монтаж» (керівник Комар В.А.). 

  Вихованці учителя математики Новицької Л.Б. Кучеренко Максим (5А 

кл.) та Процан Артем (6 кл.) навчаються у обласній школі «Юний математик». 

Процан А. пройшов до очного етапу олімпіади з математики, нагороджений 



сертифікатом Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти  ім. Ушинського. 

    Робота з педагогічними кадрами була спрямована на підвищення 

професійного та методичного рівня кожного педагога. Для цього 

забезпечувалося співвідношення масових, групових та індивідуальних форм 

роботи, практичних занять, традиційних та інноваційних підходів до організації 

методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання вчителів та 

вихователів. Все це сприяло росту їх фахової майстерності. Педагогічний 

колектив працював над науково-методичною темою «Використання сучасних 

педагогічних технологій для формування життєвих компетентностей учнів». 

Разом з тим не всі методичні підрозділи працювали однаково ефективно. Іноді 

заняття не відповідали певною мірою інтересам і потребам педагогів, робота в 

МО не була адресною. Потребує підвищення рівень самоосвітньої роботи. 

Співбесіди з учителями показують, що деякі учителі недостатньо працюють з 

методичною літературою, періодичними виданнями, не знають адрес і авторів 

ППД.   На низькому рівні взаємовідвідування уроків.  

      З метою подальшого поліпшення методичної роботи з учителями та 

вихователями, підвищення їх професійного рівня та розвитку творчої ініціативи 

у міжкурсовий період, відповідно до ст. 19 Закону України «Про освіту», ст. 41, 

42 Закону України «Про загальну середню освіту»,  

 

НАКАЗУЮ: 

          1. Педагогічному колективу продовжити роботу над розв’язанням 

завдання «Використання сучасних педагогічних технологій для формування 

життєвих компетентностей учнів». 

           2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Ворожбит 

С.О. залучити вчителів школи до систематичної роботи в методичних 

об’єднаннях і постійно діючих семінарах. 

         3. Продовжити роботу постійно діючого семінару „Шлях до досконалості” 

з проблеми  „ Використання сучасних педагогічних технологій для розвитку 

життєвих компетентностей учнів” (керівник Ворожбит С.О.). 

         4. Продовжити роботу постійно діючого семінару „Психолого-педагогічні 

основи організації освітнього процесу” (керівник Силенко Н.П.). 

          5.    Організувати роботу шкільних методичних формувань: 

  -- педагогічного практикуму учителів початкових класів та вихователів ГПД 

(керівник Силко В.М.); 

  -- школи вдосконалення педагогічної майстерності учителів-словесників 

(керівник Овчинник А.М.); 

  -- методичного об’єднання учителів галузей «Суспільствознавство», 

«Математика» (керівник Устюгова М.В.); 

  -- методичного об’єднання учителів галузі «Природознавство» (керівник 

Рудика С.О.); 

  -- творчої групи учителів галузей «Мистецтво», «Технології» та «Здоров’я  і 

фізична культура» (керівник Комар В.А.); 

  -- методичного об’єднання класних керівників (керівник Доброштан Н.М.). 

          6. Систематично проводити оперативні наради з актуальних питань 

організації освітнього процесу. 



          7. Продовжити взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом 

роботи та встановлення міжпредметних зв’язків. 

          8. Організувати і провести атестацію вчителів: Ворожбит С.О., Мазуренко 

Л.В., Проценка О.П.   

          9. Заступнику директора школи з НВР: 

          9.1. провести оформлення кабінету відповідно до вимог роботи над 

методичною проблемою школи; 

          9.2. проводити контроль за виконанням педагогами рекомендацій МОН та 

відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту; 

          9.3  впроваджувати інноваційні форми методичної роботи; 

          9.4. надати методичну допомогу вчителям, що атестуються; 

          9.5. активізувати роботу з обдарованими дітьми та молоддю; 

9.6. продовжити вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів хімії 

Кобця В.І. та трудового навчання Мазуренко Л.В. 

9.7. розпочати вивчення досвіду роботи учителів  початкових класів 

Совершенної Т.І., Свириденко С.І. 

          9.8. продовжити впровадження досвіду роботи вчителя інформатики 

Комар В.А. 

          10. Заступникам директора з НВР та ВР: 

 10.1. Передбачити в шкільних планах проведення в 2019-2020 н.р.     

заходи щодо впровадження STEM – освіти: 

- проєкт «Очима очевидців голодомору»                                  листопад 

- квест «За здорове життя»                                                         квітень 

- дослідження  «Побутові відходи»                                          жовтень-квітень 

- виставка виробів із вторинної сировини «Новий подих»  березень 

- STEM - тиждень «З видимого пізнавай невидиме»            лютий 

- науковий пікнік «STEM освіта – шлях у майбутнє»            травень 

- участь у програмі «Healthy School: заради здорових 

 і радісних школярів                                                                   жовтень-квітень  

- участь у конкурсі «Кращий STEM-урок»                             жовтень 

- інноваційні технології SMART KIDS Розумники                     протягом року 

-участь у навчанні Д.К. «Як спланувати STEM– проект»  

Дистанційна академія «Teach Hub»                                  жовтень 

- профорієнтаційний проєкт «Старт у професійне майбутнє»  

(Екскурсії на підприємства Линовицької ОТГ)                   жовтень-лютий 

- конкурс есе «Моя майбутня професія: планування і розвиток»  листопад 

- тренінг для вчителів початкових класів «Гра  

по новому, навчання по іншому в освітньому просторі НУШ»         березень 

- майстер-класи: «Композиційний центр»                        листопад-грудень             

- «Прийоми та секрети акварельного живопису»             березень-квітень 

-   «Її величність – фарба», «Натюрморт з натури»           березень-квітень 

- виставки: «Краса, що вражає…», «Світ живопису»,  

Різнобарв’я осені»                                                                          вересень 

- огляд-конкурс освітнього середовища НУШ                                    лютий  

- конкурс – захист науково-дослідних робіт МАН                              січень  

- мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка                                   листопад  

- конкурс знавців української мови ім. П.Яцика                                 листопад  



- конкурс учнівських творчих робіт                                                     листопад  

- Всеукраїнський конкурс Моя Батьківщина – Україна»                   березень  

- військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)                                 травень  

- змагання з волейболу                                                                          березень  

- «Учитель року – 2020»                                                                        грудень  

- місячника правового виховання серед учнівської молоді                квітень  

- обласних предметних олімпіад                                                    січень-лютий  

          10.2. Провести шкільні заходи: 

- декаду географії та природознавства                                                жовтень 

- декаду української мови                                                                    листопад 

- шкільні предметні олімпіади                                                     вересень-жовтень 

- тиждень правової освіти                                                                     грудень  

- день безпечного Інтернету                                                                 лютий 

- тиждень педагогічної майстерності вчителів та вихователів, 

 що атестуються                                                                                     лютий  

- день цивільної оборони                                                                       квітень 

 10.3. Графіки та плани роботи шкільних методоб’єднань надіслати в 

відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Линовицької ОТГ до 20 вересня 

2019 р. 

         11. Силенко Н.П. скласти план роботи творчої групи, копію плану 

направити в відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Линовицької ОТГ 

до 05.10.2019 року. 

         12. Затвердити шкільну методичну раду в складі: 

Кобець В.І.                          Устюгова М.                      Доброштан Н.М. 

Ворожбит С.О.                    Силко В.М.                         Овчинник А.М. 

Комар В.А.                          Рудика С.О.                         Силенко Н.П. 

         13. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора школи з навчально-виховної роботи Ворожбит С.О. 

 

                Директор школи                                          В.І. Кобець  

            З наказом ознайомлені: 

Ворожбит С.О.  

Овчинник А.М. 

Устюгова М.В.                                                             

Доброштан Н.М.                                                                                                                         

Силенко Н.П.  

Комар В.А. 

Рудика С.О.   

Силко В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні та організаційні наради  

при заступнику директора з навчально-виховної роботи 

 

Основні завдання: Раціональна та ефективна організація навчального процесу. 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 Хто 

контр. 

 

 

  

В
ід

м
іт

к
а

 

п
р

о
 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

1 - Інструктаж щодо заповнення журналів. 

- Співбесіда за навчальними програмами. 

- Про виконання „Єдиних вимог до усного та 

писемного мовлення учнів”. 

 

С
ер

п
ен

ь 

 

Новицька 

Л.Б. 

 

2 - Коригування тем для поглибленої творчої 

роботи вчителів. 

- Аналіз календарного планування. 

- Про проведення факультативних та додаткових 

занять. 

- Про організацію діяльності методичної ради. 

 

В
ер

ес
ен

ь 

 

Новицька 

Л.Б. 

 

3 - Спадкоємність навчання. Нарада вчителів-

предметників, що працюють у 5 класі.  

- Про проведення предметних тижнів. 

 Ж
о

в
те

н
ь 

 

Новицька 

Л.Б. 

 

4 - Про проведення шкільних предметних 

олімпіад. Підготовка учнів до районних 

олімпіад. 

- Про організацію роботи шкільних методичних 

об’єднань. 

- Про результати перевірки дотримання „Єдиних 

вимог до усного та писемного мовлення учнів”. 

- Про хід атестації педагогічних кадрів. 

Л
и

ст
о
п

ад
 

 

Новицька 

Л.Б. 

 

5 - Про результати перевірки ведення зошитів. 

- Про перевірку ведення шкільної документації. 

- Результати контролю за веденням поурочних 

планів вчителів 

- Аналіз підсумкових контрольних робіт та зрізів 

знань за текстами адміністрації. 

 

Г
р
у
д

ен
ь 

 

Новицька 

Л.Б. 

 



6 - Про організацію повторення. 

- Про виконання навчальних програм у І  

семестрі. 

- Результати роботи вчителів над 

індивідуальними методичними темами. 

- Обговорення результатів виступів учнів школи, 

що взяли участь у районних предметних 

олімпіадах. 

 

С
іч

ен
ь 

Новицька 

Л.Б. 

 

7 - Про підготовку до ДПА (вивчення інструкції). 

-- Про хід атестації педагогічних кадрів. 

 

 

 

Л
ю

ти
й

 

 

Новицька 

Л.Б. 

 

8 - Про результати контролю за проведенням 

систематичного повторення. 

 

 Б
ер

ез
ен

ь 

 

Новицька 

Л.Б. 

 

9 - Про організацію проведення навчальних 

екскурсій. 

- Про результати перевірки підготовки до ДПА. 

- Про ведення шкільної документації. 

- Про проведення підсумкової методичної 

конференції. 

 

К
в
іт

ен
ь 

 

Новицька 

Л.Б. 

 

10 - Обговорення та затвердження атестаційних 

матеріалів. 

- Про ведення атестаційної документації. 

- Аналіз підсумкових контрольних робіт та зрізів 

знань за текстами адміністрації. 

 

Т
р

ав
ен

ь 

Новицька 

Л.Б. 

 

11 - Про перевірку ведення шкільної документації. 

- Про виконання навчальних програм. 

Ч
ер

в
ен

ь Новицька 

Л.Б. 

 

 

Алгоритм діяльності  

заступника директора з навчальної роботи 

 

  

 

І 

 

 

 

 

 

В 

 

1 Розклад. Тарифікація. Здати шкільну мережу. Контроль: 

- забезпечення учнів підручниками (допов. записка); 

- календарні плани; 

- заповнення класних журналів; 

- алфавітна книга; 



Ч 

 

 

В 

 

 

Е 

 

 

Р 

 

 

Т 

 

 

Ь 

Е 

 

Р 

 

Е 

 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Ь 

- робота по перепису мікрорайону (вид. наказу). 

Перевірка й уточнення списків учнів. Накази: 

- про комплектування ГПД; 

- про комплектування класів; 

- затвердження навчального плану. 

2 Фронтальна перевірка поурочних планів. Контроль за 

веденням особових справ. Складання графіка курсової 

перепідготовки на поточний рік. Організація заходів з 

методичної роботи (вид. наказу). Засідання методичної ради. 

Визначення основних об’єктів контролю на навчальний рік. 

Складання графіка контрольних робіт. 

3 Перевірка тем поглибленої творчої роботи вчителів. Контроль 

за станом перевірки зошитів у 1, 5 класах і дотримання 

єдиного орфографічного режиму. Проведення наради щодо 

наступності з класними керівниками 5-х класів. Табель.  

4 Підготовка атестаційного циклу. Складання графіка 

проведення предметних тижнів. Засідання ШМО. 

  

Ж 

О 

  В 

 Т 

 Е 

 Н 

 Ь 

1 Контроль за веденням щоденників. Контроль за веденням 

зошитів. Засідання атестаційної комісії. 

2 Контроль за станом ведення зошитів. 

3 Контроль за роботою ГПД. Перевірка роботи з відстаючими. 

Табель. 

4 Довідка за підсумками перевірки виконання графіка 

контрольних робіт у І чверті. Перевірка ведення журналів у І 

чверті. Звіти про виконання програми в 1 чверті. Звіт про 

харчування. 

 

 

ІІ 

 

Ч 

 

В 

 

Е 

 

Р 

 

Т 

 

Ь 

Л 

И 

С 

Т 

О 

П 

А 

Д 

1 Проведення науково-практичної конференції. Співбесіда з 

учителями. Психологічний семінар. 

2 Створення робочої групи для підготовки й проведення 

педради. Засідання методичної ради. 

3 Контроль за веденням щоденників. Табаль. 

4 Засідання ШМО. Засідання атестаційної комісії. 

Г 

Р 

У 

Д 

Е 

Н 

Ь 

1 Контроль за веденням зошитів. 

2 Контроль за веденням зошитів. 

3 Довідка за підсумками виконання графіка контрольних робіт. 

Звіти про виконання програм у І півріччі. Перевірка ведення 

класних журналів (видання наказу за підсумками І півріччя). 

Наказ про техніку читання. Табель. 

4 Підсумки методичної роботи в І півріччі. Наказ про стан 

викладання предметів. Звіт про харчування. Контроль за 

роботою з відстаючими. 

 С  1 Проведення-науково практичної конференції. 



 

ІІІ 

 

 

Ч 

 

В 

 

Е 

 

Р 

 

Т 

 

Ь 

 

І 

 

Ч 

 

Н 

 

Ь 

Засідання методичної ради. 

Психологічний семінар. 

2 Співбесіда з учителями. 

Засідання ШМО. 

Перевірка календарних планів. 

3 Створення робочої групи для підготовки педради. 

Організація систематичного повторення. 

Табель. 

4 Засідання атестаційної комісії. 

Л 

Ю 

Т 

И 

Й 

1 Контроль за веденням зошитів. 

2 Контроль за веденням зошитів. 

3 Засідання методичної ради. Табель. 

4 Контроль за станом роботи в ГПД. 

Б 

Е 

Р 

Е 

З 

Е 

Н 

Ь 

1 Перевірка ведення щоденників. 

2 Засідання атестаційної комісії. 

3 Довідки за підсумками виконання графіка контрольних робіт у 

ІІІ чверті. Табель. Контроль за роботою з відстаючими. 

4 Проведення науково-практичної конференції. 

Співбесіда з учителями. 

Психологічний семінар. 

Звіт про харчування. 

  

 

ІV 

 

Ч 

 

В 

 

Е 

 

Р 

 

Т 

 

Ь 

К 

В 

І 

Т 

Е 

Н 

Ь 

 

1 Підсумкове засідання атестаційної комісії (вид. наказу). 

Створення робочої групи для підготовки педради. 

Засідання методичної ради. 

2 Перевірка ведення зошитів. Підсумкова методична 

конференція. 

Прийом до 1-го класу. 

Вивчення інструкції про екзамени. 

3 Контроль за веденням зошитів. Табель. 

4 Контроль за веденням щоденників. 

Підготовка проекту навчально-методичних розділів річного 

плану на новий навчальний рік. 

Т 

Р 

А 

В 

Е 

Н 

Ь 

1 Складання розкладу екзаменів та консультацій. 

Контроль за організацією повторення. 

Контроль за підготовкою екзаменаційних матеріалів. 

2 Підведення підсумкової курсової перепідготовки в 

навчальному році. Засідання ШМО. 

3 Довідки за підсумками виконання графіка контрольних робіт у 

навчальному році. Наказ про техніку читання. Наказ про стан 

викладання предметів. Перевірка ведення класних журналів 

(вид. наказу за підсумками ІІ півріччя). Табель. Перевірка 

роботи з відстаючими. 

4 Наказ про виконання навчальних програм. Проект наказу про 



переведення і випуск учнів. 

Підсумкова педрада про переведення і випуск учнів. 

Звіт про харчування. 

 


