
 
 

 
 Повна назва закладу:      Комунальний заклад освіти  

«Середня загальноосвітня школа № 101»  

Дніпровської міської ради. 

 

 Форма власності:             комунальна. 

 

 Адреса закладу:               49048 

                                                м. Дніпро                                                                            

                                                вул. Високогірна, 29-Д 

 

 Телефон:                           093-282-77-99 

 

 Email:                                sz101@dhp.dniprorada.gov.ua 

 

 Сайт:                                 school_101.klasna.com  

 

 Рік заснування:                1899; нова споруда – 1986 р. 

 

 Проектна потужність закладу: 1176 учнів 

 

 Ліцензійний обсяг:          810  

 

 Мова навчання:                українська 

 

 Кількість учнів:               729 

 

 Кількість вчителів:          46 

 

 Кількість класів:              28 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:sz101@dhp.dniprorada.gov.ua


 

 

II.  ВІДОМОСТІ ПРО АДМІНІСТРАЦІЮ 

 

I. Директор школи. 

     П.І.П – Шепель Алла Борисівна 

     освіта – вища 

     кваліфікація – вчитель початкових класів, вчитель англійської мови 

     категорія – вища  

     звання – „вчитель-методист” 

нагородження – знак „Відмінник освіти України”, Подяка голови обласної 

ради, Подяка міського голови 

     рік призначення на керівну посаду – 2018 р.  

II. Заступники директора з навчально-виховної роботи.  

П.І.П – Паратська Алла Євгенівна (1 ст.) 

освіта – вища 

кваліфікація – вчитель математики 

звання – „вчитель-методист” 

нагородження – грамоти Департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради 

рік призначення на посаду – 1999 р. 

П.І.П – Герасименко Ірина Павлівна (0,5 ст.) 

     освіта – вища 

     кваліфікація – вчитель історії  

     рік призначення на посаду – 2018 р.  

П.І.П – Перепаденко Світлана Олександрівна (0,5 ст.) 

     освіта – вища 

     кваліфікація – вчитель української мови та літератури 

     рік призначення на посаду – 2019 р.  

III. Заступник директора з виховної роботи. 

             П.І.П. – Полякова Наталя Ветиславівна (0,5 ст.) 

             освіта – вища  

             кваліфікація – вчитель математики 

             звання – «вчитель-методист»  

     нагородження – грамоти Департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради 

             рік призначення на посаду – 2002 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ 

 

1. Кількість навчальних корпусів:     1шт 

2. Рік здачі в експлуатацію:     1986р. 

3. Тип приміщення:     типове 

4. Загальна площа приміщення навчального закладу:      6541,6 м2 

5. Котельня: підприємства «Днепропетровские городские тепловые сети» 

                  Красногвардійський районний філіал. 

- Рік встановлення:     1986 

- Марка котлів: 

- Вид палива:     газ  

- Потужність: 

- Обладнання приладами обліку:    лічильники  

6. Кількість класних кімнат, площа:     11 шт,   2588,5 м2   

7. Кількість навчальних кабінетів (додаток):     35 шт  

8. Кількість сучасних предметних кабінетів за вимогами МОН, які поставлені за 3 

останні роки: 

- кабінет біології; 

- кабінет іноземної мови; 

- кабінет іноземної мови початкових класів; 

- кабінет основ здоров’я; 

- кабінет інформатики; 

- медіатека. 

- ресурсна кімната 

9. Площа навчально – дослідних ділянок:     1 шт,   1500 м2  

10. Кількість спортзалів – 3 шт., їх площа: спортзала – 272,23 м2, гімнастична за-

ла – 78 м2, тренажерна зала – 85 м2 

11.  Наявність:  

- методичного кабінету – є; 

- кімната психологічного розвантаження – є; 

- мультимедійна кімната – є; 

- актової зали (кількість місць) – 180 місць 

12.  Музеї, їх назва: етнографічний, галерея кімнатних рослин 

13. Їдальня:  

- кількість місць – 250; 

- меблі – забезпечена; 

- інвентар – забезпечена; 

- організація харчування – підприємство ТОВ «Контракт Продрезерв 5»  

14.  Забезпечення шкільним автобусом для підвезення дітей:    немає  

- кількість маршрутів рейсових, які наближені до місць підвезення дітей: 3 шт.  

- кількість дітей, що користуються безкоштовними проїзними квитками: 6 чол.  

 

 



НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ 
 

Назва кабінету Кількість, 

шт  

Загальна 

площа, м2 

Математика  3 шт 165,3 м2 

Хімія,  

препараторська  

1 шт 

1 шт 

78,1 м2 

19,2 м2 

Фізика, 

препараторська  

1 шт 

1 шт 

71,5 м2 

18,5 м2 

Інформатика, 

препараторська  

1 шт 

1 шт 

54,3 м2 

17,11 м2 

Географія  1 шт 56,9 м2 

Основи здоров’я 1 шт 57,3 м2 

Психолога  1 шт 12 м2 

ОТМ 1 шт 57,2 м2 

Українська мова 4 шт 224,8 м2 

Зарубіжна література 1 шт 55,3 м2 

Музика  1 шт 55,3 м2 

Іноземна мова 2 шт 134 м2 

Іноземна мова початкових класів 1 шт 44 м2 

ЛФК, гімнастична зала для початкових класів 1 шт 71,41 м2 

Методичний комплекс: методичний кабінет, кабінет 

виховної роботи 

 

2 шт 

 

133,2 м2 

Історія  2 шт 110,6 м2 

Біологія  

препараторська 

1 шт 

1 шт 

78 м2 

19,4 м2 

Майстерня: слюсарна, столярна 1 шт 81 м2 

Медичний пункт 1 шт 12,8 м2 

Стоматолог  1 шт 12,5 м2 

Обслуговуючої праці 1 шт 81 м2 

Бібліотека, читальний зал 2 шт 110,6 м2 

Спортивна зала 1 шт 272,3 м2 

Роздягальня для хлопців та дівчат 2 шт 27,0 м2 

Музеї: етнографічний 

            галерея кімнатних рослин 

1 шт 

1 шт 

59,2 м2 

78,0 м2 

Актова зала на 180 місць 1 шт 202,5 м2 

Кімната психологічного розвантаження 1 шт 55,3 м2 

Кімната релаксації для педагогів 1 шт 25,2 м2 

Медіатека для дітей з особливими потребами 1 шт 73,3 м2 

Ресурсна кімната 1 шт 55,3 м2 

Тимчасове укриття 1 шт 650 м2 

 



 
РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ  ШКОЛИ В РЕЖИМІ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Навчальна сфера                              I зміна   – 0800-1200  1 – 5 класи (320 осіб) 

                                                                                            II зміна – 1230-1630   6 – 11 класи (350 осіб) 

Санітарно-гігієнична                          – 1200-1230 

 

 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень 

Понеділок 
Методичні на-

ради 

Психологічні 

семінари, тре-

нінги 

Засідання шкі-

льного парла-

менту 

Наради при ди-

ректорі 

Вівторок 
Виховні он-

лайн-заходи 
   

Середа 
Онлайн-наради Онлайн-наради Онлайн-наради Онлайн-наради 

Онлайн-засідання шкільного парламенту «ВІТА» 

Четвер Педради 

Засідання ка-

федр 

Батьківський 

всеобуч 

Перевірка і 

оновлення ін-

формації в бло-

зі, вебінари 

Семінари-

практикуми 

Тренінги 

Коученги 

П’ятниця 

Виховні заходи 

оздоровчого 

спрямування 

   

Оновлення інформації на інтернет-сайті школи 

Субота 
Робота спорт-

секцій 
   

 

 

 

 

 
 



ВСТУП 

 
Сьогодні в умовах воєнного стану і пов’язанних с цим величезних змін у со-

ціальному, економічному і політичному житті України постала проблема орга-

нізації освітнього процесу в умовах сьогодення. 

Підводячи підсумки у 2021-2022 навчального року, слід зазначити що робота 

педагогічного колективу КЗО «СЗШ № 101» ДМР була спрямована на: 

• Виконання державних законів та нормативних документів, зокрема нового 

Професійного стандарту учителя 

• Реалізацію навчального плану і навчальних програм з усіх предметів; 

• виконання пріоритетних напрямків діяльності школи та продовження робо-

ти над дослідно експерементальними темами.  

• Модель реалізації розвивального інформаційно-освітнього середовища за-

кладів загальної початкової освіти на період 2021-2026 роки (Всеукраїнсь-

кий рівень)   

• Розвиток громадянських компетентностей в умовах нової украраїнської 

школи (обласний рівень) 

• Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучас-

них соціо-культурних умовах (обласних рівень) 

• Метою роботи школи було створення умов для забезпечення в школі дос-

тупної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів 

особистості, потреб держави та викликів часу, які зумовлені початком війни 

в Україні (24.02.2022 р.). 

• Здійснення освітнього процесу в умовах воєнного часу з використанням те-

хнологій дистанційного навчання 

 

На реалізацію цих завдань середня загальноосвітня школа № 101 у 2021-

2022 н. р. працювала над експериментальними проектами:  

˗ Модель реалізації розвивального інформаційно-освітнього середовища закладів 

загальної початкової освіти (протокол засідання науково-методичної ради МОН 

України від 17.03.2021 № 1); 

˗  «Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах загальноосвіт-

ньої школи» (регіональний рівень) (наказ ОДА від 21.10.2016 № 701/0/212-16);  

 «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку, в су-

часних соціокультурних умовах» – обласний рівень (наказ департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 18.07.2019 № 402/0/212-19). 

   Актуальними були наступні вектори руху в сфері виховання:      

̵ захист та забезпечення прав дитини, громадянська освіта, підготовка учнів до 

життя у соціумі. 

̵ залучення до пошуку, розробки та освоєння таких форм педагогічної діяльності, 

які були б зорієнтовані на розвиток інноваційних процесів у школі; 

̵ підготовку педагогів-дослідників, розвиток їхньої професійної компетентності 

̵ формування здоров'язбережувального середовища, валеологічної культури уча-

сників навчально-виховного процесу; 



̵ надання учневі можливість розвивати свій інтелект у самостійній творчій діяль-

ності з урахуванням індивідуальних особливостей і схильностей. 

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ 

на 2022-2023 н. р. 

Сьогодні незаперечним є той факт, що освіта є одним із головних чинників 

забезпечення сталого розвитку суспільства, генератором нових ідей, запорукою 

динамічного розвитку економіки. Саме освіта готує людину до складнощів сучас-

ного життя, забезпечую свободу її інтелектуального, професійного та соціального 

вибору. З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів 

України  в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до 

якісної освіти,  вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів 

усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспіль-

стві, педагогічний колектив школи І-ІІІ ступенів у 2022/2023 навчальному році 

буде працювати на досягнення поставленої мети:  

Створення безпечних умов для доступної, якісної системи освіти від-

повідно до вимог суспільства, запитів особистості і потреб держави з ураху-

ванням вимог часу та з огляду на існуючу загрозу життю і здоров’ю учасни-

ків освітнього процесу внаслідок збройної агресії російської федерації та ого-

лошення в Україні воєнного стану.  

Шляхом вирішення наступних завдань: 

• виконання державних законів та нормативних документів, в умовах війни; 

• реалізацію навчального плану і навчальних програм з усіх предметів; 

• виконання пріоритетних напрямків розвитку школи та продовження роботи над 

дослідно експерементальними темами.  

1. Модель реалізації розвивального інформаційно-освітнього середовища закладів 

загальнної початкової освіти на період 2021-2026 роки (Всеукраїнський рівень)   

2. Розвиток громадянських компетентностей в умовах нової украраїнської школи 

(обласний рівень) 

3. Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних 

соціо-культурних умовах (обласних рівень) 

Мета роботи школи – створення умов для забезпечення в школі сучасної, дос-

тупної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів осо-

бистості й потреб держави: забезпечення ефективного управління розвитком 

загальноосвітнього закладу. 

 

 



Основні завдання: 

• формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, 

бажання працювати задля держави, готовність її захищати; 

• реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку здобувачів освіти  

через оновлення змісту освіти й упровадження нових освітніх технологій, зо-

крема інформаційних і телекомунікаційних, на всіх ступенях офлайн і онлайн 

навчання; 

• забезпечення необхідних умов щодо  реалізації впровадження  Державного 

стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти; 

• продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального пла-

ну та управлінської діяльності; 

• продовження роботи щодо підвищення якості впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення влас-

ного педагогічного досвіду; 

• спрямування педагогічного менеджменту на успішну реалізацію елементів ди-

станційного та змішаного навчання здобувачів освіти; 

• створення необхідних передумов з метою інтегрованості української культури в 

європейський простір, а саме: формування у дітей та учнівської молоді відкри-

тості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей 

культури, мистецтв, здатності диференціювати спільне і відмінне в різних куль-

турах, сприймати українську культуру, як невід’ємну складову загальнолюдсь-

кого; 

• Формування високої мовної культури, володіння українською мовою; 

• забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого за-

лучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку 

громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської мо-

лоді; 

• посилення профорієнтаційної роботи з неповнолітніми, забезпечення постійно-

го контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику 

правопорушень із залученням органів внутрішніх справ, служби у справах 

дітей, громадськості; 

• суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 

• активізація індивідуальної роботи з обдарованими та талановитими дітьми, си-

стематичної та послідовної роботи щодо якісної підготовки здобувачів освіти 

до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня; 

• спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до само-

стійного життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих обстави-



нах, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з 

членами їх родин; 

• використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи 

з батьками та громадськістю; 

• Збереження і адаптація освітнього простору закладу для надання освітніх пос-

луг при залученні організацій, громадськості, спонсорів, батьків тощо.  

 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ  у 2022-2023 н. р. 

У період війни, яку розв’язала і веде РФ проти України виникає нагальна необ-

хідність посилити та активізувати національно-патріотичне виховання дітей і мо-

лоді. Згідно наказу МОН України від 06.06.2022 № 527 щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання було обрано тему виховної діяльності за-

кладу до 2025 року. 

ПРОБЛЕМНА ТЕМА 

«Формування в молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості та від-

повідальності, почуття вірності і любові до Батьківщини, поваги до національ-

них, історичних, культурних, духовних цінностей і традицій українського наро-

ду» 

Основними складовими національно-патріотичного виховання є: 

- громадянсько-патріотичного виховання 

- духовно-моральне виховання 

- військово-патріотичне виховання 

- екологічне виховання 

 

Основні завдання 

• Формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, 

працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, тер-

пимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, 

обов’язковості, тактичності, тактовності, вміння працюватиз іншими, зда-

тності прощати і просити пробачення, протистояти несправедливості, жо-

рстокості; 

• Виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної зна-

чущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування на-

вичок здорового способу життя; 



• Формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціа-

льних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути 

компетентним у питаннях захисту власного здоров’я. 

 

 

МОДУЛІ  ПЛАНУ 

 

I. Виконання нормативно-правових актів в сфері освіти. Реалізація проєкту 

безбар’єрний доступ.  

II. Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці. Реалізація проектів «Eсo-

land», «Healthyland», «Безпечна школа» 

III. Моделювання виховної системи закладу. Проект «Обдарованість». 

IV. Інноваційна діяльність та менеджмент професійного розвитку педагогічних 

працівників. Реалізація проєктів «Компетентний учитель», «Дослідно – екс-

перементальна робота», «Сучасний менеджмент» 

V. Економічна та фінансово-господарська діяльність. Реалізація проекту «Без-

печний освітній простір». 

VI. Моніторингова діяльність. Проєкт «Кадри», «Система оцінювання» 

VII. Партнерська діяльність. Робота психологічної служби. Проєкти «Партнерс-

тво в освіті», «Толерантність».  

 

НАЙВАЖЛИВІШІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

✓ Безпечність, доступність та безбар’єрність освіти. 

✓ Трансформація змісту освіти відповідно до компетентнісного підходу. 

✓ Розбудова освітнього середовища із сукупністю комфортних умов, засобів і те-

хнологій навчання, з урахуванням безпекової ситуації в регіоні. 

✓ Апробація та запровадження нових підходів навчання. 

✓ Оцінювання що формується на принципах дитиноцентризму, об’єктивності, не-

упередженності, критеріальності, диференційованості, конфіденційності, а та-

кож плановості, відкритості, доброзичливості.  

✓ Формування здорової нації через культуру та організацію здорового харчуван-

ня, заняття фізичною культурою. 

✓ Мотивація педагогів до професійного розвитку. 

✓ Функціонування освітнього менеджменту за сучасними нормами, на засадах 

партнерських відносин. 



 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ 

 

Місяць Тематика Відповідальні 

Серпень 

Школа № 101 в дії: сворення беспечних умов 

перебування в закладі, завдання діяльності за-

кладу у 2022-2023 навчальному році в умовах 

воєнного стану.  

Директор школи  

Листопад  
Самоосвітні моделі підготовки та діяльності 

вчителя . 
Герасименко І. П. 

Січень 

 

1. Результати моніторингу реалізації програми 

НУШ. « 4 кроки позаду»  

2. Патріотичне виховання здобувачів освіти на 

уроках гуманітарно-мистецького та суспіль-

ного  циклів. 

Перепаденко С. О 

 

Фисенко А. В. 

 

Березень 
Творче використання методу проєктів у вихов-

ному процесі (або інша актуальна тема). 

Полякова Н. В. 

Педагог -

організатор 

 

НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ ТА ЗАСТУПНИКАХ ДИРЕКТОРА 

 

Місяць Тематика Відповідальні 

Вересень 

- Виконання ст. 14 Закону України "Про освіту" 

(охоплення навчанням дітей мікрорайону), форми 

надання освітніх послуг під час дії правового режи-

му воєного стану в Україні 

- Огляд нових нормативних документів  

- Про організацію педагогічного менеджменту на 2022- 

2023 н. р. 

- Про організацію роботи з попередження дитячого 

травматизму, дотримання правил поведінки під час 

сигналу « тривога» 

- Забезпечення правової основи навчально-виховного 

процесу (харчування, забезпечення підручниками, 

працевлаштування випускників, медичне обслуго-

Адміністрація 

 

 

 

 

 

 



вування тощо). 

- Аналіз банку даних дітей пільгових категорій.  

- Аналіз результатів НМТ-2022( за наявності інформа-

ції), шляхи вдосконалення роботи з підготовки здо-

бувачив освіти до ЗНО чи інших форм перевірки рів-

ня навчальних досягнень здобувачив освіти. 

- Організація чергування по школі 

- Про підсумки складання соціальних паспортів класів 

та школи на 2022-2023 н. р.  

 

жовтень 

 

- Стан роботи з охорони праці, здоров'я та безпеки уч-

нів. Аналіз дитячого травматизму за 2021-2022 н. р. та 

плани щодо його попердження  на 2022-2023 р.р. 

- Вивчення роботи в 1-х та 5-х кл., дотримання принци-

пу наступності в навчанні (адаптпція 1, 5 клас). 

- Стан профілактичної роботи з запобігання бездогляд-

ності та правопорушень учнів. 

- Про ведення классних журналів 

Адміністрація 

листопад 

- Стань залучення здобувачив освіти до освітнього про-

цесу, охоплення їх різними формами навчання. 

- Хід атестації педагогічних кадрів школи у 2022-2023 

н. р. 

- Перевірка стану навчальних кабінетів  

- Анаіз роботи шкільної бібліотеки 

- Про організацію роботи щодо видачі документів про 

освіту у 2022– 2023 н.р (подання списків) 

- Про результати моніторингу рівня навчальних досяг-

нень  учнів та стану викладання предметів: 

________________________________________________ 

Адміністрація 

грудень 

 

- Про стан ведення шкільної документації за І семестр. 

- Стан роботи з атестації педагогічних кадрів 

- Стан роботи з попередження дитячого травматизму в I  

семестрі 

- Брендінг – як новий механізм забезпечення якості 

освіти. 

- Робота класних керівників з учнями, схильними до де-

віантної поведінки, та їх батьками. 

- Стан проведення інклюзивного та індивідуального на-

вчання. 

Адміністрація 



січень 

 

- Формування високої мовної кальтури, володіння укра-

їнською мовою всіх учасників освітнього процесу.  

- Збір і оформлення бази даних на здобувачів освіти, 

майбутніх першокласників 2023-2024 н.р.  

- Розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, 

забеспечення умов їх самореалізації. 

- Стан організації безкоштовного харчування учнів, со-

ціальний захист учнів. 

- Про хід курсової перепідготовки  

- Аналіз результатів контролю усіх видів шкільної до-

кументації  

- Про виконання прийнятих раніше рішеень. 

Адміністрація 

лютий 

- Стан розвитку партнерства в Школі успіху, радості та 

здоров’я. 

- Нові форми роботи ГПД, організація роботи закладу в 

умовах повного дня.  

- Робота з попередження правопорушень та робота із 

запобігання шкідливих звичок у молоді. 

- Про стан роботи з ОП 

- Аналіз роботи ГПД 

- Аналіз роботи освітнього закладу в умовах воєного 

стану( проблеми та шляхи їх розв’язання) 

Адміністрація 

березень 

 

- Організація підготовки здобувачів освіти до ДПА та 

ЗНО – 2023(за умови їх проведення). 

- Про підсумки моніторингових робіт учнів 5-11 кл. з 

______________________________________________ 

Адміністрація 

квітень 

- Стан підготовки до поточного ремонту школи.  

- Стан охорони праці в майстернях, спортзалі, навчаль-

них кабінетах, на стадіоні. 

- Підсумки проведення Дня ЦЗ. 

Адміністрація 

травень 

- Про стан набору учнів до 1 класу. 

- Про підсумки освітньої діяльності дітей з особливими 

потребами у 2022 – 2023 н.р. 

- Про підготовку методичної та навчально – матереа-

льної бази школи до роботи у 2023 – 2024н.р.  

- Стан виховної роботи. Класні керівники про вико-

нання планів виховної роботи за II семестр (фотозвіти 

Адміністрація 



на сайті).  

- Планування роботи на 2023-2024 навчальний рік 

(пропозиції). 

- Виконання рішень попередніх нарад.  

- Профілактика дитячото травматизму. Оздоровлення 

учнів у літній період. 

 

Методичні наради: 

 

Місяць Тематика Відповідальні 

серпень 

̵ Аналіз науково-методичної та експеримента-

льної роботи. Підсумки навчальної діяльності з 

базових предметів за 2021-2022 н. р. 

̵ Новий професійний стандарт учителя - система 

координат для діяльності педагога.   

̵ Затвердження складу методичної ради, плану 

роботи на 2022-2023 н. р. 

̵ Визначення стратегії й етапів діяльності на 

2021-2026 рр. Програма розвитку закладу. 

Організація роботи педагогічного колективу 

над науково-методичною проблемою, дослідно-

експериментальними темами:  

1. Модель реалізації розвивального інформацій-

но-освітнього середовища закладів загальнної 

початкової освіти на період 2021-2026 роки 

(Всеукраїнський рівень)   

2. Розвиток громадянських компетентностей в 

умовах нової украраїнської школи (обласний 

рівень) 

3. Система формування родинних цінностей у 

дітей шкільного віку в сучасних соціо-

культурних умовах (обласних рівень) 

̵ Обговорення  роботи методичних кафедр, їх 

транформація: створення вайбер-груп для спіл-

кування, обміну інформацією.  

Заст. дир. з НВР  

Фисенко А. В. 

Куратор експереме-

нтів. 

жовтень 

̵ Підготовка до засідання педагогічної ради. 

̵ Підсумки I етапу і складання списків учасників 

відбіркового туру міского етапу Всеукераїнсь-

Заст. дир. з НВР  

Кер. кафедр 



ких олімпіад із базових дисціплін. 

- Нарада з питань атестації педпрацівників. 

Ознайомлення вчителів, які атестуються, з Ти-

повим положенням про атестацію педпраців-

ників, індивідуальними планами проходження 

атестації. 

січень 

̵ Про роботу педагога в атестаційний період. 

Систематизація сертифікатів, свідоцтв про 

проходження курсів.  

̵ Аналіз роботи Школи становлення.  Перемоги 

та проблеми. 

̵ Презентація проєктів які реальзуються у закла-

ді  

Заст. дир. з НВР  

Фисенко А. В. 

Перепаденко С. О. 

Бондарчук А. М. 

 

березень 

̵ Презентації портфоліо педагогів, що атесту-

ються у 2023 р. Інновації в діяльності вчителя, 

що атестується 

̵ Підготовка звіту роботи над експерименталь-

ною темами». 

Заст. дир. з НВР  

Фисенко А. В. 

Куратор експереме-

нтів. 

червень 

̵ Аналіз діяльності педагоів щодо вдосконален-

ня розвитку їхніх компетентностей. 

̵ Виконання навчальних програм вчителями 

школи. 

Заст. дир. з НВР  

Фисенко А. В. 

Герасименко І. П 

Паратська А. Є.  

 

Педагогічний марафон: 

Місяць Тематика Відповідальні 

Листопад Марафон онлайн уроків (або фрагментів) 
Заст. дир. з НВР 

Психолог 

 

 

Менеджмент педагогічного досвіду 

Місяць Тематика Відповідальні 

протягом 

року 

Налагодження онлайн-діалогів з школами в 

Україні та інших країнах, де є українські шко-

ли. 

«Обмін досвідом з питання  виховання та роз-

Заст. дир. з НВР 

 



витку здобувачу освіти в сучасних умовах.  

Методичний вояж: 

Місяць Тематика Відповідальні 

березень 

 

Професійно-компетентний педагог. Результати 

експертного оцінювання портфоліо (до атестації). 

Захист трикутника успіху «вчитель – вихователь 

– я - особистисть». 

 

Заст. дир. з НВР: 

 

Конкурси, виставки: 

Місяць Тематика Відповідальні 

листопад 
Типологія відносин «учитель – учень, учень - 

учень». 

Педагоги 

Заст. дир. з НВР 

лютий – 

березень 

Міжнародна педагогічна виставка «Сучасні за-

клади освіти – 2023». (за умови її проведення) 
Заст. дир. з НВР  

Тема постійно діючого тренінгу «Інноваційна діяльність педагога в умовах ро-

боти над темою «Розвиток громадянських компетентностей в Україні в 

умовах загальноосвітньої школи», за проєктом «Система сімейного виховання 

в сучасному навчальному закладі» та модель. 

Завдання: забезпечити психолого-педагогічний супровід. 

Місяць Тематика Відповідальні 

Жовтень  «Виховання громадянина-патріота України» Полякова Н.В. 

Січень 
«Самореалізація педагога». Захоплюючий ракурс 

«Методична фотосессія». 

Герасименко 

І.П. 

Лютий «Назустріч толерантності», «Завуч» № 12, 2018 р. Фисенко А.В. 

Березень 
«Значення сайту навчального закладу в створенні 

єдиного інформативного простору». 
Меркулов І.О. 

 

 

 



Предмети, проєкти,які підлягають вивченню у 2022-2023  н. р. 

Предмет, проєкти 
Вид  

контролю 
Термін 

Форма  

узагальнення 
Відпоівідальний 

Англійська мова фронт. листопад наказ Фисенко А. Є. 

Математика, 10 - 11 

кл.  
темат. 

жовтень – 

листопад  

наказ  

 
Паратська А. Є. 

Географія  темат. грудень наказ Паратська А. Є. 

Програма НУШ «Чо-

тири кроки позаду» 
фронт. 

протягом 

року  
наказ Перепаденко С.О. 

Фізика фронт. 
січень ‒ 

 лютий 
наказ Паратська А. Є. 

Управлінська діяльність, НУШ ‒ методика викладання, нові  технології: 

✓ «Учитель і закон ‒ нормативно-правова база» (перелік сайтів). «Що чекає укра-

їнську школу» (роз’яснення МОН України щодо закону).  

✓  «Кейс-технології: використання у навчальному процесі».  

✓  «Здоров’язбережні технології в освітньому процесі».  

✓ Майстер-клас на сайті  d-akademy.com.ua/maister-klasy  

✓ «Дискусійний клуб НУШ. Чого ми прагнемо?». «Як зробити відкритий урок 

успішним». 

✓  «Інтеграція й комплексний підхід на уроках англійської мови та географії».  

✓  «Перевернуте навчання «Інформатика й не тільки». 

✓ «Як провести квест на уроці: методичні підходи». 

✓ «Електронний конструктор аналізу уроку». Веб-квест як засіб активізації нав-

чальної діяльності учнів. 

✓ Індивидуальна траєкторія професійного розвитку  

Питання, що розглядатимуться психологічною службою: 

✓ Юридична служба «Зниклі діти», «Діти в умовах війни» 

✓ «Понад усе – «погода в домі» (соціально-психологічний клімат у колективі) або 

культура педагогічних відносин (прес-конфереція). 

✓  «Сучасні технології формування в учнів предметних і ключових компетентно-

стей в умовах реалізації концепції Нової української школи» 

✓ Оволодіння формулою: «хочу, можу, вмію» в інтерактивних технологіях педа-

гогічної взаємодії 

✓ Інструменти для формування самоосвітніх компетентностей сучасного вчителя 

✓ Технології розвитку лідерських компетентностей особистості 

✓ Інформаційні технології в управлінні сучасного закладу освіти 



✓ Виклики віртуального світу та алгоритм подолання його негативного 

впливу на соціально-психологічний розвиток учнів 

✓ Психологія критичного мислення 

✓ Розвиток самоефективної особистості – пріоритетне завдання сучасної 

української школи 

✓ Ризики учасників освітнього процесу: практика їх виникнення і попере-

дження 

✓ Сучасні технології професійної діяльності педагогів з корекційної освіти 

(олігофренопедагоги, тифлопедагоги, сурдопедагоги) 

 

 

Дайджести: 

✓ «Незвичайні школи світу». 

✓ «Консалтинговий сервіс». 

✓ ETwinning - європейска освітня програма для навчання та співпраці.  

Питання, що роглядатимуться на кафедрах у 2022-2023 н. р. 

✓ «Викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» відповідно до концепції 

«Нова українська школа» 

✓ «Нові професійні ролі та завдання сучасного вчителя мистецтва в контексті 

концепції Нової української школи» 

✓ Методика організації навчального хімічного експерименту в сучасних умовах 

✓ Методика організації навчального хімічного експерименту в сучасних умовах 

✓ «Методика викладання фізичної культури в початковій школі» 

✓ «Спорт заради розвитку» 

✓ Розвиток соціального, емоційного, комунікативного інтелектів як інструмента-

рію соціалізації  особистості в інформаційному суспільстві.  

✓ Коучинг як метод професійного та особистісного розвитку педагога 

✓ «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді» 

✓ «Безпечна поведінка підлітків в інтернет-мережі»  

✓ Стратегії формування екологічної компетентності на уроках біології: етика від-

носин з природою. 

✓ «Технології ейдетики в освітньому процесі» 

✓ «Інструменти для формування самоосвітніх компетентностей сучасного вчите-

ля» 

✓ Для шкільних бібліотекарів «Імідж сучасної бібліотеки». 

Методи навчання для розвитку життєвих навичок  

✓ Впровадження наскрізних ліній освіти для сталого розвитку в діяльність закла-

ду освіти 

✓ НУШ у поступі до цінностей (середня та старша школа) 



✓ Філософсько-світоглядні концепції в курсі української літератури 

✓ Сучасна українська література для дітей та юнацтва: соціально-філософський 

аспект 

✓ Інформатична освіта у початковій школі за новим стандартом (для вчителів, що 

викладають інформатику у початковій школі) 

✓ Методика викладання модельних навчльних програм «STEM»  у 5-6 класах 

НУШ 

✓ Сучасні методичні системи навчання математики та інформатики в закладах за-

гальної середньої освіти 

✓ Технології навчання  курсу «Пізнаємо природу» у 5-6 класах закладів загальної 

середньої освіти 

✓ Основи олімпіадної математики. 

✓ Закони збереження в задачах з фізики 

✓ Методики навчання курсу «Технології» у 5-6 класах закладів загальної се-

редньої освіти 

✓ Формування підприємницької компетентності здобувачів освіти на уроках нее-

кономічного профілю. За 

проєктом «Уроки з підприємницьким 

Питання з виховної роботи і збереження здоров’я учнів, робота бібліотеки, 

робота з батьками 

✓ Проект «Природа для здоров’я».  

✓ Допомагаємо учням готуватися до ЗНО (актуальний діалог – пам’ятки). 

✓ Короткий курс кольоропсихології для вчителя. Активний відпочинок. Фізкуль-

тхвилинки для учнів 1-4 кл.  

✓ Виховання моральних цінностей. Соціальне партнерство в освітньому процесі.  

✓ 10 правил успішного батьківства. Психологічні поради батькам.  

✓ Відповідальне батьківство (дискусійний клубСтворення інноваційного освіт-

нього середовища в роботі з батьківською громадськістю.  

✓ Сучасні інформаційні технології та їх вплив на здоров’я учасників освітнього 

процесу 

✓ Насильство – знаю, дію, захищаю! 

 

 

ГЛОСАРІЙ  ТЕРМІНІВ 

 РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ - (ratio — розумний) достатнє в кількісному й пов-

ноцінне в якісному відношенні харчування; збалансованість, тобто оптимальне 

співвідношення компонентів їжі;  

 

 ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ будь-який довільний рух тіла, що виробляється скелет-

ними м’язами, що вимагає енергетичних витрат. Фізична активність охоплює всі 

заходи будь-якої інтенсивності, що виконуються в будь-який час дня і ночі.  

 КОМФОРТНІ УМОВИ – це безпечне освітнє середовище , яке забезпечує: наявність 



безпечних умов навчання та праці комфортну міжособистісну взаємодію, сприяючи 

емоційному благополуччю учнів, педагогів та батьків відсутність будь-яких проявів 

насильства та наявність достатніх ресурсів для їх запобігання дотримання прав і 

норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасни-

ка освітнього процесу. 

 

 ЕКОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ  — це  наявність дій та процесів, що можуть впливати 

на стан навколишнього природного середовища, яке внаслідок надмірного забруд-

нення обмежує або виключає можливість життєдіяльності людини та впровадження 

господарської діяльності в цих умовах 

 

 

 ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я  - це наука та практика попередження захворювань, збі-

льшення тривалості життя і зміцнення здоров'я шляхом організованих зусиль сус-

пільства. 

 ЕМОЦІОНАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я  полягає у можливості людини відчувати себе гар-

монійно та врівноважено, незалежно від зовнішніх обставин. 

 ПСИХОПРОФІЛАКТИКА -  це розділ загальної профілактики, що включає сукуп-

ність заходів, які забезпечують психічне здоров'я, охоплює профілактику особистих і 

професійних криз, попередження, виникнення і поширення нервово-психічних за-

хворювань. 

 

 БЕЗПЕКА  ТА ПРОФІЛАКТИКА ВАД ЗДОРОВ’Я - Профілактика  хвороб , яку слід 

проводити шляхом знешкодження джерела інфекції, ліквідацією або розривом її 

розповсюдження, а також впливаючи на сприйнятливий організм людини з метою 

створення імунітету. 

 

✓ Інсайтове мислення – це ланцюжок образів, які мислєннево приводять суб’єкт 

із повсякденного стану в найбільш ефективний (на його погляд). 

✓ Акмелогічний підхід до змісту освіти (режим розвитку). 

✓ Гейліфікація – використання ігрових практик і механізмів у неігровому конте-

нті для вирішення проблем  

✓ Тайм-менеджмент, топ-менеджмент – авторитет керівника. 

✓ Сторрітелінг (в перекладі з англійської story – історія, telling – розповідь) – 

«Створюємо навчальні історії разом» (засідання педагогічного клубу). 

✓ E-liarning – електронне навчання – загальне визначення, для опису широкого 

діапазону застосованих електронних технологій для навчання.  

✓ Акмеологічний підхід – переведення школи з режиму функціонування в режим 

розвитку («Завуч» № 9, 2017 р.). 

✓ Консалтинговий (маркетинговий) сервіс – змістовне наповнення варіативної 

складової навчальний заклад формує самостійно із модулів.  

✓ Компетентності –  це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та став-

лень на їхній основі, які визначають здатність людини успішно вирішувати 

життєві проблеми, проводити професійну й подальшу навчальну діяльність  

✓ Тьюторська майстерність – супровід  



✓ Педагогічний мікс – суміш  

✓ Емпатія ‒ здатність відгукуватися на почуття реальної особи  

✓ Талгенізм (психолого-педагогічна студія) – талант і геній  

✓ Фейс-арт – малюнок на обличчі. 

✓ Тизер – рекламне повідомлення. 

✓ Фан-зони, автограф-сесія, скоромовні кричали, бажасики, трав’янички 

(екосувенір), б’юті-зона – майданчик для краси. 

✓ МЕДІА – можливість отримувати і поширювати інформацію та ідеї без будь-

якого втручання з боку органів державної влади 

✓ КОНФЛІКТ – суперечки з приводу конкуруючих пріо-ритетів, потреб та інте-

ресів є частиною життя будь-якого суспільства. 

✓ ПЛЮРАЛІЗМ – успільство, яке ставиться до всіх способів життя з однаковою 

повагою. 

✓ РІЗНОМАНІТНІСТЬ – у будь-якому суспільст-ві існують різні цінності та 

способи життя.   

✓ НАША ІДЕНТИЧНІСТЬ – це наше самоусвідомлення, тобто те, якою люди-

ною ми є. 

✓ РІВНІСТЬ – усі люди народжуються з однаковими основними потребами і 

бажаннями. 

✓ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – люди повинні бути готові стати на захист прав інших 

людей, а також власних, і відмовитися від деяких свобод, якщо це допоможе 

іншим 

✓ ПРАВИЛА І ЗАКОН – правила існують для того, щоб запобігти конфліктам, 

забезпечити справедливість і допомогти встановити гармонійні взаємини як 

вдома, так і в школі, або просто під час гри. 

✓ ГЕЙМІФІКАЦІЯ (або ігрофікація) – це використання ігрових підходів для 

неігрових процесів. 

✓   CouchSurting (англ.) - Члени мережі надають одна одній допомогу та нічліг 

під час подорожей і організовують 

✓ ЛІНГВІСТИЧНА ПРАКТИКА – це закріплення знань, отриманих при ви-

вченні дисципліни «Іноземна мова», зокрема «Ділова іноземна мова», макси-

мальне занурення в мовне та культурне середовище іншої країни, незабутня 

практика та досвід спілкування. 

✓ СИНЕРГІЯ – підсилювальний ефект взіємодії двох або більше факторів. 



✓ ЛОГІСТИКА – наука про оптимальне управління матеріальними, інформа-

ційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із си-

нергічними зв'язками 

✓ ЧЕК-ЛИСТ - простий і зручний спосіб вести справи і проекти, стежити за якіс-

тю виконаного завдання і нічого не забувати 

✓ ІВЕНТ - в перекладі з англійської «event» означає - подія, захід. Ще пару років 

тому івентом називали переважно масові заходи, концерти, фестивалі. Зараз 

слово "івент" вживають, як синонім до слів " захід ", " подія ", " свято ". 

✓ БРЕНДІНГ - це діяльність зі створення тривалої прихильності до товару на 

основі спільного впливу на споживача рекламних повідомлень, товарної мар-

ки, пакування, матеріалів для стимулювання збуту та інших елементів комуні-

кації, об'єднаних певною ідеєю та фірмовим оформленням, які виокремлюють 

товар серед конкурентів і створюють його образ 

 


