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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

КУ ОНЗ «Миропільська гімназія» 

Миропільської ОТГ 

Житомирської області 

на 2020-2023 роки 

  

«Головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і 

самореалізації кожної особистості як громадянина України». Саме так визначено у 

Національній доктрині розвитку освіти. А освіта ХХІ століття – це освіта для людини. 

Її стержень – розвивальна , культуро творча домінанта, виховання відповідальної 

особистості, яка здатна до самоосвіти, саморозвитку. Вміє критично мислити й 

опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для 

вирішення проблеми, прагне змінити на краще своє життя та життя своєї країни. 

Перспективний план розвитку Комунальної установи Миропільської селищної 

ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія» визначає основні шляхи 

змін , що відбуваються у структурі , змісті та формах організації його навчально-

виховної діяльності. Комплекс навчальних, корекційних і виховних зусиль 

навчального закладу спрямовано на формування в учнів цінностей громадянськості. 

Уся діяльність закладу сприятиме становленню особистості як творця та 

проектувальника власного життя, гармонізації та гуманізації відносин між учителями 

та учнями в межах загальношкільних відносин. 

 

Основні цілі та завдання навчального закладу на 2020- 2023 роки 
 

Головне завдання навчального закладу – удосконалення  якості навчально-виховного 

процесу, розвиток творчого потенціалу кожного педагога, поступально – висхідний 

розвиток дитини. 

 

Чинники,що сприяють розв’язанню завдань: 
 оптимальні моделі внутрішньошкільної методичної роботи; 

 удосконалення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо 

реалізації науково-методичної проблеми школи; 

 система нарощування і відновлення фахових знань; 

 вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду, 

виявленого під час атестації педагогічних працівників (творчі звіти); 

 робота над реалізацією науково-методичної проблеми гімназії 

«Впровадження інноваційних технологій з метою формування особистості 

учня та удосконалення діяльності моделі навчального закладу». 
 

Зміст діяльності навчального закладу 

 

Слід створити відповідні умови для індивідуального розвитку вихованців та 

адекватного вибору способу задоволення запитів, потреб, інтересів, їхніх схильностей. 

Діяльність школи на будується на таких принципах: 
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 науковості – опора на закони суспільного розвитку, дані сучасної науки, 

психолого-педагогічні закономірності навчання та виховання, наукову 

організацію праці, перспективний педагогічний досвід; 

 цілеспрямованості та перспективності – окреслення завдань щодо залучення 

колективу до творчих пошуків, аналізу досягнутого ,вирішення шляхів 

вирішення проблем; 

 системності – здійснення системного, комплексного підходу до складання 

планів, скоординованість планів усіх рівнів управління освітою в школі; 

 наступності – послідовність у діяльності педагогічного колективу, урахування 

досягнутого; 

 конкретність – чітке формулювання завдань, визначення питань, актуальних і 

конкретних тем; 

 обов’язкового встановлення термінів виконання заходів, визначення виконавців, 

передбачення системного контролю; 

 демократизації та гласності – залучення до планування всього 

педагогічного  колективу, батьків, громадськості, а також використання їхньої 

творчої ініціативи й активності в широкому обговоренні та колективному 

схваленні планових завдань школи. 

 

Педагогічний колектив школи працюватиме над вирішенням науково-

методичної проблеми: «Впровадження інноваційних технологій з метою формування 

особистості учня та удосконалення діяльності моделі навчального закладу». 

  

Мета: Удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, підвищення 

науково-теоретичного й загально культурного рівня, психолого-педагогічної 

підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в 

них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку. 

  

Головне завдання методичної роботи: створення умов для постійного творчого та 

фахового зростання кожного педагога, забезпечення професійної самореалізації 

педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в 

суспільстві. 

  

Пріоритети: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє 

значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу. 

 

 

 

  

Загальні напрями в організації методичної роботи 
  

1. Підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру 

науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного 

вчителя, розвитку їх творчої ініціативи. 
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2. Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість 

процесу навчання на розвиток особистості учня. Встановлення пріоритету уроку як 

засобу соціалізації учнів. 

3. Упровадження в навчально-виховний процес досягнень перспективного 

педагогічного досвіду, інноваційних проєктів, новітніх технологій та забезпечення їх 

практичної реалізації. 

4. Активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-

експериментальній роботі. 

5. Створення методичного супроводу роботи молодих вчителів щодо успішної 

адаптації до роботи в школі та підвищення рівня професійної компетентності. 

6. Підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації 

освітнього процесу. 

7. Удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з 

урахуванням сучасних досягнень педагогіки. 

8. Здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу. 

 

Структура внутрішньошкільної методичної роботи 

  

Технологічний підхід до методичної роботи, який включає в себе систему 

заходів, спрямованих на визначення чітких процесуальних характеристик (що, як і в 

якій послідовності, у якому обсязі слід робити), сприятиме вирішенню проблем якості 

шкільної освіти, які знаходяться в епіцентрі уваги методичної роботи: 

 кадрове та науково – методичне забезпечення навчально-виховного процесу; 

 створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти 

та кваліфікації педагогів; 

 проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих 

можливостей педагогів; 

 вивчення та впровадження в практику ефективних методик та нових освітніх 

технологій навчання та виховання. 

  

Основні етапи роботи над єдиною науково-методичною проблемою гімназії 

«Впровадження інноваційних технологій з метою формування особистості учня та 

удосконалення діяльності моделі навчального закладу». 

  

І.Діагностичний етап (2020/2021 навчальний рік) 

Мета: 
 сформувати особисту потребу та психологічну готовність педагогів до 

підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-

методичною проблемою школи; 

 діагностика творчого потенціалу вчителя для створення атмосфери 

міжособистісної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу; 

 дослідження рівня професійної майстерності; потреб та інтересів педагогічного 

колективу. 

  

Основні завдання: 
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 психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне 

забезпечення умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми; 

 опанування навичок впровадження нових педагогічних технологій освітньої 

діяльності; 

 моніторинг аналізу роботи, вивчення рівня навичок досягнень учнів, їх 

вихованості, розвитку. 

  

Прогнозовані результати: 
 визначення теми, її актуальності; 

 обговорення форм роботи над поставленими питаннями; 

 сприйняття кожним членом педагогічного колективу необхідності роботи в 

цьому напрямку. 

  

Шляхи реалізації: 
 дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як 

усього колективу, так і кожного вчителя; 

 вивчення рівня навчальних досягнень учнів, їхньої вихованості, розвитку; 

 анкетування, діагностування вчителів з метою виявлення рівня їхньої 

професійної кваліфікації, наявності утруднень, готовності до роботи над науково 

– методичною проблемою; 

 відбір ефективних методик із розвитку емоційного інтелекту учнів, 

комунікативних здібностей; 

 використання інтерактивних технологій навчання та виховання учнів; 

 ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної 

науки, новими педагогічними технологіями; 

 аналіз можливостей навчального закладу (готовність педагогічних кадрів, 

наявність програм інноваційних курсів, факультативів, матеріально – технічної 

проблеми); 

 вивчення особистості учня, його нахилів, зацікавлень, вихованості, розвитку; 

 виявлення творчого та професійного потенціалу педагогічних кадрів, їх 

здатність максимально задовольнити потреби учня; 

 

Виявлення науково – методичної проблеми школи, обґрунтування її 

актуальності: 
 підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педагогічним колективом; 

 ознайомлення всіх членів колективу з пропонованими варіантами, остаточний 

вибір проблеми; 

 створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, 

планування системи заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань; 

 складання плану роботи над науково – методичною проблемою, розподіл 

обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності 

окреслених заходів, їхня взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу. 

  

Управлінська діяльність: 
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1. Оперативна нарада «Особливості роботи педагогічного колективу над науково – 

методичною проблемою в поточному навчальному році». 

2. Методична нарада голів шкільних методичних об’єднань: «Мета, зміст та основні 

напрями науково-методичної роботи з реалізації науково-методичної проблеми». 

3. Проведення «круглого столу» з метою вивчення стану розробки вибраної проблеми 

в науково-педагогічній літературі. 

4. Проведення індивідуальних консультацій з педагогами, практичним психологом, 

завідуючою бібліотекою щодо визначення проблеми школи, обґрунтування її 

актуальності. 

5. Психолого-педагогічні семінари : 

 « Роль особистості вчителя у розвитку життєвої компетентності учнів як 

необхідної умови соціалізації особистості в громадському суспільстві»; 

 « Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості 

педагога школи»; 

 « Інноваційні горизонти сучасного виховання». 

6. Педагогічні ради: 

 "Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»; 

 "Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації особистості"; 

 "Школа – територія соціалізації та захисту прав дитини". 

7.  Проведення педагогічного читання «Роль національно-патріотичного виховання в 

становленні гармонійної особистості" 

8.  Методична рада: 

 Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як 

чинник успішної соціалізації учнів; 

 Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу школи з 

проблем формування громадянської свідомості учнів; 

 Оптимізація процесу соціалізації особистості засобами інноваційного 

наповнення освітнього середовища шляхом забезпечення взаємодії в процесі 

підготовки старшокласників до життя у постійно змінних швидкоплинних 

умовах сьогодення. 

9. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної теми. 

  

ІІ.Теоретичний етап (2021/2022 навчальний рік) 

Мета: 
 сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання 

проблеми, що реалізують; 

 розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми; 

 вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетенції 

вчителя, її сутності, структури, змісту; 

 теоретично дослідити проблему шляхом проведення засідань педрад, семінарів, 

методичних об'єднань, індивідуальних консультацій, самоосвіти. 

  

Основні завдання: 

 мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування 

процесу реалізації проблеми школи; 
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 створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та підвищення 

професійної майстерності кожного вчителя; 

 реалізація в практичній діяльності школи концептуальних основ та принципів 

розвитку системи освіти. 

   

Прогнозовані результати: 
 здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми; 

 аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для 

застосування в процесі реалізації проблеми; 

 визначення рівня роботи з реалізації проблеми (дієва самоосвітня робота); 

 спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною 

проблемою; 

 накопичення теоретичного матеріалу з теми. 

  

Шляхи реалізації: 

 спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу 

педагогів у контексті реалізації проблемної теми; 

 організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів, 

виставках, науково-практичних конференціях для учнів та вчителів, які беруть 

участь у роботі над проблемою; 

 створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у навчально-

виховний процес; 

 організація дієвої самостійної роботи педагогів із визначеної проблеми; 

 підготовка й публікація публіцистичних і науково-методичних статей щодо 

роз’яснення основних завдань, ідей роботи над проблемою; 

 діагностика стану й ефективності навчально-виховного процесу в школі; 

 обговорення досвіду роботи вчителів, спрямування їх роботи на вирішення 

ключових завдань проблеми; 

 організація психолого-педагогічного семінару з проблемної теми «Дослідження 

психолого-педагогічного клімату в колективі»; 

 проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, дискусій, 

диспутів із визначеної проблеми; 

 удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація 

діяльності шкільних методичних об’єднань; шкільних предметних кафедр; 

 забезпечення ефективної роботи творчої групи; 

 розробка творчою групою основних положень, рекомендацій, методів, заходів, 

технологій, найбільш ефективних у роботі школи, кожного педагога; 

 узагальнення й упровадження в практику роботи вчителів перспективного 

педагогічного досвіду з даної проблеми; 

 творчі звіти вчителів за результатами проблеми, проведення моніторингу 

навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їхньої вихованості, розвитку: 

 проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, контрольних зрізів для 

вивчення впливу запропонованих технологій на рівень навчальних досягнень 

учнів; 

 аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів; 
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 удосконалення методики аналізу відвіданих уроків головами ШМО; 

 інформатизація бібліотечної діяльності. 

  

Управлінська діяльність: 
1. Проведення семінару-практикуму «Соціалізація школяра: психологічна сутність, 

технології, індикатори» 

2. Методична рада «Формування потреби учнів та вчителя у самовдосконаленні, 

саморозвитку через впровадження нових освітніх технологій» 

3. Майстер-клас «Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в 

освітньому процесі» 

4. Педагогічні ради: «Інтегрований урок. Досвід запровадження», « Умови 

адаптації учнів 1 та 5 класів до навчання. Психологічний супровід» 

5. Конференція «Роль іміджу вчителя в успішній освітній діяльності учня та його 

соціалізації» 

6. Психолого-педагогічний семінар «Виявлення рівня творчої спрямованості, 

орієнтації особистості в сучасному інформаційному просторі» 

7. Круглий стіл «Технологія креативного мислення». 

  

  

ІІІ. Апробаційно-впроваджувальний етап (2022/2023 навчальний рік) 

(набуття власного досвіду) 

  

Мета: 

  

 визначення ступеня готовності вчителів до роботи над проблемою; 

 вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх 

корекцією; 

 апробація моделі формування вчителя як високо компетентного фахівця. 

  

Основні завдання: 
 спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного 

колективу; 

 корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою 

проблемою; 

 апробація системи діяльності школи та вчителів у процесі реалізації науково-

методичної проблеми. 

 

 

  

Прогнозовані результати: 
 розробка планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для 

вирішення поставленого питання; 

 вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення в дітей 

переконання про цінність освіти; 
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 подолання в роботі вчителів утруднень, що виникають у процесі реалізації 

науково – методичної проблеми школи; 

 підвищення професійної компетентності педагогічних працівників у ході 

реалізації проблеми. 

  

Шляхи реалізації: 
 створення умов для вирішення поставлених завдань: 

 оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної 

науково-методичної проблеми; 

 удосконалення системи роботи вчителів у контексті науково – методичної 

проблеми; 

 вивчення досвіду роботи педагогів, які працюють над аналогічними 

проблемами; 

 проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій, дискусій для вчителів, які 

реалізують окремі аспекти проблеми; 

 удосконалення належного спрямування всіх форм внутрішньо шкільної 

методичної роботи, активізація роботи шкільних методичних об’єднань; 

 організація наставництва, консультацій для молодих учителів; 

 організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної науково-

методичної проблеми; 

 аналіз напрацьованого практичного досвіду; 

 організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями 

запропонованих методичних рекомендацій; 

 створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально-

виховний процес школи; 

 творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над науково-методичною 

проблемою. 

  

Управлінська діяльність: 

  

1. Реалізація моделі управлінської системи в межах науково-методичної проблеми 

школи. 

2. Виявлення нових педагогічних ідей, цікавих методичних знахідок у досвіді 

творчо працюючих учителів з метою поширення досвіду. 

3. Моніторинг професійної компетентності вчителя. 

4. Моніторинг результативності роботи методичних структур. 

5. Залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації 

проблеми школи. 

6. Тиждень педагогічної майстерності. Калейдоскоп інноваційних педагогічних 

технологій. 

7. Атестація як засіб вивчення системи роботи вчителя й підвищення професійної 

компетентності педагога (творчі звіти вчителів). 

8. Педагогічні ради: «Особиста, соціальна та професіональна успішність суб’єктів 

навчально-виховного процесу»; «Шляхи формування компетентностей учнів»; 

«Помилка – чинник розвитку учнів». 
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9. Тренінгові заняття «Професійне самовдосконалення та життєве ціле 

покладання». 

10. Психолого-педагогічний семінар «Індивідуальна траєкторія розвитку 

обдарованої дитини». 

11. Круглий стіл «Засоби підвищення ефективності спілкування в системі «учитель-

учень». 

12. Семінари-практикуми: 

 «Творча співпраця педагогічного колективу, учнів та батьків у формуванні 

громадянської активності школярів». 

 «Культура здоров’я як чинник формування здоров’я зберігаючого середовища». 

  

ІV. Узагальнюючий, підсумковий етап (2023/2024 навчальний рік) 

  

Мета: 
 досягнення оптимального рівня професійної кваліфікації педагогів; 

 забезпечення оптимального рівня освіченості та вихованості учнів; 

 здійснення моніторингу динаміки змін роботи професійної компетентності 

педагогів школи; 

 підбиття підсумків роботи над проблемою; 

 оцінка рівня самореалізації вчителів; 

 оприлюднення загальних підсумків упровадження проблемного питання, 

підготовка матеріалів з цього питання. 

  

Основні завдання: 
 оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи 

над науково - методичною проблемою школи на заключному її етапі; 

 зосередження зусиль методичних структур з метою створення у випускників 

наукової та практичної бази для успішного продовження навчання; 

 узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, моральне та 

матеріальне стимулювання вчителів, які одержали високі результати в ході 

реалізації проблеми, висвітлення результатів досвіду в засобах масової 

інформації. 

  

Прогнозовані результати: 
 вироблення рекомендацій щодо особливостей реалізації науково-методичної 

проблеми школи; 

 визначення напрямів роботи й перспектив подальшої діяльності; 

 висока мотивація до неперервної освіти. 

  

 

Шляхи реалізації: 

 узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення практичних 

рекомендацій; 

 проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань, творчої групи за 

наслідками роботи над науково-методичною проблемою; 



11 
 

 оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій; 

 проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за 

підсумками роботи над науково-методичною проблемою школи; 

 підбиття підсумків роботи, формування нових традицій школи. 

  

Управлінська діяльність: 
  

1. Визначення орієнтирів подальшої науково-методичної роботи з реалізації Концепції 

розвитку школи. 

2. Удосконалення організації структури управління в умовах реалізації проблеми 

школи, розробка нових форм і методів управління навчальним закладом. 

3. Стимулювання, розвиток і підтримка творчої активності, інноваційної діяльності 

педагогічних працівників. 

4. Підсумки роботи над проблемною темою на рівні практичного втілення. 

5. Підсумкове засідання методичної ради «Досвід і проблеми реалізації науково-

методичної теми школи». 

6. Узагальнення позитивного досвіду педагогічного колективу. 

 

Методична робота з педагогічними кадрами: 

  

1. Проведення моніторингу результативності реалізації науково-методичної проблеми 

школи. 

2. Упровадження інноваційних технологій в освітній простір школи. 

3. Узагальнення досвіду роботи вчителів школи з питань реалізації науково – 

методичної проблеми. 

4. Проведення конференції за підсумками науково-методичної роботи з реалізації 

проблеми. 

5. Творчі звіти членів методичних об'єднань щодо реалізації єдиної науково-

методичної проблеми. 

6. Вивчення й узагальнення позитивного досвіду роботи над проблемою. 

7. Визначення шляхів подальшої роботи педагогічного колективу. 

8. Ефективне функціонування шкільного інформаційно-освітнього середовища. 

9. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів. 

 

Очікувані результати: 

  

1. Удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи. 

2. Використання набутого досвіду на практиці. 

3. Виявлення, узагальнення, поширення внутрішкільного педагогічного досвіду. 

4. Залучення вчителів до інноваційної діяльності. 

5. Упровадження й використання досягнень психолого-педагогічної науки. 

6. Поширення передового педагогічного досвіду, створеного у колективі. 

7. Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи. 

8. Стимулювання творчості й ініціативи членів колективу з метою забезпечення 

індивідуалізації  навчально-виховного процесу. 
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9. Створення програмно-інформаційного простору, який забезпечить активну 

інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес для формування компетентного 

учня. 

10. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів. 

 

 

Перспективний план 

проходження атестації педагогічних працівників 

з 2020-2021 по 2024-2025 н. р. 

  

№ 

з/п 
ПІБ педагога Фах 

Катего- 

рія 

Рік 

поперед 

ньої 

атестації 

2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024р. 2025р. 

1. 

Власюк  

Світлана  

Вікторівна 

Укр. мова 
Вища 2020         + 

2. 

Яцкова  

Ірина  

Володимирівна 

Зарубіжна 
Вища 2018     +     

3. 

Гуменюк  

Оксана  

Борисівна 

Поч. навч. 
Вища 2020   

 
     + 

4. 

Пресіч  

Олена  

Василівна 

Математика  
Вища 2019   

 
   +   

5. 

Ковальчук  

Валентина  

Миколаївна 

Укр../Зар.  
Вища 2020 

 
       + 

6. 

Митнік  

Людмила  

Олексівна 

Укр../Зар. 
Вища 2020 

 
       + 

7. 

Багінська  

Ольга  

Анатолівна 

Укр. мова 
Вища 2018      + 

 
  

8. 

Манжесова  

Тетяна  

Олександрівна 

Поч. навч. 
Вища 2019     

 
 +   

9. 

Данилюк  

Олеся  

Іванівна 

Біологія/Пр.

/ОЗ Вища 2020 
 

       + 

10. 

Друзь  

Любов 

Олександрівна 

Поч. навч. 
Вища 2018 

 
   +     

11. 

Нижник  

Сергій  

Володимирович 

Фізкультур.  
ІІ  категор. 2018   

 
 +     

12. 

Лук’янчук  

Тетяна  

Євгеніївна 

Поч. навч. 
Вища 2017    + 
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13. 

Пустовідко  

Ніна  

Володимирівна 

Поч. навч. 
Вища 2017    +   

 
  

14. 

Шевчук  

Петро  

Георгійович 

Інформат. 
Вища 2016  +     

 
  

15. 

Левківська  

Юлія  

Сергіївна 

Психолог 
І категорія 2016 +         

16. 

Коваль  

Юлія  

Олександрівна 

Соц. пед. 
ІІ категор. 2016  +     

 
  

17. 

Клименко  

Сергій 

Іванович 

Музичне м. 
ІІ категор. 2018      + 

 
  

18. 

Лук’янчук  

Віталій  

Олексійович 

Математика  
Вища 2020       

 
 + 

19. 

Солоха  

Лариса  

Петрівна 

Хімія/ЗВ 
Вища 2016  + 

 
      

20. 

Прокопов  

Петро  

Дмитрович 

Фізика/Аст

рон. Вища 2018     +     

21. 

Палажук  

Катерина  

Анатоліївна 

Укр./Трудо

ве Вища 2016  +       
 

22. 

Пресіч  

Анатолій  

Миколайович 

Фізика/Мат. 
І категор. 2017   +       

23. 

Талько  

Ольга  

Анатолівна 

Поч. навч. 
Вища 2019        + 

 

24. 

Яцков  

Володимир  

Анатолійович 

Історія 
Вища 2019     

 
 +   

25. 

Гиндич 

Інна  

Євгенівна 

Інформат. 
Вища  2019   

 
   +   

26. 

Скурська  

Людмила  

Миколаївна 

Англ. 
Вища 2019     

 
 +   

27. 

Васильєва  

Тетяна  

Василівна 

Географія/

ОЗ Вища 2020         + 

28. 

Клименко  

Юлія  

Сергіївна 

Історія 
ІІ категор. 2020 

 
       + 

29. 

Пилипчук  

Максим  

Олександрович 

Фізкультур

а/ЗВ ІІ категор. 2017    +     
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30. 

Гнатюк  

Марія  

Олександрівна 

Поч. навч. 
Вища  2016 +         

31. 

Лесько-Фаустман  

Ольга  

Олексіївна  

Англ. 
Вища  2020          + 

32. 

Бабіч  

Інна  

Артурівна 

Англ. 
ІІ категор.  2017    +       

33. 

Кущ  

Ольга  

Миколаївна 

Укр. мова 
ІІ категор.  -    +       

34. 

Косинська  

Олеся  

Василівна 

Ас. вчит. 
12 розряд 2020   

 
     + 

35. 

Костіна  

Світлана  

В’ячеславівна 

Ас. вч. 
Спеціаліст -  + 

 
      

36 

Терлецька  

Катерина  

Миколаївна 

Поч. навч. 
ІІ категор. 2019    +  

37 

Вербицька 

Тетяна  

Ростиславівна 

Поч. навч. 
Вища 2018   +   

38 

Кузнєцова  

Ольга  

Іванівна 

Ас.вчит. 
Вища 2017  +    

39 

Посесор  

Віктор  

Анатолійович 

Технології  
Спеціаліст -      

40 

Вегера  

Алла  

Іванівна 

ГПД 
Спеціаліст -      

41 

Рожко  

Катерина  

Леонідівна 

Біол/ОЗ/Хі

м Вища 2017  +    

42 

Ковальчук  

Костянтин  

Володимир. 

Англ../Нім. 
ІІ категор. 2015 +     

43 

Бабійчук  

Ірина  

Анатоліївна 

Хореограф 
ІІ категор. 2019    +  

  

 

 

Перспективний план 

проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників 

з 2020 по 2025 р. р. 

 

 
№       Рік 2020р 2021р 2022р 2023р 2024р 2024р 
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з/п ПІБ учителя Фах 

  

Кате- 

горія 

проходження 

попередніх 

курсів 

1 
Власюк  

Світлана  

Вікторівна 

Укр.. мова Вища 2020 + + + + + + 

2 
Яцкова  

Ірина  

Володимирівна 

Зарубіжна Вища 2020 + + + + + + 

3 
Гуменюк  

Оксана  

Борисівна 

Поч..кл. Вища 2020 + + + + + + 

4 
Пресіч  

Олена  

Василівна 

Математика  Вища 2020 + + + + + + 

5 
Ковальчук  

Валентина  

Миколаївна 

Укр../Зар.  Вища 2020 + + + + + + 

6 
Митнік  

Людмила  

Олексівна 

Укр../Зар. Вища 2020 + + + + + + 

7 
Багінська  

Ольга  

Анатолівна 

Укр.. Вища 2020 + + + + + + 

8 
Манжесова  

Тетяна  

Олександрівна 

Поч..класи Вища 2020 + + + + + + 

9 
Данилюк  

Олеся  

Іванівна 

Біологія/Пр./ОЗ Вища 2020 + + + + + + 

10 
Друзь  

Любов  

Олександрівна 

Поч.. кл. Вища 2020 + + + + + + 

11 
Нижник  

Сергій  

Володимирович 

Фізкультура  ІІ  категор. 2020 + + + + + + 

12 
Лук’янчук  

Тетяна  

Євгеніївна 

Поч.. кл. Вища 2020 + + + + + + 

13 
Пустовідко  

Ніна  

Володимирівна 

Поч..кл. Вища 2020 + + + + + + 

14 
Шевчук  
Петро  

Георгійович 

Інформатика  Вища 2020 + + + + + + 

15 
Левківська  

Юлія  

Сергіївна 

Психолог І категорія 2020 + + + + + + 

16 
Коваль  

Юлія  

Олександрівна 

Соц..пед. ІІ категор. 2020 + + + + + + 

17 Клименко  Музичне м. ІІ категор. 2020 + + + + + + 
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Сергій  

Іванович 

18 
Лук’янчук  

Віталій  

Олексійович 

Математика  Вища 2020 + + + + + + 

19. 
Солоха  

Лариса  

Петрівна 

Хімія/ЗВ Вища 2020 + + + + + + 

20 
Прокопов  

Петро  

Дмитрович 

Фізика/Астрон. Вища 2020 + + + + + + 

21 
Палажук  

Катерина  

Анатоліївна 

Укр./Трудове Вища 2020 + + + + + + 

22 
Пресіч  

Анатолій  

Миколайович 

Фізика/Мат. І категор. 2020 + + + + + + 

23 
Талько  

Ольга  

Анатолівна 

Поч. кл. Вища 2020 + + + + + + 

24 
Яцков  

Володимир  

Анатолійович 

Історія Вища 2020 + + + + + + 

25 
Гиндич  

Інна  

Євгенівна 

Інформатика/Ек. Вища 2020 + + + + + + 

26 
Скурська  

Людмила  

Миколаївна 

Англ. Вища 2020 + + + + + + 

27 
Васильєва  

Тетяна  

Василівна 

Географія/ОЗ Вища 2020 + + + + + + 

28 
Клименко  

Юлія  

Сергіївна 

Історія ІІ категор. 2020 + + + + + + 

29 
Пилипчук  

Максим  

Олександрович 

Фізкультура/ЗВ ІІ категор. 2019 + + + + + + 

30 
Гнатюк  

Марія  

Олександрівна 

Поч.. кл. Вища 2020 + + + + + + 

31 

Лесько-

Фаустман 
Ольга  

Олексіївна  

Англ. Вища 2020 + + + + + + 

32 
Бабіч  

Інна  

Артурівна 

Англ. ІІ категор.  2020 + + + + + + 

33 
Кущ  

Ольга  

Миколаївна 

Укр./Пед.-орг. ІІ категор.  2020 + + + + + + 

34 Косинська  Ас. Вч. 12 розряд 2020 + + + + + + 
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Олеся  

Василівна 

35 
Костіна  

Світлана  

В’ячеславівна 

Ас./ГПД Спеціаліст 2020 + + + + + + 

36 
Терлецька  

Катерина  

Миколаївна 

Поч. кл. ІІ категор. 2020 + + + + + + 

37 
Вербицька  

Тетяна  

Ростиславівна 

Поч. кл. Вища 2020 + + + + + + 

38 
Кузнєцова  

Ольга  

Іванівна 

Ас.вч. Вища 2020 + + + + + + 

39 
Посесор  

Віктор  

Анатолійович 

Технології  Спеціаліст 2020 + + + + + + 

40 
Вегера  

Алла  

Іванівна 

ГПД Спеціаліст 2020 + + + + + + 

41 
Рожко  

Катерина  

Леонідівна 

Біол/ОЗ/Хім/Упр. Вища 2020 + + + + + + 

42 
Ковальчук  

Костянтин  

Володимир. 

Англ../Нім. ІІ категор. 2020 + + + + + + 

  

 

 

Перспективний план 

вивчення досвіду роботи педагогічних працівників 

з 2020-2021 по 2024-2025 н. р. 

  
№ 

з/п 
ПІБ педагога Фах 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024р. 2025р. 

1. 

Власюк  

Світлана  

Вікторівна 

Укр. мова 
        + 

2. 

Яцкова  

Ірина  

Володимирівна 

Зарубіжна 
    +     

3. 

Гуменюк  

Оксана  

Борисівна 

Поч. навч. 
  

 
     + 

4. 

Пресіч  

Олена  

Василівна 

Математика  
  

 
   +   

5. 

Ковальчук  

Валентина  

Миколаївна 

Укр../Зар.  
 

       + 
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6. 

Митнік  

Людмила  

Олексівна 

Укр../Зар. 
 

       + 

7. 

Багінська  

Ольга  

Анатолівна 

Укр. мова 
     + 

 
  

8. 

Манжесова  

Тетяна  

Олександрівна 

Поч. навч. 
    

 
 +   

9. 

Данилюк  

Олеся  

Іванівна 

Біологія/Пр.

/ОЗ  
       + 

10. 

Друзь  

Любов 

Олександрівна 

Поч. навч. 
 

   +     

11. 

Нижник  

Сергій  

Володимирович 

Фізкультур.  
  

 
 +     

12. 

Лук’янчук  

Тетяна  

Євгеніївна 

Поч. навч. 
   + 

 
    

13. 

Пустовідко  

Ніна  

Володимирівна 

Поч. навч. 
   +   

 
  

14. 

Шевчук  

Петро  

Георгійович 

Інформат. 
 +     

 
  

15. 

Левківська  

Юлія  

Сергіївна 

Психолог 
+         

16. 

Коваль  

Юлія  

Олександрівна 

Соц. пед. 
 +     

 
  

17. 

Клименко  

Сергій 

Іванович 

Музичне м. 
     + 

 
  

18. 

Лук’янчук  

Віталій  

Олексійович 

Математика  
      

 
 + 

19. 

Солоха  

Лариса  

Петрівна 

Хімія/ЗВ 
 + 

 
      

20. 

Прокопов  

Петро  

Дмитрович 

 

Фізика/Аст

рон.     +     

21. 

Палажук  

Катерина  

Анатоліївна 

Укр./Трудо

ве  +       
 

22. 

Пресіч  

Анатолій  

Миколайович 

Фізика/Мат. 
  +       
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23. 

Талько  

Ольга  

Анатолівна 

Поч. навч. 
       + 

 

24. 

Яцков  

Володимир  

Анатолійович 

Історія 
    

 
 +   

25. 

Гиндич 

Інна  

Євгенівна 

Інформат. 
  

 
   +   

26. 

Скурська  

Людмила  

Миколаївна 

Англ. 
    

 
 +   

27. 

Васильєва  

Тетяна  

Василівна 

Географія/

ОЗ         + 

28. 

Клименко  

Юлія  

Сергіївна 

Історія 
 

       + 

29. 

Пилипчук  

Максим  

Олександрович 

Фізкультур

а/ЗВ    +     
 

30. 

Гнатюк  

Марія  

Олександрівна 

Поч. навч. 
+         

31. 

Лесько-Фаустман  

Ольга  

Олексіївна  

Англ. 
         + 

32. 

Бабіч  

Інна  

Артурівна 

Англ. 
   +       

33. 

Кущ  

Ольга  

Миколаївна 

Укр. мова 
   +       

34. 

Косинська  

Олеся  

Василівна 

Ас. вчит. 
  

 
     + 

35. 

Костіна  

Світлана  

В’ячеславівна 

Ас. вч. 
 + 

 
      

36 

Терлецька  

Катерина  

Миколаївна 

Поч. навч. 
   +  

37 

Вербицька 

Тетяна  

Ростиславівна 

Поч. навч. 
  +   

38 

Кузнєцова  

Ольга  

Іванівна 

Ас.вчит. 
 +    

39 

Посесор  

Віктор  

Анатолійович 

Технології  
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40 

Вегера  

Алла  

Іванівна 

ГПД 
     

41 

Рожко  

Катерина  

Леонідівна 

Біол/ОЗ/Хі

м  +    

42 

Ковальчук  

Костянтин  

Володимир. 

Англ../Нім. 
+     

43 

Бабійчук  

Ірина  

Анатоліївна 

Хореограф 
ІІ категор.   +  

  

ЦИКЛОГРАМА КОНТРОЛЮ 

ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ТА 

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ ВИХОВАННЯ 

НА 2020-2023 РОКИ 

Навчальний 

рік 
Предмети, що перевіряються Напрями виховання 

2020-2021 

І. Математика, фізика, 

інформатика. 

І. Ціннісне ставлення 

особистості до сім’ї, родини, 

людей. 

  

ІІ. Фізкультура, основи 

здоров’я. 

ІІ. Ціннісне ставлення 

особистості до себе. 

  

  

ІІІ. Трудове навчання. ГПД. 

ІІІ. Ціннісне ставлення 

особистості до праці. 

2021-2022 

І. Українська мова та 

література. 

  

І.Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. 

  

ІІ. Географія, початкове 

навчання. 

ІІ. Моральне та правове 

виховання. 

ІІІ. Зарубіжна література. 

  

ІІІ. Превентивне виховання. 

  

2022-2023 

І. Історія України, всесвітня 

історія, правознавство. 

  

  

І. Ціннісне ставлення 

особистості до історичних, 

духовних та культурних 

надбань рідного краю. 
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Матеріально – технічна база та фінансово – господарська діяльність школи 
 

Матеріально-технічна база школи охоплює будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання,інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі школи. 

Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі кошторису. 

Головним розпорядником бюджетних коштів є Миропільська селищна рада 

Миропільської ОТГ. 

 

 

Навчально-матеріальна база школи 

(планування зміцнення та покращення) 

 

1. Завершення ремонтів коридорів, вестибюлів закладу.  

2. Оформлення акту підготовки школи до нового навчального року.  

3. Забезпечити школу засобами прибирання та мийними, дезінфекційними 

засобами, з метою забезпечення належного сан.-гіг. та 

протиепідеміологічного режиму школи. 

4.  Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчального року.  

5. У навчальних кабінетах, майстерні обладнати куточки для дезінфікуючих 

засобів, аптечки з необхідними медикаментами.  

6. Оновлення інформаційних стендів у коридорах школи, у навчальних 

кабінетах, у методкабінеті. 

ІІ. Іноземна мова. 
ІІ. Військово-патріотичне 

виховання. 

ІІІ. Музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво, 

мистецтво. 

ІІІ.Ціннісне ставлення 

особистості до мистецтва. 

ІУ. Хімія, біологія, 

природознавство. 

  

ІУ. Ціннісне ставлення 

особистості до природи. 
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7. Сприяння в придбанні обладнання для кабінетів математики, фізики, 

біології, географії. 

8. Сприяти капітальному ремонту та закупівлі й встановленню обладнання до 

харчоблоку гімназії.  

9. Сприяння реалізації проєкту капітального ремонту спортивної зали.  

10.  Сприяння у встановленні аварійної протипожежної сигналізації.  

11. Сприяння у проведенні капітального ремонту огорожі навколо території 

закладу.  

12. Підняти клопотання про виділення коштів для обробки дерев’яних 

конструкцій горища вогнетривкими розчинами.  

13. Організація інвентаризації матеріальних цінностей школи.  

14. Перевірка світлового та повітряного режимів у школі.  

15. Підготовка школи до роботи в зимових умовах.  

16. Проведення інвентаризації.  

17. Рейд – огляд шкільних підручників. 

18. Аналіз використання енергоносіїв.  

19. Стан температурного режиму школи.  

20. Контроль стану шкільного двору, усунення зледеніння доріжок та 

сходинок.  

21. Огляд навчальних кабінетів. Стан меблів та обладнання.  

22. Участь у складанні кошторису на 2021 рік.  

23. Підготовка наказу “Про початок навчального року в системі цивільної 

оборони”.  

24. Підготовка до ремонту школи.  

25. Аналіз використання бюджетних коштів та енергоносіїв.  

26. Поточний ремонт навчальних кабінетів. 

27. Капітальний ремонт приміщень навчальних кабінетів для 1 -х класів, 

методичного кабінету. 

28. Обладнання приміщення для ще одного навчального кабінету.  

29. Робота на шкільних клумбах та пришкільній території . 

30. Аналіз витрат коштів та енергоносіїв.  

 

 

 

 

 

 

 

        


