
Організаційно
- педагогічні 

заходи 

Внутрішньо-

шкільний 

контроль 

Методична 
робота 

Система 
виховних 

заходів 

Психологіч-

ний супровід 
освітнього 

процесу 

Робота з 
громадськіс-

тю 

(батьки, 
громадсь-

кість) 

Оздоровчо-

реабілітацій-

на та 
корекційно-

розвиткова 
робота 

(ШПМПК, 
ДЕФ, РЕАБ 

ВІДДІЛ) 

Заходи з 
охорони 
праці та 
безпеки 

життєдіяль-

ності 

Адміністративно-

господарська 
робота 

СЕРПЕНЬ  
09.08-13.08 

1.Оформлення  
актів-дозволів  
на використання 
обладнання та 

навчальних 
кабінетів. 
Інженер з ОП 

 1.Індивідуаль
ні бесіди з 

головами  
шкільних 
методичних 
об'єднань  
щодо 
коригування 
планів 
роботи. 
Котик О.М. 
 

Підготовка до 
святкового 
заходу, 
присвяченого 
Дню знань. 
Грицик Л.М. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведення 

інструктажів  
з питань 
охорони 
праці на 
робочому 
місці з 
працівниками 
закладу за 
структурними 
підрозділами. 
Вінат І.Г., 
Котик О.М.,  
Патлай 
Ю.М. 
 

2. Перевірка 
наповнення 
куточків з 
правил 
безпеки 
життєдіяльно
сті в класах та 
кабінетах 
підвищеної 
небезпеки. 
Інженер з 
ОП 

 

3.Наказ «Про 

1.Перевірка  стану 
готовності 
матеріально - 
технічної  бази, 

кабінетів та закладу  
в  цілому  до  нового 
навчального року. 
Зганяйко І.Ф., 
Вінат І.Г. 
 

2. Оформлення 
акту  підготовки 
закладу до нового 
навчального року. 
Заступник з НВР 

Вінат І.Г. 
Інженер з ОП 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

організацію 
роботи з 
охорони 
праці у 2021 – 

2022 н.р.» 

Інженер з 

ОП 

 

4. Перевірка 

готовності 
Центру до 
нового 
навчального 
року, 
оформлення 
актів 
готовності 
закладу, 
актів-дозволів 
на 
проведення  
занять в 
кабінетах, 
актів-

випробувань 
спортивного 
обладнання. 
Інженер з 
ОП 

16.08-20.08 
 1.Комплектація 
класів, 
знайомство з 
новоприбулими 
учнями. 
Зганяйко І.Ф., 
Кузьменко М.А. 

 1.Інструктив-

но-методич-

на нарада 
вчителів. 
Інформація 
про останні 
інструктивно- 

методичні 
матеріали 
МОН України 
Рекомендації 
щодо 

Підготовка до 
святкового 
заходу, 
присвяченого 
Дню знань. 
Грицик Л.М. 
 

1.Збір 
інформації 
про 
оздоровлення  
вихованців 
Центру 
влітку. 
Черниш Л.В. 
 

 

1.Запрошення 
на свято 
учасників 
АТО, 
спонсорів та  
представників 

Громадськості 
 

1.Комплектація 
груп  
реабілітацій 

ного відділення 
Центру 

Зганяйко І.Ф., 
Кузьменко 
М.А. 
 

 

 

1.Організація 
проведення 
обов’язкового 
медогляду 
працівників 
відповідно до 
положення. 
Сестра 
медична 

1.Організація і 
ведення цивільного 
захисту у 
закладі.(Уточнення 
у разі потреби). 
Наказ. 
2.Затвердження 
Інструкцій щодо дій 
у разі виникнення 
надзвичайних 
ситуацій у Центрі та 
ін. (у разі потреби). 



проведення  
першого 
уроку. 
Котик О.М., 
Патлай 
Ю.М. 
 

 

3. Затвердження 
Плану 
протипожежних 
тренувань. 
4. Оновлення 
Інформаційно-

довідкового куточку 
з питань цивільного 
захисту. 
Вінат І.Г. 

23.08-27.08 

1.Забезпечення 
учнів 
підручниками.  
Перевірка 
наявності 
навчальних  
програм. 
Котик О.М., 
Строкань Ю.М. 
 

2. Підготовка 
необхідної 
шкільної 
документації: 
накази,    
режим закладу; 
розклади 
(уроків, 
корекційно-

розвиткових, 
додаткових, 
гурткових 
занять, роботи 
вихователів), 
  графіки 
(чергування 
вчителів і класів 
по Центру, 
адміністрації, 
роботи 
бібліотеки) 

1.Оператив-

ний контроль.  
Підготовка до 
нового 
навчального 
року  
дошкільного 
відділення. 

Інформація. 
Оперативна 
нарада 
вчителів. 
ЗганяйкоІ.Ф., 
Патлай Ю.М. 
 

 

1.Інструктив-

но-методична 
«Організація 
освітнього 
процесу в 
2021-2022 

навчальному 
році». 
Зганяйко 
І.Ф.,  
Котик О.М., 
Патлай 
Ю.М. 
 
2.Уточнення 
та кори-

гування 
графіку 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників. 
Котик О.М. 
 

3.Консульта-

ція для 
новопризначе
них і мало-

досвідчених 

педагогів 

«Планування 

Підготовка до 
святкового 
заходу, 
присвяченого 
Дню знань. 
Грицик Л.М. 
 

1.Підготовка 
до супроводу 
адаптаційног
о періоду 

першокласни
ків. 
Кузьменко 
М.А. 
 

2.Консульта-

ція для 
класних 
керівників 
«Вимоги до 
оформлення 
соц. 
паспортів  
класів» 

Черниш Л.В. 
 

1. Батьківські 
збори в дошк. 
відділенні  
Знайомство з 
програмою 
розвитку, 
виховання та 
навчання дітей 
порушеннями 

слуху та 
тяжкими 
порушеннями 
мовлення. 
Патлай Ю.М. 
 

2.Батьківські 
збори та 
зустріч з 
учнями 
напередодні 
початку 
навчального 
року. 
Заст. 
директора 

3. Проведення 
зборів батьків, 
діти яких 
будуть 
навчатися в 1 
класі.  

1.Коригування  
та підведення 
підсумків 
результатів 
медичних 
оглядів учнів. 
Складання 
списків 
спецмедгруп. 
Дудко С.А., 
Медична 
сестра 

 

2. Звіт про 
оздоровлення 
вихованців 
Центру у літній 
період. 
Довідка. Рада 
при 
директорові 
Черниш Л.В. 

 

3.Затвердження  
наказом по 
закладу складу 
психолого - 
педагогічногок
онсиліуму 

Центру. 
Зганяйко І.Ф. 

1.Перегляд 
програми 
проведення 
вступного 
інструктажу з 
охорони 
праці на 
робочому 
місці, 
повторного, 
позапланово-

го, цільового 
інструктажів 
учнів та 
працівників. 
Інженер з 
ОП 

 

2. Розробле-

ння  плану 
організаційно
-технічних 
заходів щодо 
поліпшення 
умов та 
охорони 
праці 
працівників 
Центру  
Інженер з 
ОП 

 

1.Забезпечення 
закладу миючими та 
дезінфікуючими 
засобами. 
Вінат І.Г. 
 

2. Перевірка й 
уточнення схеми 
евакуації у разі 
виникнення пожежі. 
Вінат І.Г. 
 

3. Нарада  з 
технічним 
персоналом щод 

оорганізації роботи 
в новому 
навчальному році. 
Розподіл ділянок 
роботи та складання 
графіку роботи на 
2021-2022н.р. 
Вінат І.Г. 
 

4. Перевірка 
збереження, 
поповнення й 
використання 
бібліотечного 
фонду. 



Котик О.М.,  
Патлай  Ю.М. 
 

 

3. Педрада: 
«Організація 
освітнього 
процесу в  
закладі у 2021-

2022 н.р. 
Обговорення та 
затвердження 
річного плану 
роботи Центру» 

Зганяйко І.Ф., 
Котик О.М.  

роботи 
педагогів 
Центру. 
Навчальні 
програми, 
пояснювальні 
записки до 
них. Вимоги 
до поурочних 
планів». 
Котик О.М., 
Патлай 
Ю.М. 

- «Мандрівка 
до Нової 
української 
школи»  
Патлай Ю.М., 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Строкань Ю.М. 
 

5. Проведення 
профілактичного 
огляду спортивного, 
технічного, 
електричного та 
протипожежного 
обладнання. 
Вінат І.Г. 

ВЕРЕСЕНЬ 

Місячник безпеки руху і попередження дитячого травматизму «Живи цікаво та безпечно» 

30.08-03.09 

1.Організація 
гарячого 
харчування д/г, 
учнів 1-12-х 
класів. 
Зганяйко І.Ф.  
 

2.Проведення 
обліку 
контингенту 
учнів, перевірка 
особових справ  
та інших  
документів. 
Строкань Ю.М.  
 

3.Підготовка 
документації по 
закладу: 
-складання 
тарифікації 
педпрацівників; 

1.Контроль за 
заповненням 
класними 
керівниками  
особових справ 
учнів 1-12 

класів 

Довідка. Рада 
при директорові 
Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 
 

2.Перевірка 
звуковимовних 
навичок і 
слухової 
відстані 
вихованців 
Центру  
Наказ. МО 

Заст. 
директора 

Інструктивно 
– методична 
нарада: 
ведення 
шкільної 
документації 
вчителями і 
вихователями 
виховних 
груп; 
дотримання 
основних 

режимних  
моментів; 
методичне 
забезпечення 
освітнього 

процесу; 
планування 
роботи 
вихователя; 

дотримання 

1.Святковий 

захід до Дня 
знань. 
Грицик Л.М. 
2.Тиждень 
безпеки 
дорожнього 
руху 
«Увага!Діти на 
дорозі» (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М., 
інженер з 
охорони праці, 
вихователі 
 

 

1.Психологі-
чний 
супровід 
адаптації 
першоклас-

ників.  
(протягом 
місяця) 
Кузьменко 
М.А. 

 

2.Психологіч
на просвіта 
для учнів:  
«Якщо тебе 
ображають у 

школі» 

Кузьменко 
М.А. 

 

3.Психологіч
-ний 

1.Консультації 
для батьків, 
класного 
керівника, 
вихователя  
першого класу 
з питань 
адаптації дітей 
до шкільного 
навчання  
( Протягом міс). 
Кузьменко 
М.А.,  

Черниш Л.В. 
 

2. Організація 
роботи з 
батьками 

Заст. 
директора 

Наказ 

1.Консультації 
для батьків та 
педагогів щодо 
роботи 
реабілітаційно 

го відділення 

Центру 

Зганяйко І.Ф.  
 

1. Перевірка 
забезпечення 
наявності 
робочого 
одягу, форми 
в учнів для 
проведення 
уроків праці, 
фізичної 
культури. 
Класні 
керівники 

 

3.Проведення 
місячника 
запобігання 
дитячого 
дорожнього 
травматизму 

«Увага, діти 
на дорозі!». 

Заст. 

1.Контроль за 
повітряно-тепловим 
режимом Центру.  
Вінат І.Г. 
 

2.Контроль за 
водопостачанням та 
каналізацією: 
-справність 
санітарно-

технічного 
обладнання; 
-забезпечення 
гарячою та 
холодною водою. 
Вінат І.Г. 
 

 

3.1.Перевірка 
санітарних норм на 
фізкультурно-

спортивній зоні:  



-здача ОШ; 
-затвердження 
розкладів та 
режиму роботи 
Центру 

Зганяйко І.Ф. 
 

 

4. Організація 
роботи гуртків, 
курсів за 
вибором, 
додаткових 
занять. 
Заст. 
директора 

 

5. Наказ про 
створення 
комісій (з 
інвентаризації, 
списання 
матеріальних 
цінностей, 
оприбуткування 
гуманітарної 
допомоги, 
атестаційної) 
Зганяйко І.Ф. 

 

3. Контроль за 

організацією 
роботи 
учнівського 
самоврядування 

Грицик Л.М., 
Черниш Л.В. 

санітарних 
норм та 
правил.   

Котик О.М., 
Патлай 
Ю.М. 

 

 

супровід 
адаптаційно-

го періоду 
новоприбу-

лих дітей 
(протягом 
місяця) 
Кузьменко 
М.А. 

 

директора,  

Інженер з 
ОП 

 

 

 

стан спортивно-

ігрових 
майданчиків, 
твердого покриття, 
трав’яного покрову.  
Вінат І.Г., 
Інженер з ОП 

 

Олімпійський тиждень                                              06.09-10.09 

1. Організація 
роботи шкільної 
ради, 
піклувальної 
ради. 
Черниш Л.В. 
 

2. Організація 
навчальних 
екскурсій та 
навчальної 
практики в 1-11 

1. Оглядовий 
контроль  
Мета: 
визначення 
професійного  
рівня 
педагогічного 
колективу в 
новому 
навчальному 
році  
Нарада при 

1. Тематична 
консультація  
для 
новопризначе
них та 
малодосвіче-

них вчителів, 

вихователів: 

«Корекційна 
робота під час 
навчального 
та виховного 

Олімпійський 
тиждень 

«Щасливі 
українські діти 
– здорові, 
сильні, мужні, 
спритні!» (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М., 
вч. фізичної 
культури 

1. Заняття за 
програмою 
«Профілакти
ка 
негативних 
явищ в 
молодіжному 
середовищі» 

Черниш Л.В. 
 

2. Заняття з 
елементами 

1.«Громадсь-

кий огляд» 

- Вивчення 
соціуму учнів 
першого   
класу. 
-Соціальна 
паспортизація 
школи, аналіз 
соціальних 
паспортів 
класів 

1.Вивчення 
новоприбулих 
учнів та 
вихованців 
членами ППК 
Центру 
(протягом 
місяця) 

1. Розробка та 
затвердження 
плану 
додаткових 
заходів щодо 
травматизму 
під час 
освітнього 
процесу 

Інженер з 
ОП 

 

1. Надання  до 
інспекції 
Держенергонагляду 
згідно встановленої 
форми акту 
готовності 
теплового 
господарства до 
роботи в 
опалювальний 
період. 
Вінат І.Г. 



класах 

Котик О.М. 
директорові. 
Протягом 
місяця. 
 

2.Перевірка 
забезпеченості 
учнів закладу 
підручниками  
Довідка.  
Нарада при 
директорові. 
Строкань Ю.М. 
 

3.Перевірка і 
затвердження 

-календарно-

тематичного  
планування. 

Оперативна 
нарада 

-планів  роботи 
соц. педагога та 
практичного 
психолога   
Нарада при 
директорові  
 

4.Випереджува
льний 
контроль. 

Проведення 
«діагностич-

них» 
контрольних 
робіт в 3-12  

класах 

Мета: виявлення 
прогалин в 
знаннях учнів.   
Довідка. 

Оперативна 
нарада 
вчителів. 

процесу» 

Патлай 
Ю.М. 
 

2.Виставка 
новинок 
методичної 
літератури, 
дидактичного 
матеріалу для 
використання 
у 2021-2022 

н.р. (шк. та 
дошк. 
підрозділі) 
Котик О.М., 
Патлай 
Ю.М. 
 

 

3.Організація 
роботи 
«Школи 
становлення 
новопризначе
ного 
педагога». 
Закріплення 
наставництва.  
Губко О.І. 
 

4.Тематична 
консультація 
«Планування 
освітнього 
процесу за 
режимними 
моментами» 

Патлай 
Ю.М. 
 
 

Зганяйко С.М., 
Базілевський 
А.Г. 

тренінгу 
«Життя 
картина – ти 
її творець» 
(профілак-

тикасуїцидал
ьної 
поведінки) 
Черниш Л.В. 
 

3.Заходи в 
рамках 
Всесвітнього 
дня 
запобігання 
самогубства 

Кузьменко 
М.А. 

(виявлення 
учнів та сімей 
соціально 
вразливих 
категорій, 
учнів, що 
потребують 
посиленої 
психолого-

педагогічної 
уваги). 
Протягом міс. 
Черниш Л.В. 
 

2.Психологіч-

на просвіта для 
батьків 
дошкільного 
відділення  

«Істерики у 
дитини: 
способи 
запобігання» 

Кузьменко 
М.А. 

2.Перевірка 
проведення  
первинного 
інструктажу з 
учнями з 
безпеки 
життєдіяльно
сті перед 
початком 
занять. 
Інженер з 
ОП 

 

 

 

 



Котик О.М. 
Всеукраїнський тиждень протидії булінгу                13.09-17.09 

 1.Складання та 
затвердження 
графіка 
контрольних 
робіт на І 
семестр 2021-

2022 н.р. 
Котик О.М. 
 

2.Аналіз 
дозування 
навчального 
навантаження: 
- навчальні 
плани; 
- графіки 
контрольних 
робіт.  
Нарада при 
директорові 
Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 

 

3.Створення 
атестаційної 
комісії. 
Наказ.  
Зганяйко І.Ф. 
 

4.Засідання 
атестаційної 
комісії закладу. 
Затвердження 
плану роботи 
атестаційної 
комісії. 
Зганяйко І.Ф., 
Котик О.М. 
 

 

1.Перевірка 
обладнання 
шкільних 
кабінетів. 
Наказ.  
Оперативна 
нарада  
вчителів 

 

2.Оперативний 
контроль.  
Попередження 
труднощів 
адаптації дітей 
дошкільного 
відділення. 

Довідка. 
Оперативна 
нарада 
вчителів. 
Кузьменко М.А. 
 

3. Класно-

узагальнюючий 
контроль учнів 
1-х класів 

Наказ, ППК 

Кузьменко М.А. 

1.Засідання 
методичної 
ради 
«Організація 
науково-

методичної 
роботи з 
педагогічни-

ми кадрами в 
новому 
навчальному 
році» 

Котик О.М. 
 

2.Консульт-

пункт 
«Організація 
роботи 
шкільного 
парламенту» 

Заст. 
директора, 

Грицик Л.М. 
 

 

 

День здоров’я. 
Спартакіада 
«Наша школа – 

велика 
спортивна 
сім’я»  
Грицик Л.М., 
вч. фізичної  
культури 

Зганяйко С.М. 
Базілевський 
А.Г. 
 

 

1.Відвідуванн
я учнів соц. 
незах. кат. 
або учнів, які 
потребують 
посиленої пс.-
пед.уваги за 
місцем 
проживання. 
Протягом 
міс. 
Черниш Л.В. 
 

2.Діагностика 
рівня 
адаптації 
учнів перших 
класів до 
нових умов 
навчання  
Кузьменко 
М.А. 

 

3.Заходи в 
рамках 

Всеукраїнськог
о тижня 

протидії 
булінгу 

Кузьменко 
М.А. 
Черниш Л.В. 

 

 

1.Засідання 
батьківського 
комітету 
закладу. 
Зганяйко І.Ф.  
 

2.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
шкільного 
підрозділу 
«Адаптація до 
школи – як 
допомогти 
дитині» 

Кузьменко 
М.А. 
 

3.Засідання 
школи 
відповідально-

го батьківства. 
Кузьменко 
М.А. 
Черниш Л.В. 
 

1.Інформува 

ння батьків про 
широкий вибір 
методів, 
методик, 
засобів 
навчання, 
можливість 
перенаправлен
ня в інші 
навчальні 
заклади 

Зганяйко І.Ф.,  
Кузьменко 
М.А. 

1.Контроль за 
веденням у 
класних 
журналах 
сторінки 
обліку роботи 
з учнями з 
дотримання 
правил  
безпеки 
життєдіяльно
сті  та 
запобігання 
нещасним 
випадкам. 
Інженер з 
ОП 

 

2.Ознайомлен
ня колективу 
закладу з 
планом 
евакуації, 
діями 
техперсоналу 
й учителів у 
випадку 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій. 
Вінат І.Г.,   
Інженер з 
ОП 

 

3.Проведення 
перевірки 
світлового, 
теплового та 
повітряного 
режимів в 

1.Стан цивільного 
захисту у 
попередньому 
навчальному році 
та основні завдання 
на новий 
навчальний рік. 
Наказ. 

Зганяйко І.Ф.  
Вінат І.Г. 
2. Про визначення 
персонального 
складу працівників, 
що виконують 
обов’язки у склад 

ісистемицивільного
захисту Центру на 
2021-2022 

навчальний рік. 
Наказ. 
Зганяйко І.Ф.  
Вінат І.Г. 
3. Інструктаж  щодо 
дій у разі 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій у Центрі. 
Вінат І.Г. 
 

4. Затвердження 
схеми організації 
управління , 
зв’язку, оповіщення 
та взаємодії органів 
управління та сил 
ЦЗ. 
5. Затвердження 
розкладу занять 
підготовки 
працівників Центру  



приміщеннях 
Центру. 
Медсестра 

Інженер з 
ОП 

 

до дій у 
надзвичайних 
ситуаціях на 
навчальний рік. 
Зганяйко І.Ф.  
Вінат І.Г. 

Предметно-методичний тиждень вчителів                      20.09-24.09 

хімії, біології  та географії 
 1.Контроль за 

організацією 
харчування 

Наказ. Рада при 
директорові 
Заст. 
директора 

 

3.Контроль за  
веденням 
алфавітної 
книги 

Нарада  при 
директорові 
Котик О.М. 
 

4. Перевірка 
класних 
журналів та 
журналів 
вихователів. 
Мета: 
правильність 
оформлення 
журналів. 
Наказ. 
Оперативна 
нарада 
вчителів. 
Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 

1.Предметно-

методичний 
тиждень 
вчителів 
хімії, біології 
та географії 
Решетнікова 
В.А 

 

2.Інструктив-

но-методична 
нарада 
«Дотримання 
санітарних  
норм та 
правил щодо 
організації 
навчання і 
виховання 
дітей з ООП» 

Котик О.М., 
Патлай 
Ю.М. 
 

 

1.Проведення 
заходів на тему 
«Разом заради 
миру»(21.09 – 

Міжнародний 
день миру) 
Грицик Л.М., 
кл. керівники, 
вихователі 
2.Проведення 
заходів до Дня 
жестової мови 
та Дня глухих 
«Світ глухих - 
яскравий» 

(23.09 – День 
жестової мови, 
остання неділя 
вересня – День 
глухих) 
Грицик Л.М., 
вчителі УЖМ 

 

1. Діагности-

ка рівня 
адаптації 
учнів перших 
класів до 
нових умов 
навчання  
Кузьменко 
М.А. 

 

2.Психологіч
на просвіта 
для педагогів 

«Психологічн
і умови 
створення 
ситуації 
успіху на 
уроці» 

Кузьменко 
М.А. 

1.Інформацій-

на довідка для 
батьків  
«Корисні  
захоплення 
дітей»  
Черниш Л.В. 
 

2. Батьківсь-

кий всеобуч на 

тему: «Вікові 
особливості 
учнів, їх 
урахування у 
сімейному 
вихованні» 

Заст. 
директора 

 

 

 

1.Засідання  
психолого-

педагогічного 
консиліуму 

Центру. 
Кузьменко 
М.А. 
 

2. Заняття в 
«Школі 
особливого 
батьківства»: 
“Раннє 
втручання: 
мета, 
принципи, 
сучасні 
підходи» 

Зганяйко І.Ф.,  
Кузьменко 
М.А., 
Мотильова 
І.С. 
 

 

1.Інструктив-

но-методична 
нарада 
«Дотримання 
санітарних  
норм та 
правил щодо 
організації 
корекційно-

розвиткової 
роботи та 
реабілітації 
дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами» 

Зганяйко 
І.Ф.,  
Заст. 
директора 

 

 

1.Проведення занять 
(інструктажів) за 
розкладом з 
працівниками 
Центру. 
 

2.Уточнення Плану 
реагування на 
надзвичайні ситуації 
та додатків до них. 
Вінат І.Г. 
 

Методична декада класних  керівників                         27.09-01.10 

1.Засідання 1. Перевірка 1.Робота з 1.Вибори 1.Психологіч 1. Групові 1.Батьківське 1. Про захист 1.  Здійснення 



шкільного 
парламенту. 
Розподіл 
обов’язків. 
Планування 
роботи. 
Грицик Л.М., 
Черниш Л.В. 
 

2.Контроль за 
носінням 
учнями шкільної 
форми. 
Оперативна 
нарада. 

Заст. 
директора 

 

3.Перспектив-

ність і наступ-

ність у роботі 
дошкільних 
груп і 
початкової 
школи: 
- Створення  
інформаційно-

педагогічної 
бібліотеки для 
батьків, 
вихователів із 
посібниками 
щодо підготовки 
дітей до школи. 

Заступник 

директора 

Патлай Ю.М. 
 

 

 

 

 

планів роботи 
шкільних 
методичних 
об’єднань  
Наказ. МР 

Котик О.М. 
 

2. Результати 
діагностика 
рівня розвитку 
психомоторики 
та мовлення 
учнів з 
порушеннями 
мовлення на 
початок 
навчального 
року. 
Наказ. МО 

Заступник 
директора 

 

 

питань 
ліквідації 
професійних 
утруднень 
вчителів. 
Рекомендації 
вчителям 
щодо 
самоосвіти. 
Зганяйко І.Ф. 
 
2. Методична 
декада 
класних 
керівників. 
 

класних активів 
і шкільного 
парламенту 
учнів. Розподіл 
обов’язків. 
Планування 
роботи. 
Грицик Л.М., 
Черниш Л.В. 
 

 

2.Проведення 
заходів, 
присвячених 
Дню 
працівників 
освіти «Від 
щирого серця» 

Грицик Л.М. 

на просвіта 
для учнів:  
«Як 
розвинути 
пам'ять» 

Кузьменко 
М.А. 

 

консультації з 
питань 
відповідальнос
ті за виховання 
дітей згідно 
чинного 
законодавства. 
Черниш Л.В. 
 

коло  
«Ефективна 
комунікація з 
дітьми з 
особливими 
потребами» 

Кузьменко 
М.А. 

учнів та  
вихованців 
дошкільного 
відділення 

від будь-яких 
форм 

фізичного та 
психологічно
го  
насильства 

Наказ 

Інженер з 
ОП 

 

комплексу заходів з 
підготовки школи 
до  роботи в 
осінньо-зимовий 
період. 
Вінат І.Г. 
2. Організація 
Тижня 
протипожежної 
безпеки в Центрі 
Наказ. 
Зганяйко І.Ф.  
Вінат І.Г. 
3. Затвердження 
Плану проведення 
Тижня 
протипожежної 
безпеки в закладі. 
Зганяйко І.Ф.  
Вінат І.Г. 
 



ЖОВТЕНЬ 

Місячник морально-етичного виховання «Ми – честь і гордість школи» 

Методична декада класних керівників                          04.10-08.10 

1.Засідання 
шкільної 
атестаційної 
комісії 
(затвердження 
плану роботи, 
термінів 
контролю, 
списки вчителів 
та вихователів, 
що атестуються) 
Наказ. 
Зганяйко І.Ф., 
Котик О.М.  
 

2.Складання 
графіка 
проведення 
лабораторних і 
практичних 
робіт. 
Котик О.М., 
Голови МО 

 

3.Підготовка до 
педагогічної 
ради (створення 
ініціативної 
групи, підбір 
літератури, 
обговорення 
питань, план 
роботи) 
Котик О.М.. 

1.Контроль за 
відвідуванням 
учнями занять. 
Протягом міс. 
Довідка.  
Оперативна 

нарада 
педагогів. 
Черниш Л.В. 
 

2.Перевірка 
поурочних 
планів 
педагогів. 

Мета: 
Наявність  
конспекту 
уроку, 
відповідність 
фактичного 
змісту уроку 

його меті.  
Прот. місяця 

Оперативна 
нарада 
вчителів. 
Котик О.М. 
Патлай Ю.М. 
 

3.Фронтальний 
контроль. 
Вивчення стану 
викладання та 
рівня 
навчальних 
досягнень з 
основ здоровʼя 
та захисту 

1.Робота з 
керівниками   
школи 
становлення  
новопризначе
ного 
педагога. 
Коригування 
планів 
роботи.  
Губко О.І. 
 

2.Організація 
роботи 
творчих груп 

«Формування 
культури 
здорового 
способу 
життя у 
здобувачів 
освіти НРЦ 
через 
впровадження 
інноваційних 
педагогічних 
технологій» 

Досінчук О.В.  

«Сучасні 
онлайн-

інструменти 
інтерактивног
о навчання як 
технологія 
співпробітниц
тва» 

Решетнікова 
В.А. 

1.Проведення 
заходів до 
Всесвітнього 
Дня захисту 
тварин «Ми 
відповідальні 
за тих, кого 
приручили» 
(04.10 – 

Всесвітній 
День захисту 
тварин) 

Грицик Л.М., 
кл. керівники, 

вихователі 
 

 

 

1.Моніторинг 
шкільного 
стресу та 
шкільної 
тривожності в 
учнів 1-

хкласів. 
Кузьменко 
М.А 

 

2.Анкетува-

ння з метою 
вивчення 
шкільного 
мікроклімату. 
Черниш Л.В. 
 

3.Заходи в 
рамках 

Всесвітнього 
дня 
психічного 
здоров’я 

Кузьменко 
М.А. 

 

 

1. Тематична 
зустріч з 
ветераном 
АТО, 
присвячена 
Дню Захисника 
України  
Черниш Л.В. 
 

2.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
дошкільного 
підрозділу:  
«Як зберегти 
внутрішній 
спокій в 
родині» 

Кузьменко М.А 

 

 

1.Консультації 
для батьків  
«Як 
організувати 
режим дня 
дитини»  

Кузьменко М.А. 
Мотильова 
І.С. 
 

1.Практичне 
тренування            
(евакуація) 
працівників 
та вихованців 
закладу на 
випадок 
виникнення 
надзвичайної 
ситуації. 
Вінат І.Г., 
Інженер з 
ОП 

 

  

1.Підготовка та 
проведення 
інвентаризації. 
Протягом місяця 

Вінат І.Г. 
 



України. 

Наказ. МО. 

Котик О.М. 

 

«Вивчай та 
розрізняй: 

інформаційна 
грамотність 
дітей з ООП» 

Дудко С.А. 

3.Шкільний  
конкурс 

професійної 
майстерності 
«Найкраще 
методичне 
обʼєднання»   
Методична  
Рада 

Котик О.М. 
Тиждень протидії торгівлі людьми                                    11.10-15.10 

1.Складання 
графіків  
використання 
робочого часу 
вчителів в 
період осінніх 
канікул 

Зганяйко І.Ф. 
 

 

 

1. Контроль за 
веденням 
інвентарної 
книги  
бібліотечного 
фонду. 
Зганяйко І.Ф. 
 

2.Перевірка 
учнівських 

щоденників.  
Мета:правильні
сть ведення, 
дотримання 
єдиного 
орфографічного 
режиму 

Наказ. 
Оперативна 
нарада 
вчителів. 

Котик О.М. 
 

3.Вибірковий 
контроль  за 

1.Інструктив-

но-мето-

дична нарада  
для вчителів з 
питань 
організації та 
проведення 
атестації  
педпрацівни-

ків у 2021-

2022 н.р. 
Котик О.М. 
 

2. Конкурс 
серед 
здобувачів 
освіти 
«Знавці 
інформаційни
х технологій» 

Методична 
рара 

Пірогов С.О. 
 

1.Свято до Дня 
Захисника 
України «Від 
козаків до 
кіборгів» 

Грицик Л.М. 
2.Виставка 
робіт із 
осіннього 
природного 
матеріалу 
«Роби 
прекрасне 
своїми руками» 

Грицик Л.М., 
кл.керівники, 

вихователі 
 

 

1.Заходи в 
рамках тижня 
протидії 
торгівлі 
людьми 

Кузьменко 
М.А. 
Черниш Л.В. 

 

2.Проведення 
анкетування з 
метою 
виявлення 
учнів з 
агресивним 
типом 
поведінки 

Черниш Л.В. 
 

3. Оформлен-

нядоку-

ментів, 
результатів 
громадського 
огляду.  

1.Засідання 
батьківського 
комітету. 
Зганяйко І.Ф. 
 

2.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
шкільного 
відділення:  
«Що робити 
якщо дитина 
бешкетує в 
школі» 

Кузьменко М.А 

 

3. 

Просвітницька 
робота з 
батьками щодо 
їх 
відповідальнос
ті за створення 
належних умов 
для навчання, 

1. Практичне 
заняття «Ігри 
та вправи для 

розвитку дітей 
з особливими 
освітніми 
потребами» 

Чупилко О.І., 
Кузьменко М.А 

 

Контроль за:  
1.Веденням 
документації 
з  безпеки 
життєдіяльно
сті та 
охорони 
праці в 
кабінетах 
підвищеної 
небезпеки. 
2.Наявністю 
стендів з  
безпеки 
життєдіяльно
сті; 
3.Своєчасніс-

тю 
проведення 
первинного 
інструктажу 
для учнів з 
безпеки 
життєдіяльно
сті та 

1.Проведення 
обстеження 
справності 
герметизації  
( ущільнення) вводів 
і випусків підземних 
комунікацій та 
скласти акт про стан 
ущільнення. 
Вінат І.Г. 
2.Контроль за 
санітарно-

гігієнічним 
режимом у класних 
кімнатах та 
спальних 
приміщеннях. 
Вінат І.Г. 



роботою 
новопризначено
го вчителів та 
вихователів. 
Рада при 
директорі. 
Зганяйко І.Ф. 
 

4 Фронтальний 
контроль 

Стан роботу 
Центру з 
національно-

патріотичного 
виховання 

Наказ, МО 

Заступник 
директора 

 

Протягом 
міс.  
Черниш Л.В. 
 

 

виховання та 
розвитку 
неповнолітніх. 
Черниш Л.В. 
 

4.Засідання 
школи 
відповідального 
батьківства 

Черниш Л.В. 
Кузьменко 
М.А. 

 

охорони 
праці перед 
початком 
кожного 
практичного 
заняття. 
Інженер з 
ОП 

 

4.Дні безпеки 
життєдіяльно
сті 
напередодні 
осінніх 
канікул (за 
методичними 
матеріалами 
«Вимог 
безпеки для 
учнів під час 
канікул», 
лист МОН від 
26.05.2014р. 
№1/9-266). 

Пам’ятки на 
канікули. 
Класні 
керівники 

Тиждень пам’яті до річниці визволення                         18.10-22.10 

України від нацистських окупантів. 
Предметно-методичний тиждень вчителів  математики та фізики 

Тиждень протипожежної безпеки  
1.Організація   
взаємовідвідува
ння занять та 
уроків в 
дошкільних 
групах та 
початкових 
класах. 
Патлай Ю. М.  

1.Фронтальний 
контроль.  

Стан 
викладання та 
рівень 
навчальних 
досягнень з 
ураїнської мови 
та УЖМ в 1-4 

1.Вивчення, 
узагальнення, 
впровадження 
передового 
педагогічного 
досвіду: 
-ознайомле-

ння з 
інформа-

1.Тиждень 
пам’яті до 
річниці 
визволення 
України від 
нацистських 
окупантівліній
ка «Народ 
пам’ятає, 

1. 

Індивідуальні 
заняття з 
розвитку 
пізнавальних 
процесів 

(протягом 
місяця) 
Кузьменко 

1.Проведення 
класних 
батьківських 
зборів. 
Класні 
керівники 

2.Виступ на 
батьківських 
зборах перших 

1.Консультацій
на допомога 
батькам з 
питань 
навчання та 
виховання 
дітей з 
порушеннями 
психофізичног

1.Упроваджен
ня заходів 
щодо роботи 
закладу в 
осінньо-

зимовий 
період 

Вінат І.Г., 
Інженер з 

1.Розроблення 
організаційно-

технічних заходів 
для забезпечення 
безаварійної і 
стабільної роботи 
спортивних споруд 
та спортивних 
майданчиків у 



 класах 

Наказ, 
оперативна 
нарада. 

Заступник 
директора  

ційно-мето-

дичними 
листами, 
буклетами, 
статтями. 
Котик О.М. 
 

2. Предметно-

методичний 
тиждень 
вчителів 
математики, 
фізики та 
інформаткики 

Решетнікова 
В.А. 
 

народ 
славить!»(за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М.,  
вч. історії 
2.Свято «Рясне 
осіннє золото 

розсипала 
земля»  
Грицик Л.М. 
 

 

 

М.А. 
 

2. Заняття за 
програмою 
«Профілакти-

ка негативних 
явищ в 
молодіжному 
середовищі» 

(протягом 
місяця) 
Черниш Л.В. 
 

3. Акція 
«Аукціон ідей 
сімейного 
виховання» 

Черниш Л.В. 
 

 

класів  «Ми –
першоклас-

ники» 

Кузьменко 
М.А. 
 

3. Консультації 
для батьків з 
питань 
соціального 
статусу дитини 
в колективі 
однолітків. 
Черниш Л.В. 

о розвитку 

Зганяйко І.Ф., 
Кузьменко 
М.А. 
 

 

 

ОП 

 

 

осінній період. 
Наказ.  Нарада при 
директорові. 
2.Проведення  
протипожежного 
тренування як 
тренування щодо 

евакуації людей із 
елементами 
пожежогасіння ( в 
рамках тижня 
протипожежної 
безпеки 

Зганяйко І.Ф. 
Вінат І.Г. 
3.Проведення 
заходів із учнями та 
батьками щодо 
безпечної поведінки 
під час канікул. 
Інженер з ОП 

Класні керівники 

25.10-29.10 
1.Педрада  
«Партнерська 
співпраця 
«вчитель-

дефектолог-

дитина-родина» 

в навчально-

реабілітаційном
у центрі. 
Сучасні 
технології 
співпраці» 

Заступник 
директора  

 

1.Оперативний 
контроль. 
Дотримання 
режимних 
моментів 
протягом дня. 
Наказ. 
Оперативна 
нарада 
педагогів. 
Патлай Ю.М. 
 

2. Перевірка 
класних 
журналів та 
журналів  
вихователів 1-12 

кл. 
Мета:дотриман

1.Засідання 
шкільних 
методичних 
об’єднань. 
Голови МО  
 

2.Засідання 
творчих  груп  
Зганяйко 
І.Ф.,  
Черниш Л.Я. 
 

3.Засідання   
школи 
становлення  
новопризначе
ного педагога 
та 
вдосконален-

Підготовка 
сценарію до 
Всесвітнього 
дня людей з 
інвалідністю 

Заст. 
директора, 

Грицик Л.М. 
 

1.Психологіч
на просвіта 
для педагогів 

«Психологічн
і особливості 
оцінювання 
знань, умінь 
та навичок 
учнів» 

Кузьменко 
М.А. 
 

2. «Обери 
життя!» 

Практичне 

заняття з 
педагогами з 
метою 
профілактики 

1. Групова 
консультація з 
питань 
алгоритму дії у 
разі виявлення 
фактів 
порушення 
прав дитини 
або фактів 
насильства в 
учнівському 
середовищі чи 
в сім’ї учня. 
Черниш Л.В. 
 

2. Інформа-

ційна довідка 
для батьків 
«Насильство. 

1.Консультація 
- практикум: 
«Грайте разом 
з дитиною». 
Кузьменко 
М.А., 
Мотильова 
І.С. 
 

1.Наказ щодо 
забезпечення 
належного 
протипожежн
ого стану 
Центру в 
осінньо-

зимовий 
період. 
Вінат І.Г. 
 

1.Забезпечення 
належного 
протипожежного 
стану закладу в 
осінньо-зимовий 
період. 
Наказ. 
Вінат І.Г 

2. Проведення 
занять за розкладом 
із постійним 
складом навчальних 
груп. 
Зганяйко І.Ф. 
Вінат І.Г. 
 



ня єдиного 
орфографічного 
режиму при 
оформленні 
журналу. 
Система 
перевірки й 
оцінки знань  
учнів. 
Рада при 
директорові. 
Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 

ня педагог-

гічної 
майстерності. 
Зганяйко 
І.Ф., Губко 
О.І. 
 

4.Постійно 
діючий  
семінар-

практикум 
«Особливості 
модуляції 
освітнього 
процесу осіб з 
ООП на 
сучасному 
етапі. 
Транзиція: від 
рахівниці і 
бересту – до 
«цифри»  
Зганяйко 
І.Ф., 
заступники 
директора 

 

5.Засідання 
методичної 
ради. 
Котик О.М. 
 

 

 

суїцидальної 
поведінки 

учнів 

Кузьменко 
М.А. 
 

Його різновиди 
і відповідаль-

ність»  
Черниш Л.В. 
 

  

3.Батьківський 
всеобуч на 
тему: 
«Особистий 
приклад і 
авторитет 
батьків у сім′ї » 

Сімейна рада 

Черниш Л.В., 
Грицик Л.М. 
 

 

 

ЛИСТОПАД  
Місячник сімейного виховання «Щастя бути разом» 

01.11-05.11 
1. Консультація 
для батьків 
дошкільного 
відділення: 

1. 

Фронтальний 
контроль 

Вивчення стану 

1. Відвідува-

ння уроків 
вчителів, що 
атестуються. 

1.Свято 

«Посвята в 
першо-

класники» 

1. 

Індивідуальні 
заняття з 
учнями, які 

1.Засідання 
батьківської 
ради Центру. 
Зганяйко І.Ф. 

1. Практикум-

консультація 
для батьків 

«Привчаємо 

1.Перевірка 
якості та 
доцільності 
використання 

1.Огляд стану 
протипожежної 
безпеки  класних 
кімнат та спальних 



«Раціональне 
харчування 
дітей та 
профілактика 

різних 
захворювань» 

Лікар, 
медсестра 

 

викладання та 
рівня 
навчальних 
досягнень з 
математики в 1-

4 класах 

Наказ, педрада 

Патлай Ю.М. 
 

2.Контроль за  
роботою  
психологічної 
служби в 
закладі. 
Нарада при 
директорові. 
Зганяйко І.Ф. 
 

 

Протягом 
місяця. 
Адміністра-

ція. 
 

2. Робота з 
малодосвідче
ними 
педагогами. 
Відстеження 
відвідування 
уроків у 
наставників 
новопризначе
ними 
педагогами. 
Протягом 
місяця. 
Решетнікова
В.А.  
 

3. Семінар-

практикум 
«Глобальне 
читання або 
як навчити 
читати всіх» 

Котик О.М., 
Патлай 
Ю.М. 
 

4. Тематична 
консультація 
«Самоцінність 
кожного 
вікового 
періоду та 
орієнтація на 
вікові 
особливості» 

Патлай 
Ю.М. 

Грицик Л.М., 
кл керівники, 
вихователі 1-х 
класів 

2.Відзначення 
Дня 
української 
писемності та 
мови. Мовна 
вітальня  
«Чистота мови 
– чистота 
душі»(за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М., 
голова МО 

 

мають 
проблеми в 
розвитку 
пізнавальної 
сфери та 
поведінці 
(протягом 
місяця) 
Кузьменко 
М.А. 
 

 

 

2.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
дошкільного 
відділення:  
«Навіщо 
прощатися з 
дитиною» 

Кузьменко 
М.А. 
 

дитину до 
самостійності» 

Зганяйко І.Ф. 
 

технічних 
засобів 
навчання, 
комп’ютерної 
техніки на 
уроках та під 
час 
проведення 
корекційно-

розвиткових 
занять 

учителями 
початкових 
класів 

Довідка. 
Нарада при 
директорові. 
Заступники 

директора  
 

приміщень. 
Вінат І.Г. 
2. Контроль 
проходження 
посадовими 
особами навчання з 
питань цивільного 
захисту та пожежної 
безпеки(.Звіт) 
Зганяйко І.Ф. 
Вінат І.Г. 
 



Предметно-методичний тиждень вчителів освітніх галузей  08.11-12.11 

«Мови і літератури» та «Суспільствознавство» 

 

 

1.Тематичний  
контроль.  
Проведення 
позакласного 
читання під час 
самопідготовки 

Наказ. 
Оперативна 
нарада 
педагогів. 
Патлай Ю.М. 
 

 

1.Предметно-

методичний 
тиждень 
вчителів 
освітніх 
галузей 
«Мови і 
літератури» 
та 
«Суспільство
знавство» 

голова МО 

 

 

1.Тиждень 
безпеки 
дорожнього 
руху 
«Запобігти, 
врятувати, 
допомогти» 

Грицик Л.М.,  
кл. керівники, 

Інженер з ОП 

2. Проведення 
заходів до Дня 

толерантності 
(16.11 – 

Міжнародний 
день 
толерантності) 
Грицик Л.М., 
Кузьменко 
М.А., кл. 
керівники, 

вихователі 

1.Корекційно-

розвивальна 
робота з 
учнями, які 
виявили 
низький 
рівень 
адаптації до 
освітнього 
процесу 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

1.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
шкільного 
підрозділу 
«Коли ваша 
дитина 
перебуває у 
стані відчаю»  

Кузьменко 
М.А. 
 

1. 

Консультація 
для батьків 
«Допомагайте 
дитині 
розвивати нові 
навички» 

Вчитель-

дефектолог  

1. Виконання 
правил  
безпеки 
життєдіяльно
сті на уроках 
фізики при 
виконанні 
практичних 
та 
лабораторних 
робіт. 
Ведення 
журналу з 
безпеки 
життєдіяльно
сті  у кабінеті 
фізики. 
Інженер з 
ОП, вчитель 
фізики 

 

2.Проведення 
профілактик-

ної роботи з 
учнями та 
пед.колекти-

вом щодо 
захворювання 
на грип 

Інженер з 
ОП 

сестра 
медична 

1.Рейд-огляд 
економії 
електроенергії. 
Вінат І.Г. 
 

2.Контроль за 
харчуванням 
вихованців Центру. 
Зганяйко І.Ф. 

 

Тиждень профорієнтації                                                      15.11-19.11 

 

 

 

 

1. Перевірка 
зошитів з 
англійської 
мови в 5-12 

класах. Мета: 

1.Надання 
методичної 
допомоги 
педагогам, які 
відчувають 

Проведення 
заходів до Дня 
Гідності та 
Свободи 
«Україна – 

1.Просвітни-

цькі заходи в 
рамках тижня 
профорієнта-

ції: «Моя 

1.Інформаційна 
довідка: 
«Вчимося 
співробітницт-

ву» 

1. Консультації 
для батьків  
«Вчимо дитину 
спілкуватися» 

Заст. 

1.Аналіз 
стану 
травматизму 
серед 
учасників 

1.Забезпечення 
передплати фахових 
видань на перше 
півріччя 2020 року. 
Строкань Ю.М. 



нормативність 
роботі вчителів 
з учнівськими 
зошитами 

Наказ, МО 

Котик О.М. 
2. Рівень 
сформованості у 
дітей 
різновікових 
груп рухових 
навичок та 
якостей 
відповідно до 
вимог програми 
з фізичного 
розвитку. 
Наказ. 
Оперативна 
нарада 
вчителів.  
Патлай Ю.М. 
 

ускладнення 
в роботі. 
Котик О.М., 
Патлай 
Ю.М. 
 

країна 
нескорених» 
(за окремим 
планом). 
Грицик Л.М., 
вч. історії 
 

 

 

 

професія- це 
мій вибір» 

Кузьменко 
М.А. 
Черниш Л.В. 
 

2.Психологіч
на просвіта 
для учнів  
«Як готувати 
домашні 
завдання» 

Кузьменко 
М.А. 

Черниш Л.В. 
 

 

директора,  

Кузьменко 
М.А. 
 

 

освітнього 
процесу. 
Інженер з 
ОП 

 

 

 

Акція «16 днів проти насилля»                                         22.11-26.11 
1.Підготовка до 
педагогічної 
ради (створення 

ініціативної 
групи, підбір 
літератури, 
обговорення 
питань, план 
роботи тощо) 
Котик О.М. 

1. Моніторинг 
рівня засвоєння 
знань за 
основними 
розділами 
програми 
вихованців 
дошкільного 
відділення 

 (І квартал). 

Патлай Ю.М. 
 

 

 

 

 

Консультація 
для 
вихователів 
«Використан
ня 
альтернативн
ої 
комунікативн
ої технології 
«PECS» в 
роботі з 
дітьми з 
ООП» 

Патлай 
Ю.М. 
 

Тиждень 
пам’яті, 
присвячений 
жертвам 
Голодомору 
«Минуле 
стукає в 
серця», 
«Історію 
переписати не 
можна» 

(остання 
субота) (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М., 
вч. історії 
 

1. Заходи в 
рамках акції 
«16 днів 
проти 
насилля» 

Кузьменко 
М.А. 
Черниш Л.В. 

 

2.Психологіч
на просвіта 
для педагогів 

« Поради 
вчителю для 
покращення 
психологічно
го клімату в 
класі» 

1. Засідання 
школи 
відповідального 
батьківства 

Кузьменко 
М.А. 
Черниш Л.В. 

 

2. Батьківський 
всеобуч.  
«Запобігання 
шкідливим 
звичкам у 
підлітків» 

Заст. 
директора 

 

1.Лекція-

онсультація 
для батьків «Як 
правильно 
обрати 
навчальний 
заклад для 
дитини з ООП» 

Зганяйко І.Ф. 

1.Контроль за 
веденням 
журналів 
реєстрації 
нещасних 
випадків з 
працівниками 
та 
вихованцями. 
Зганяйко І.Ф. 
Інженер з 
ОП 

1.Проведення занять 
за розкладом із 
постійним складом 
навчальних груп. 
Зганяйко І.Ф. 
Вінат І.Г. 
 



Кузьменко 
М.А. 

ГРУДЕНЬ  
Місячник громадянського та морально-правового виховання «Я і закон» 

3 грудня – Міжнародний день людей з                         29.11-03.12 

інвалідністю 

Організація 
роботи 
учнівського 
самоврядування 
в І семестрі 
2021-2022 н.р. 
Рада при 
директорі 
Грицик Л.М., 
Черниш Л.В. 
 

1.Контроль за 
проведенням  
додаткових 
занять, курсів за 
вибором, 

гурткової 
роботи. 

Мета: 

Своєчасність і 
регулярність 
проведення  
занять. 
Наказ. Рада при 
директорі. 
Заст. 
директора 

 

2.Контроль за 
проведенням 
навч. екскурсій 
учнів 1-11 

класів.  
Оперативна 
нарада 
педагогів. 
Котик О.М. 

1.Проведення 
заняття 
школи 
становлення  
новопризначе
ного 
педагога, 
школи 
вдосконален-

ня 
педагогічної 
майстерності. 
Зганяйко 
І.Ф., 
Губко О.І. 
 

 

1.Акція 
«Червону 
стрічку носять 
небайдужі» 

Грицик Л.М., 
Черниш Л.В. 
2.Відзначення 
Міжнародного 
дня людей з 
інвалідністю 

Заст. 
директора, 

Грицик Л.М. 
3.Лицарський 

турнір «Нумо, 
хлопці-
українці!»,прис
вячений Дню 
ЗС України 

Грицик Л.М. 

1. Заходи до 
Всесвітнього 
Дня боротьби 
зі СНІДом. 
Черниш Л.В. 
Кузьменко 
М.А. 
 

 

1.Запрошення 
на свято 
учасників 
АТО, 
спонсорів та 
представників 
громадськості» 

Заст. 
директора 

 

2. Просвіта для 
батьків:  
«Фактори 
ризику ВІЛ-

інфікування» 

Черниш Л.В. 

1.Відзначення 
Міжнародного 
дня людей з 
інвалідністю у 
реабілітаційно
му відділенні 
Центру 

Грицик Л.М. 
 

2. Заняття в 
«Школі 
особливого 
батьківства»:  
“Перший рік 
життя. Рання 
психологічна 
підтримка 
родин”  
Зганяйко І.Ф.,  
Кузьменко 
М.А., 
Мотильова 
І.С. 
 

1.Наказ з 
безпеки 
життєдіяльно
сті під час 
проведення 
Новорічних 
свят. 
Інженер з 
ОП 

 

 1.Аналіз 
використання 
бюджетних коштів. 
Зганяйко І.Ф., 
Головний 
бухгалтер 

Вінат І.Г. 

06.12-10.12 

1. Засідання 
шкільного 
парламенту. 
Підготовка до 
проведення 
Новорічних 
свят. 

1.Персональ-

ний контроль. 
Мета: вивчення 
роботи вчителя, 
що атестується  
Нарада при 
директорові. 

1. Контроль 
за роботою 
наставників із 
молодими 
спеціалістами
Висновки, 
рекомендації, 

Етнографічна 
вітальня 
«Люблю я свій 
народ, ціную 
його звичаї». 

Андріївські 
вечорниці 

1.Просвітни-

цькі заходи в 
рамках тижня 
правових 
знань 

Черниш Л.В. 
 

1.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
дошкільного 
підрозділу «7 

способів 
допомогти 

1.Батьківський 
лекторій 

«Виховання 
мотивації до 
здорового 
способу життя 
дітей з ООП» 

1.Проведення 
профілактичн
ого огляду 
спортивного, 
технічного, 
електричного 
та 

1.Підготовка звітної 
інформації з питань 
цивільного захисту 

та безпеки  
життєдіяльності. 
Вінат І.Г. 



Грицик Л.М., 
Черниш Л.В. 
 

 

2. Перевірка 
зошитів з 
інформатики в 
5-12 кл. 
Наказ, МО. 
Котик О.М. 
 

2. Дотримання 
розпорядку дня 
та організації 
роботи 
дошкільних 
груп з 
урахуванням 
специфіки 
сезону, дня 
тижня, 
загального 
настрою дітей. 
Довідка. 
Оперативна 
нарада. 
Патлай Ю.М. 

корекція 
плану роботи. 
Губко О.І. 
 

2.Круглий 
стіл 
«Корекційно-

компенсаторн
а 
спрямованіст
ь освіти для 
дітей з ООП 
як метод 
поліпшення 
цілісних 
процесів 
розвитку і 
соціалізації 
особистості» 

Котик О.М. 

Грицик Л.М., 
вихователі 
 

 

 своїй дитині 
здійснювати 
прибирання 
після ігор» 

Кузьменко 
М.А. 
 

2. Проведення 
анкетування 
серед батьків з 
метою 
виявлення 
рівня 
усвідомленого 
батьківства. 
Черниш Л.В. 
 

 

Інструктор з 
ЛФК 

Базілевський 
А.Г. 

протипожежн
ого 
обладнання. 
Вінат І.Г. 
 

2.Контроль за 
веденням 
документації 
з охорони 
праці та 
безпеки 
життєдіяльно
сті класними 
керівниками. 
Довідка.  
Нарада  при 
директорові. 
Інженер з 
ОП 

 

Інженер з ОП 

 

 

 

13.12-17.12 

1.Засідання 
творчої групи з 
підготовки  до 
педради. 
Котик О.М.,  
Патлай Ю.М 

 

1.Контроль за 
роботою 
шкільного 
парламенту. 
Довідка . Опер. 
Нарада 
педагогів. 
Заступник 
директора. 
 

2.Перевірка  
навичок 
читання, 
списування  та 
обчислюваль-

них навичок   
молодших 

1. Установча 
методична 
нарада 
керівників 
шкільних 
МО. 
Котик О.М. 
 

2. Інструктив-

но-методична 
нарада 
«Ритмічне 
малювання, 
ігрові 
технології 
«Танграм», 

«Блоки 

1.Виховний 
захід 
«Читайлик» І 
тур 

Заст. 
директора, 

Строкань 
Ю.М. 
2.Відкриття 
майстерні Діда 
Мороза –
колективна 
творча справа 
«Новорічна 
прикраса» 

Грицик Л.М., 
вихователі 

1. Заняття за 

програмою 
«Профілактик
а негативних 
явищ в 
молодіжному 
середовищі» 

Черниш Л.В. 
 

2.Психологіч
на просвіта 
для педагогів 

«Особливості 
взаємодії з 
тривожними 
дітьми» 

Кузьменко 

1.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
шкільного 
підрозділу «Як 
запобігти 
обману». 

Кузьменко 
М.А. 
 

2. 

Консультуванн
я батьків з 
питань 
агресивної 
поведінки та 
жорстокості 

1.Засідання 
психолого-

медико-

педагогічної 
комісії Центру 

Кузьменко 
М.А. 
 

1.Проведення 
профілактик-

ного огляду 
спортивного, 
технічного, 
електричного 
та проти- 

пожежного 
обладнання. 
Вінат І.Г. 
 

2. Організація 
роботи з 
попереджен-

ня 
травматизму, 
охорони 

1.Аналіз  
використання  
енергоресурсів, 
планування заходів  
щодо  економії  
енергоресурсів.   
Вінат І.Г. 

2. Проведення 
заходів із учнями та 
батьками щодо 
безпечної поведінки 
під час канікул. 
Інженер з ОП 

Класні керівники. 
 



школярів (2-4 

класи)   
Наказ. МО 

Патлай Ю.М. 
 

3.Перевірка 
звуковимовних 
навичок 
вихованців 
Центру  
(дошкільний та 
шкільний 
підрозділи) 
Наказ. Педрада 

Заст. 
директора 

 

3.Перевірка 
слухо-зоро-

вібраційного 
сприймання 
фраз та 
звуковимови 
учнів на кінець І 
семестру 

Наказ. Педрада 

Заст. 
директора 

 

4. Тематичний 
контроль 

Формування 
практичних 
навичок в учнів 
з ООП на 
уроках 
природничо-

математичного 
циклу 

Наказ, МО 

Котик О.М. 

Дьєнеша» як 
засіб 
розвитку 
сенсомотор-

них 
здібностей» 

 Патлай 
Ю.М.  

3.Свято 

«Таємнича ніч 
Святого 
Миколая» 

Грицик Л.М. 
 

М.А. 
 

дітей, вибору 
ефективної 
стратегії 
взаємодії з 
дитиною.  
Черниш Л.В. 
 

життя дітей, 
протипожежн
ої безпеки під 
час 
новорічних 
свят і канікул. 
Інженер з 
ОП 

 

3.Обговоренн
я питання 
щодо 
профілактики 
травматизму 
під час 
освітнього 
процесу та в 
побуті на 
батьківських 
зборах. 
Класні 
керівники, 
вихователі 

20.12-24.12 



1.Складання  
графіків 
використання 
робочого часу 
вчителів в 
період  зимових 
канікул. 
Зганяйко І.Ф. 
 

2.Складання  
плану роботи 
закладу  для 
учнів на 
зимових 
канікулах. 
Заст. 
директора 

 

 

1.Контроль за 
виконанням 
рішень 
педагогічної 
ради  
Довідка.  
Нарада при 
директорові 
Котик О.М. 
 

2.Перевірка 
класних 
журналів, 
журналів  
вихователів 1-12 

кл., журналів з 
корекційно-

розвиткової 
роботи 

Мета: контроль 
за виконанням 
навчальних 
програм, 
система 
проведення 
письмових 
робіт, 
виконання 
даних зауважень 

Наказ. Педрада. 
Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 
 

3.Контроль за 
відвідуванням 
учнями занять 

Наказ. Педрада 

Черниш Л.В. 
 

4.Контроль за 
веденням 
документації з 
ОП та БЖ 

 1.Засідання 
методичної 
ради. Аналіз 
роботи 
педагогічного  
колективу  за 
І семестр над 
науково-

методичною 
проблемою 
Центру. 
Котик О.М. 
 

2.Засідання   
школи 
становлення 
новопризначе
ного педагога 
та школи 
вдоско-

налення 
майстерності. 
Зганяйко 
І.Ф., 
Губко О.І. 
 

 

 

1.Конкурс-

виставка  
«Замість 
ялинки – 

зимовий букет» 

Грицик Л.М., 
вихователі 
 

2.Новорічне 
свято 

«Новорічна 
пригода у 
зимовому лісі» 

Грицик Л.М., 
кл. керівники, 
вихователі 
 

 

1.Психологіч
на просвіта 
для учнів  
«Що я знаю 
про 
конфлікт?» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

 

 

 

1.Проведення   
батьківських 
зборів   
 

2.Батьківські 
збори (3-4 р.ж.) 
Роль сім'ї у 
розвитку 
мовлення 
дитини 
молодшого 
дошкільного 
віку з 
порушеннями 
слуху. 
Показ  відео 
фрагментів 
занять  з 
мовленнєвої 
діяльності. 
 

3.Батьківські 
збори (5-6 р.ж.) 
Формування 
стійких 
мовленнєвих 
конструкцій у 
дітей з 
порушеннями 
слуху. 
 

4.Батьківсь-

кий всеобуч 
на тему: 
«Контроль 
батьків за 
організацією 
дозвілля» 

Черниш Л.В. 
 

 

 

1.Підсумки 
роботи 
«Спільна 
робота сім'ї та 
реабілітаційно 

го відділення 
Центру в 
навчанні і 
вихованні дітей 
з особливими 
освітніми 
потребами»  

Наказ 

Зганяйко І.Ф. 
 

 

 

 

1. Дні безпеки 
життєдіяльно
сті 
напередодні 
зимових 
канікул. 
Пам’ятки на 
канікули. 
Класні 
керівники, 
вихователі 
 

3.Проведення 
первинного 
інструктажу з 
учнями перед 
початком 
зимових 
канікул 

Класні 
керівники, 
вихователі 
 

4.Опера-

тивний 
контроль. 
Дотримання 
правил 
безпеки 
життєдіяльно
сті при 
підготовці та 
проведенні 
свят. 
До відома 

Інженер з 
ОП 

 

1.Проведення 
цільового 
інструктажу з 
безпеки 
життєдіяльності  з 
технічними 
працівниками 
закладу у зв’язку з 
проведенням 
Новорічних свят. 
Вінат І.Г. 
 

2.Генеральне 
прибирання  
класних кімнат та 
спальних приміщень 
Центру. 
Вінат І.Г. 
Класні керівники, 
вихователі. 
3. Організація 
періодичних оглядів 
вентиляції, 
сантехнічних 
приладів. 
Вінат І.Г. 
 



Рада при 

директорові 
Зганяйко І.Ф. 
 

5.Аналіз 
виконання 
річного плану за 
І півріччя 

Довідка. Нарада 
при директорові 
 

6.Перевірка 
документації 
щодо роботи з 
батьками 
(протоколи 
класних 
батьківських 
зборів) Довідка. 
Оперативна 
нарада вчителів 

Заст. 
директора 

Місячник естетичного виховання «Я – творча особистість» 

27.12-31.12 

1.Складання 
тарифікаційних 
списків на ІІ 
семестр. 
Зганяйко І.Ф. 
 

2.Коригування 
плану роботи 
Центру на ІІ 
семестр. 
Зганяйко І.Ф. 
 

3.Індивідуальні 
консультації 
вчителів, кл. 
керівників, 

1.Перевірка  і 
затвердження на 
ІІ семестр 

календарного 
планування 
педагогів. 
Оперативна 
нарада 
вчителів. 
Адміністрація 

 

1.Засідання 
методичної 
ради  
 Котик О.М. 
 

2.Проведення  
чергових 
засідань 
шкільних 
методичних 
об'єднань. 
голови МО 

 

Флешмоб 

«Нагодуй 
птахів взимку» 

Грицик Л.М., 
кл. керівники, 
вихователі 
 

1. Тренінг для 
педагогічних 
працівників 
«Вчимося 
радіти 
життю» 

Кузьменко 
М.А. 
 

1.Консультації 
батьків про 
зміни у 
мовленнєвому, 
психофізичном
у та 
розумовому 
розвитку дітей 

Заст. 
директора, 
Кузьменко 
М.А. 
 

1.Поради 
батькам «Якщо 
у вас 
гіперактивна 
дитина» 

Зганяйко І.Ф., 
Кузьменко М.А. 
 

1.Виконання 
правил 
зберігання 
хімічних 
реактивів   в 
кабінеті 
біології та 
хімії. 
Степанчук 
Ю.В., 
Інженер з 
ОП 

 

 

2.Контроль за 
виконанням 

1.Контроль  за 
станом шкільного 
подвір’я, усунення 
зледенілих доріжок і 
сходів.  
Наказ. 
Вінат І. Г.  
2. Проведення 
занять за розкладом 
із постійним 
складом навчальних 
груп. 
Зганяйко І.Ф. 
Вінат І.Г. 
 

 



вихователів вих. 
груп, вчителів 
корекційно-

відновлювальної 
роботи  з питань 
планування 
роботи на ІІ 
семестр 

Адміністрація 

 

4.Складання  
звітів про  
навчальні  
досягнення  
учнів за І-й  
семестр 2021-

2022 н.р.  
Котик О.М. 
 

5.Коригування  
розкладу уроків 
на ІІ семестр 
відповідно до 
річного плану 
роботи 

Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 
 

6. Засідання  
шкільного 
парламенту.   
Підготовка до 
зустрічі з 
випускниками 
минулих років. 
Грицик Л.М. 
 

7. Педрада: 
«Сучасні освітні 
технології 
навчання та 
перспективність 
їх впровадження 

санітарно – 

гігієнічних 
вимог у 
класних 
кімнатах,  
спальних 
приміщеннях, 
спортивній  
залі, 
майстернях, 
харчоблоці. 
Вінат І.Г.  
Пед. та 
тех.працівни
ки 

 

 



в освітні процес 
для дітей з 
ООП» 

Котик О.М. 
СІЧЕНЬ 

04.01-06.01 

1.Засідання ради 
Центру. 
Зганяйко І.Ф. 
 

2.Перспектив-

ність і 
наступність у 
роботі 
дошкільних 
груп і 
початкової 
школи: 
Ознайомлення  
вихованців з 
правилами 
поведінки 
школярів. 
Патлай Ю.М. 
 

 

 

 

1.Перевірка 
поурочного 
планування 
вчителів.  
Мета: 
регулярність 
ведення 
поурочного 
планування.  
Оперативна 
нарада 
вчителів. 
Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 
 

 

1.Засідання 
творчих груп 

Зганяйко 
І.Ф.,  
Черниш Л.Я. 
 

2. Семінар 
«Самопідгото
вка як засіб 
створення 
оптимальних 
психолого-

педагогічних 
умов для 
індивідуально
го розвитку 
здобувачів 
освіти» 

Патлай 
Ю.М. 

Флешмоб 

«Нагодуй 
птахів взимку» 

Грицик Л.М., 
кл. керівники, 
вихователі 
 

1.Здійснення 
соціально-

педагогічного 
патронажу 
соціально-

незахищених 
категорій 
дітей. 
Черниш Л.В. 
 

2.Психолого-

педагогічний 
семінар 
«Психологічна 
компетентність 

педагога» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 1.Коло 
спілкування 

«Розвиваємо 
особистість» 

Чупилко О.І. 
Кузьменко 
М.А. 
 

Контроль 
профілактич- 

ного огляду 
спортивного, 
технічного, 
електричного 
й 
протипожежн
ого 
устаткування. 
Вінат І.Г. 
Інженер з 
ОП 

 

1.Контроль  за 
станом 
температурного 
режиму Центру. 
Вінат І.Г. 
 

2.Проведення занять 
за розкладом із 

постійним складом 
навчальнихгруп. 
Зганяйко І.Ф. 
Вінат І.Г. 

 

 

3.Рейд з перевірки 
участі працівників і 
учнів Центру у 
заходах із 
енергозбереження. 
Вінат І.Г. 
 

10.01-14.01 
1.Складання 
графіка 
контрольних, 
лабораторних та 
практичних 
робіт на ІІ 
семестр. 
Котик О.М.,  
голови МО 

 

1.Перевірка 
зошитів для 
контрольних 
робіт 5-12 кл. 
Наказ,  МО. 

Котик О.М. 
 

2.Контроль за 
веденням книги 
внутрішньошкіл
ьного контролю.  
Нарада при 

Психолого-

педагогічний 
семінар 
«Інформаційн
о-цифрова 
компетентніс
ть учасників 
освітнього 
процесу – 

необхідна 
скалдова 
сучасної 

Година 
народознавства 
«Обряди та 
звичаї мого 
краю». Щедрий 
Вечір та свято 
Маланки 

Грицик Л.М. 
 

 

 

 

1. Заняття за 
програмою 
«Профілакти-

ка негативних 
явищ в 
молодіжному 
середовищі» 
Черниш Л.В. 
 

 

2.  

Індивідуальні 

1.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
дошкільного 
підрозділу: 
«Формування 
харчової 
поведінки у 
дитини» 

Кузьменко 
М.А. 

1.Консультація 
для батьків 
«Працюємо з 
цифрами та 
числами вдома 
за допомогою 
Нумікону» 

Чупилко О.І. 
 

 

Організація 
заходів щодо 
попереджен-

ня самогубств 
та само-

ушкоджень 

Класні 
керівники,  
вихователі, 
інженер з 
ОП 

 

 

 

 



директорові. 
Зганяйко І.Ф. 
 

3.Перевірка 
щоденників 
учнів.  
Мета: 

Своєчасність 
виставлення 
оцінок 
вчителями і 
перевірки  
щоденників 
класними 
керівниками та 
батьками. 
Ведення обліку 
пропуску 
уроків.  
Наказ. 

Оперативна 
нарада 
вчителів. 
Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 

освіти» 

Зганяйко 
І.Ф., 
Кузьменко 
М.А. 

заняття з 
учнями, які 
мають 
проблеми в 
розвитку 
пізнавальної 
сфери та 
поведінці 
(протягом 
місяця) 
Кузьменко 
М.А. 
 

 

Методична декада вихователів виховних груп           17.01-21.01 
 1.Відвідування  
уроків вчителя  
1-го класу з 
метою 
запозичення 
досвіду. 
вихователі д/г 
№2, 
вчителі поч.кл. 

1.Персональ-

ний контроль. 
Мета: вивчення    
роботи 
вихователя, що 
атестується  
Нарада  при  
директорові. 
 

2.Перевірка 
ведення 
документації 
методичних 
об'єднань 

Рада при 
директорові. 

1.Методична 
декада 
вихователів 
виховних 
груп. 
Заступник 
директора. 
 

2. Психолого-

педагогічний 
семінар 
«Розвиток 
речових 
компетентнос
тей 
здобувачів 

1.Виховний 
захід 
«Читайлик» ІІ 
тур.  
Презентація 
книги до твору 
у вигляді бук- 

трейлеру 
(короткий 
відеоролик за 
мотивами 
книги, про 
книгу) 
Заст. 
директора, 

Строкань 

1. Психо-

логічна 
просвіта для 
учнів 
«Поради 
щодо 
подолання 
стресу» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

1.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
шкільного 
підрозділу 
«Стилі 
батьківського 
впливу» 

Кузьменко 
М.А. 
 

2.Засідання 
школи 
відповідально-

го батьківства 

Черниш Л.В. 

1.Практичне 
заняття для 
батьків та 
педагогів «ової 
гімнастики» 
 

 

1.Проведення 
огляду 
кабінетів на 
предмет 
наявності 
інструкцій з 
ОП та БЖ. 
Інженер з 
ОП 

 

 



освіти з ООП 
шляхом 
удосконаленн
я освітнього 
процесу на 
інноваційній 
основі» 

Котик О.М., 
Патлай 
Ю.М., 
Кузьменко 
М.А. 

Ю.М. 
2.Проведення 
заходів до Дня 
Соборності 
України 

«Нехай 
нерозмежова-

ною 

залишиться 
навіки» (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М., 
Губко О.І. 

Кузьменко М.А 

 

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 24.01-28.01 

Методична декада вихователів виховних груп 
1.Засідання 
шкільного 
парламенту 

Підготовка до 
Дня Святого 
Валентина. 
Грицик Л.М. 
 

2.Проведення 
вечора-зустрічі з 
випускниками 
Центру. 
Заст. 
директора, 

Грицик Л.М. 
 

1.Персональни
й контроль. 
Мета: вивчення 
роботи вчителя, 
що атестується  
Нарада  при  
директорові. 
Зганяйко І.Ф. 
 

2. Перевірка 
організації 
харчування в 
закладі 
Наказ. 
Оперативна 
нарада. 
Заст. 
директора 

1.Методична 
декада 
вихователів 
виховних 
груп. 
Заступник 
директора. 
2.Засідання   
школи 
становлення 
малодосвідче
ного педагога 
та школи 
вдосконаленн
я педагогічної 
майстерності. 
Зганяйко І.Ф. 
Губко О.І. 
 

3. Тематична 
консультація 
«Безпека 
життєдіяльно
сті дітей – 

важливий 
аспект 

1.Проведення 
заходів, 

присвячених 
Міжнародному 
Дню пам’яті 
жертв 
Голокосту 

Грицик Л.М., 
вч. історії 
2.Проведення 
заходів, 
присвячених 
вшанування 
пам’яті героїв 
Крут «Пам’ять 
– нескінченна 
книга» 

(29.01.1918р.) 
Грицик Л.М., 
вч. історії 
 

 

 

 

1.Індивідуаль
ні заняття з 
учнями, які 
мають 
проблеми в 
розвитку 
пізнавальної 
сфери та 
поведінці 
Протягом 
міс.  
Кузьменко 
М.А. 
 

2.Психологіч
на просвіта 
для педагогів 

«Як уникнути 
синдрому 
професійного 
вигорання»» 

Кузьменко 
М.А. 

1.Профілактич-

на бесіда з 
батьками учнів, 
які схильні до 
пропусків 
занять та 
порушень 
поведінки. 
Черниш Л.В. 
 

2. Батьківський 
всеобуч.  
Дискусія «Роль 
родини в 
розвитку 
працездатності 
учня» «Як 
навчити 
дитину 
вчитися» 

Кузьменко 
М.А.. заст. 
директора 

 

1. Коло 
спілкування 

«Рекомендації 
до проведення 
вправ 
артикуляційної 
гімнастики»  
Вчитель 
логопед 

 

1.Оформлен-

ня актів-

випробувань 
спортивного 
обладнання та 
на 
проведення 
занять на 
спортивному 
майданчику 
закладу 

Інженер з 
ОП 

 

1.Рейд-перевірка 
шкільного майна. 
Вінат І.Г. 



освітнього 
процесу» 

Патлай 
Ю.М. 
 

 

ЛЮТИЙ 

Місячник патріотичного виховання «Я, родина, Україна» 

31.01-04.02 
 1.Фронталь-

ний контроль.   
Стан 
викладання та 
рівень 
навчальних 
досягнень з 
української 
мови, 
літератури та 
УЖМ 

Наказ. МО. 

Заступник 
директора 

 

2.Перевірка 
щоденного 
планування 
вихователів 1-12 

кл. 
Довідка. 
Оперативна 
нарада 
вчителів. 
Патлай Ю.М. 

1.Засідання 
методичної 
ради.  
Котик О.М. 
 

2. Семінар 
«Соціальна 
інтеграція 
осіб з 
обмеженими 
можливостям
и у 
суспільстов 
шляхом 
застосування 
сучасних 
ІКТ» 

Заступники 
директора 

 

 

1.Проведення 
вечора-зустрічі 
з 
випускниками 

«Зорепадом 
летять роки» 

Заст. 
директора, 

Грицик Л.М. 
 

 

 

1.Вивчення 
психологічної 
готовності 
учнів 4-го 
класу до 
навчання у 5 
класі 
(протягом 
місяця) 
Кузьменко 
М.А. 
 

2.Проведення 
уроку з 
Інтернет-

безпеки до 
Дня 
безпечного 
Інтернету 

Черниш Л.В. 

1.Психологіч-

на просвіта для 
батьків 
дошкільного 
відділення « Як 
сприяти 
пізнавальній 
діяльності 
дитини 
раннього віку» 

Кузьменко 
М.А. 
 

2. Запрошення 
на свято 
учасника ООС 
Переуду Б.В .; 
воїнів-афганців 

Черниш Л.В. 
 

1.Батьківський 
лекторій 

«Поведінка 
дитини: на що 
потрібно 
звертати 
увагу?» 

Кузьменко 
М.А. 
 

1.Профілак-

тичний огляд 
технічного, 
електричного 
й протипо-

жежного 
устаткування 

Вінат І.Г. 
Інженер з 
ОП 

 

1.Розробка 
документів щодо 
підготовки і 
проведення 

Дня Цивільного 
захисту  та 
об’єктового 
тренування 

Наказ. Оперативна 
нарада 

Вінат І.Г. 
 

Предметно-методичний тиждень вчителів освітньої       07.02-11.02 

галузі «Корекційно-розвиткові заняття» 
1.Підготовка до 
педагогічної 
ради (створення 
ініціативної 
групи, підбір 

1.Перевірка 
зошитів з 
мистецтва в 5-

10 класах. 

Мета: 

1.Вивчення 
рейтингу 
вчителів, які 
атестуються. 
Котик О.М. 

1.Виготовлення 
експозиції до 
Дня Святого 
Валентина. 
Фотостіна 

1. Заняття за 
програмою 
«Профілакти-

ка негативних 
явищ в 

1.Психологіч 
на просвіта для 
батьків 
шкільного 
відділення «Як 

1.Консультація 
для педагогів 

«Вправи з 
розвитку 
уваги» 

Заходи щодо 
попереджен-

ня 
травмування 
та загибелі 

 



літератури, 
обговорення 
питань, план 
роботи тощо)  
Котик О.М. 
 

дотримання 
єдиного 
орфографічного 
режиму. 
Наказ, МО 

Заступник 
директора 

 

2.Тематичний 
контроль. 
Використання 
технічних 
засобів 
навчання під час 
освітнього 
процесу в 
початковій 
школі 
Наказ. МО. 

Патлай Ю.М. 
 

3. Класно-

узагальнюючий 
контроль 12 
класу 

Наказ, рада при 
директорові 
Кузьменко М.А. 

 

 2.Предметно-

методичний 
тиждень 
вчителів 
освітньої 
галузі 
«Корекційно–
розвиткові 
заняття». 
Голова МО. 

 

 

 

власними 
руками. 
Грицик Л.М. 
2.Свято «День 
Святого 
Валентина» 

Грицик Л.М. 
 

 

 

 

молодіжному 
середовищі» 

Черниш Л.В. 
 

 

оцінити 
шкільні успіхи 
дітей» 

Кузьменко 
М.А. 

Кузьменко 
М.А. 
 

людей (дітей, 
працівників) 
внаслідок 
випадкових 
падінь 

Кл.керівники, 
вихователі, 
Інженер з 
ОП 

 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови                 14.02-18.02 

Тиждень реабілітаційного відділення 
1.Про 
наступність між 
освітніми 
рівнями 
дошкільної і 
початкової 
ланок освіти в 
контексті 
реалізації 
принципів Нової 
української 
школи 

1.Контроль за 
виконанням 
виховних планів 
класних 
керівників та 
якості їх 
виконання. 
Класні години  
(1-12 класів).  
Наказ. МО. 
Заст. 
директора 

1.Підготовка 
атестаційних 
характеристи
к учителів, 
які 
атестуються. 
Зганяйко І.Ф. 
 

 

1.Проведення 
заходів, 
присвячених 
Дню пам’яті 
воїнів-

інтернаціона-

лістів 

«Відлуння 

афганських 
гір» (15.02) 

Грицик Л.М., 
вч. історії 

1.Інтерактивн
е заняття 
«Про загрози 
Інтернет 
спілкування » 

Черниш Л.В. 
 

2.Психологіч
напросвітадля 
педагогів«По
ради щодо 

1.Батьківсь-

кий всеобуч. 
Вечір запитань 
та   відповідей 
«Створення 
атмосфери 
емоційної 
захищеності, 
тепла і любові 
у сім′ї» 

Кузьменко 
М.А. 

1.Батьківське 
коло «Про 
дитину 
всередині сім'ї. 
Чи знаєте ви 
свою дитину?» 

Зганяйко І.Ф. 
Мотильова 
І.С. 
 

 

1.Аналіз 
стану 
травматизму 
серед 
учасників 
освітнього 
процесу.  
Довідка.  
Інженер з 
ОП 

 

1.Проведення занять 
за розкладом з 
постійним складом 
навчальних груп. 
 

2.Перевірка 
санітарного стану 
приміщень Центру. 
Вінат І.Г. 
 



Патлай Ю.М. 
 

 

2.Контроль за 
правильністю 
ведення 
журналу  
реєстрації 
вхідної та  
вихідної 
документації.    
Нарада при 
директорові. 
Зганяйко І.Ф. 
 

3. Рівень 
сформованості у 
дітей 
різновікових 
груп  логіко-

математичних 
знань, умінь і 
навичок 
відповідно до 
вимог програми.   
Наказ.  
Оперативна 
нарада 
вчителів. 
Патлай Ю.М. 
 

 

4 Фронтальний 
контроль.  
Стан роботи 
закладу зі 
сприяння 
творчого 
розвитку 
особистості 
Наказ, МО 

Заступник 
директора 

 

2.Свято 

Стрітення 
«Зима з 
Весною 
зустрічається» 

Грицик Л.М. 
3.Захід-реквієм 
до Дня 
вшанування 
Героїв 
Небесної Сотні 
«Герої не 
вмирають… 
Просто 
йдуть…» 

Грицик Л.М. 
4.До 
Міжнародного 
дня рідної мови 
Лінгвістичний 
ігроленд «Вся 
історія народу 
в мові» 

Грицик Л.М.,  
голова МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збереження 
психологічно
го здоров’я» 
Кузьменко 
М.А. 
 

 

2.Засідання 
школи 
відповідально-

го батьківства 

Черниш Л.В. 
Кузьменко М.А 

 

 
 



Методичний тиждень «Освіта для сталого                     21.02-25.02 

розвитку – майбутнє, якого ми прагнемо» 

1.Проведення 
дня відкритих 
дверей  у 
Центрі. 
Адміністрація 

 

2.Засідання 
шкільного 
парламенту 

Грицик Л.М. 
 

1. Тематичний 
контроль. 
Оптимальне 
поєднання форм 
і методів 
закріплення 
знань, умінь і 
навичок 
здобувачів 
освіти під час 
самопідготовки. 
Наказ,  МО. 
Патлай Ю.М. 
 

2. Моніторинг 
рівня засвоєння 
знань за 
основними 
розділами 
програми 
вихованців 
дошкільного 
відділення 

 (ІІ квартал). 

Патлай Ю.М. 

1. 

Методичний 
тиждень 
«Освіта для 
сталого 
розвитку-

майбутнє, яке 
ми прагнемо» 

Котик О.М., 
Одінцова Н.
М. 

 

2. 

Інструктивно-

методична 
нарада 
«Провідні 
види 
діяльності та 
наскрізні 
вміння дітей 
старшого 
дошкільного 
віку» 

Патлай 
Ю.М.  

 

Виховний захід 
«Читайлик». 
ІІІ тур. 
Відео-

презентація 
твору 

Заст. 
Директора, 

Строкань 
Ю.М 

 

1.Психоло-

гічна просвіта 
для учнів  
«Як не 
помилитися у 
виборі 
професії» 

Кузьменко 
М.А. 
 

2. Заняття за 
програмою 
«Профілакти-

ка негативних 
явищ в 
молодіжному 
середовищі» 
Черниш Л.В. 
 

 

1.Консультації 
з приводу 
працевлаштува
ння 
випускників. 
Черниш Л.В. 

1.Бесіда з 
батьками 

 «Авторитет та 
особистий 
приклад 
батьків» 

Кузьменко 
М.А. 
 

2.Інфоресурс  
«Проблема 
взаємин у 
родинах, де є 
діти з 
особливими 
освітніми 
потребами, 
зумовленими 
складними 
порушеннями 
розвитку». 
Кузьменко 
М.А. 

1.Виконання 
правил з 
охорони 
праці  на 
уроках 
обслуговую-

чої та 
технічної 
праці та при 
виконанні 
практичних 
робіт. 
Ведення 
журналу з 
охорони 
праці  у 
кабінетах 
технічної та 
обслуговуючо
ї праці. 
Інженер з 
ОП, 

Одінцова 
Н.М., 
Кравчук М.О. 

1.Отримання 
методично-

консультативної 
допомоги з 
проведення заходів 
з цивільного захисту 
в навчально-

методичному центрі 
цивільного захисту 
та безпеки 
життєдіяльності, 
органах ДСНС. 

БЕРЕЗЕНЬ 

Місячник санітарно-гігієнічного виховання та формування усвідомленого ставлення до свого здоров’я 

 «Здорова дитина – багата країна» 

Предметно-методичний тиждень                                     28.02-04.03 

вчителів початкових класів 
 1.Засідання 
атестаційної 
комісії. 
Систематизація 
та узагальнення 
матеріалів, 

1. Тематичний 
контроль 

Індивідуалізація 
та 
диференціація 
навчання дітей з 

1. Предметно-

методичний 
тиждень 
вчителів 
початкових 
класів. 

Свято 

Восьмого 
березня 
«Весняні 
сюрпризи для 
жінок».  

1. Квест 
«Мандрівка 
дорогою 
здоров’я»  
Черниш Л.В. 
 

1.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
дошкільного 
підрозділу 

 «Труднощі 

1.Проведення 
свята 8 
Березня«Весня
ні сюрпризи 
для жінок» у 
реабілітаційно

1.Проведення 
перевірки 
світлового, 
теплового та 
повітряного 
режимів. 

1.Розроблення 
заходів та 
підготовка до 
проведення 
місячника із 
благоустрою та 



оформлення 
атестаційної 
документації 
Котик О.М. 
 

ООП на уроках 
в 5-12 класах 

Наказ, МО 

Котик О.М. 
 

2.Контроль за 
проведенням 
навчальних 
екскурсій та 
навчальної 
практики учнів 
1-11 класів. 
Своєчасне 
подання звітів 
про екскурсії.  
Оперативна 
нарад вчителів 

Котик О.М. 
 

3.Оперативний 
контроль. 
Місце 
дидактичних 
ігор в 
освітньому 
процесі, їх 
різноманітність, 
відповідність 
віковим і 
індивідуальним 
особливостям 
дитини. 
Довідка. 
Оперативна 
нарада 

вчителів. 
Патлай Ю.М.  
 

4. Перевірка 
зошитів з хімії, 
7-12 кл. 
Наказ, МО 

Котик О.М. 

Голова МО  Грицик Л.М. 
 

2.Психологіч
на просвіта 
для педагогів 

« Як 
працювати з 
дітьми різних 
типів 
темперамент» 

Кузьменко 
М.А. 
 

дитини 
старшого 
дошкільного 
віку» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

му відділенні 
Центру. 
Грицик Л.М. 
 

Медсестра озеленення 
території 
навчального 
закладу. 
Наказ. Оперативна 
нарада вчителів 

Вінат І.Г. 



 

Тиждень педагогічної майстерності                                07.03-11.03 
1.Складання 
плану роботи  
для дітей на 
весняних 
канікулах. 
Заст. 
директора 

 

2.Складання 
графіків  
використання 
робочого часу 
вчителів в 
період  весняних 
канікул. 
Зганяйко І.Ф. 
 

 

 

 

1.Контроль за 
веденням книг 
наказів 

Нарада при 
директорові. 
Зганяйко І.Ф. 
 

2.Контроль за 
оформленням  
атестаційних 
матеріалів 

Нарада при 
директорові. 
Зганяйко І.Ф. 
 

3. Класно-

узагальнюючий 
контроль 10-С 
класу. 

Наказ. Рада при 
директорові. 
Кузьменко М.А. 
 

4. 

Фронтальний 
контроль. 
Стан роботи 
закладу з 
формування 
здорового 
способу життя 

Наказ, педрада 

Заступник 
директора 

 

1. 

Проведення 
тижня 
педагогічної 
майстерності 
«Немає меж 
досконалості» 

Котик О.М. 
 

2. 

Інструктивно-

методична 
нарада 
«Використан
ня 
міжнародної 
методики 
ECERS-3 в 
закладах 
дошкільної 
освіти» 

Патлай 
Ю.М. 

1.Проведення 
Шевченківсь-

ких днів: 
Грицик Л.М., 
голова МО 

2.Святкування 
Масниці  
Грицик Л.М. 
 

 

 

1.Допомога з 
визначенням 
місця 
подальшого 
навчання  
випускників 
Центру 

Черниш Л.В. 
 

2.Індивідуаль
ні заняття з 
учнями, які 
мають 
проблеми в 
розвитку 
пізнавальної 
сфери та 
поведінці 
Протягом 
міс.  
Кузьменко 
М.А. 

1.Засідання 
батьківського 
комітету. 
Зганяйко І.Ф. 
 

2. 

Психологічна 
просвіта для 
батьків 
шкільного 
підрозділу 
«Мобільна 
залежність в 
підлітковому 
віці» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

1.Консультація
-практикум для 
батьків  

«Лікувальна 
фізична 
культура – 

ефективний 
засіб корекції, 
відновлення та 
оздоровлення 
дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами, 
зумовленими 
складними 
порушеннями 
розвитку» 

Інструктор з 
ЛФК 
Базілевський 
А.Г. 

1.Контроль за 
веденням 
документації 
з ОП та БЖ.  
Наказ. 
Нарада при 
директорові. 
Інженер з 
ОП 

 

 

 

2.Дні безпеки 
життєдіяльно
сті 
напередодні 
весняних 
канікул. 
Пам’ятки на 
канікули. 
Інженер з 
ОП 

Класні 
керівники 

Вихователі 
 

1.Підготувати 
перелік заходів, 
необхідних для 
підготовки 
теплопункту 
закладу до 
експлуатації в 
наступному 
опалювальному 
періоді. 
Наказ. Нарада при 
директорові 
Вінат І.Г. 

Методичний тиждень дошкілля                                     14.03-18.03 
 

 

 

 

1.Контроль за 
веденням  
документації з 
ОП та БЖ. 

1.Методич-

ний тиждень  
дошкілля 

Хорьякова 

Проведення 
конкурсу 
мелодекламації 
віршів 

1.Психологіч
на просвіта 
для учнів 

 «Як 

1.Проведення 
класних 
батьківських 
зборів. 

1.Відзначення  
Міжнародного 
дня людей з 
синдромом 

Підготовка 
організаційно
-технічних 
заходів для 

1.Робота за планом 
підготовки і 
проведення Дня 
цивільного захисту 



 

 

Наказ. 
Нарада при 
директорові 
Інженер з ОП 

 

2.Фронтальний  
контроль.  
Стан 
викладання 
РСЗТСМ та 
ФМ, РССМ 

Мета: рівень 
сформованості у 
дітей навичок 
відповідно до 
вимог програми. 
Наказ. 
Заступник 
директора 

 

3. Перевірка 
практичних 
робіт з біології і 
географії 
Мета: 
дотриманння 
єдиних 
орфографічних 
вимог. 
Наказ, МО 

Котик О.М. 

І.Й. 
 

 

 

Грицик Л.М., 
вч. української 
мови, вч. 
корекційно-

розвиткових 
занять 

 

 

 

уникнути 
інтернет-

залежності» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

Класні 
керівники 

 

 

2.Засідання 
школи 
відповідально-

го батьківства 

Черниш Л.В. 
Кузьменко М.А 

 

Дауна 

Грицик Л.М. 
забезпечення 
безаварійної і 
стабільної 
роботи 
спортивних 
споруд та 
спортивних 
майданчиків 
у весняно-

літній період. 
Вінат І.Г., 
Інженер з 
ОП 

 

та об’єктового 

тренування 

Вінат І.Г. 
2.Отримання 
методично-

консультативної 
допомоги з 
проведення заходів 
з цивільного захисту 
в навчально-

методичному центрі 
цивільного захисту 
та безпеки 
життєдіяльності, 
органах ДСНС. 

21.03-25.03 
1.Засідання 
шкільного 
парламенту. 
Організація дня 
учнівського 
самоврядування. 
Грицик Л.М. 
 

2.Засідання 
атестаційної 

1.Контроль за 
участю учнів в 
позашкіллі 
Довідка. Нарада 
при директорові 
Заст. 
директора 

 

2. Перевірка 
класних 

1.Діагностува
ння вчителів.  

Мета:  
надання 
методичної 
допомоги 
тим, хто її 
потребує.  
Складання 
діагностичної 

1.Проведення 
заходів, 
присвячених 
Дню боротьби 
з 
туберкульозом 
«Єдиний 
правильний 
вибір – на 
користь 

1.Психолого-

педагогічний 
семінар з 
«Вплив 
успіху 
вчителя на 
розвиток 
життєвої 
компетентнос
ті учнів» 

1. Батьківський 
всеобуч  
Консультація-

практикум 

««Хто 
перший!» у 
вихованні – 

сім′я чи 
школа» 

Черниш Л.В. 

1.Педагогічна 
скарбничка: 
«Як виправити 
мовні 
порушення у 
дитини: поради 
вчителя-

дефектолога». 
Кузьменко 
М.А. 

Розгляд на 
батьківських 
зборах 
питання 
безпеки 
дорожнього 
руху  
Класні 
керівники 

1.Розроблення 
організаційно-

технічних заходів 
для забезпечення 
безаварійної і 
стабільної роботи 
спортивних споруд 
та спортивних 
майданчиків у 
весняно-літній 



комісії. Розгляд 
атестаційних 
матеріалів 
педагогічних 
працівників. 
Зганяйко І.Ф., 
Котик О.М. 
 

3. Педагогічна 
рада «Органічна 
єдність методів 
навчання, 
виховання і 
розвитку дітей з 
ООП відповідно 
до вимог 
Концепції Нової 
української 
школи» 

Патлай Ю.М. 
 

журналів, 
журналів 
вихователів 
виховних груп. 

Мета: контроль 
за станом 
ведення 
навчальної 
документації. 
Довідка. 
Оперативна 
нарада. 
Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 
 

3. 

Фронтальний 

контроль. 
Організація 
дозвілля та 
проведення 
рухливих ігор 
на прогулянках 
під час виховної 
групи. 
Наказ, МО 

Патлай Ю.М. 
 

 

 

карти. 
Котик О.М. 

 

2.Ознайомлен
ня вчителів та 
вихователів, 
що 
атестуються з 
характеристи
ками та 
результатами 
атестації. 
Котик О.М. 
 

3.Засідання 
методичної 
ради. 
Котик О.М., 
голови МО 

 

4.Засідання 
чергових 
шкільних 
методичних 
об’єднань та 
творчих 
груп., ШСНП 
та ШВПМ 

Голови МО 
та шкіл 

здорового 
способу життя» 

(24.03) 

Грицик Л.М., 
кл. керівники, 
вихователі, 
мед. Сестра 

 

2. Проведення 
дня 
учнівського 
самовряду-

вання 

Заст. 
директора,  

Грицик Л.М. 
 

 

 

Кузьменко 
М.А. 
 

  

2. Заняття в 
«Школі 
особливого 
батьківства»: 
«Педагогіка 
партнерства: 
шлях до 
щасливого 
дитинства 
дитини 
раннього віку» 
Зганяйко І.Ф.,  
Кузьменко 
М.А., 
Мотильова 
І.С. 
 

 

період.  

Наказ. Нарада при 
директорові 
Вінат І.Г. 
 

2.Організація  
генерального  
прибирання Центру. 
Вінат І.Г. 
 

3. Проведення 
заходів із учнями та 
батьками щодо 
безпечної поведінки 
під час канікул. 
Інженер з ОП 

Класні керівники. 
 

 

КВІТЕНЬ 

Місячник екологічного виховання «Я – житель планети Земля» 

28.03-01.04 
1.Складання  
графіків 
щорічних 
відпусток 
працівників. 
Зганяйко І.Ф. 
Грицик Л.М. 
 

 

1.Перевірка 
виразності 
мовлення учнів 

з порушеннями 
слуху 1 –12 

класів 

Наказ. Педрада 

Чупилко О.І. 
 

1.Проведення 
заняття 
школи 
становлення 
новопризначе
ного педагога 
та школи 
вдосконале-

ння 

Флешмоб 
«Подай руку 
допомоги» 

Грицик Л.М. 
 

1.Консульту-

вання з 
питань 
професійного 
самовизначен
ня. 
Черниш Л.В. 
 

2.Вивчення 

 1. Відзначення 
Всесвітнього 
дня 
інформування 
про аутизм. 
Флешмоб 
«Подай руку 
допомоги» 

Грицик Л.М. 

Підготовка 
проекту 
плану заходів 
до 
Всесвітнього 
дня охорони 
праці  та 
безпеки 
життєдіяльно

 



2. Тематичний 
контроль. 
Розвиток слухо-

зоро-

тактильного 
сприймання 
мовлення у 

вихованців 

дошкільного 
відділення з 
порушеннями 
слуху. 

Довідка. 
Оперативна 
нарада. 
Патлай Ю.М. 
 

3.Фронтальний 
контроль. Стан 
викладання з 
фізичної 
культури в 1-4 

кл. 
Наказ. МО.  
Заст. 
директора 

 

педагогічної 
майстерності. 
Зганяйко 
І.Ф., 
Губко О.І. 
2.Інструктив-

но-методична 
нарада 
«Подолання 
мовленнєвих 
порушень 
вихованців 
шляхом 
розвитку, 
виховання і 
корекції 
рухової сфери 
у взаємодії 
слова з 
музикою та 
рухами» 

Патлай Ю.М 

 

психологічної 
готовності 
дітей 
шестирічного 
віку до 
навчання у 
школі 
(протягом 
місяця) 
Кузьменко 
М.А. 
 

 сті. 
 Інженер з 
ОП 

 

 

 

Предметно-методичний тиждень вчителів освітніх           04.04-08.04 

галузей «Мистецтво» та «Технології» 
1.Проведення 
батьківських 
зборів  у 
дошкільному 
відділенні. 
Анкетування 
батьків        
«Харчування 
дошкільнят»  
Вихователі 

1.Класно-

узагальню-

ючий контроль 

учнів 4-х класів.  

Мета:формуван
ня навичок 
свідомого 
застосування 
учнями 
програмового 
матеріалу.  
Наказ. 
Оперативна 

1.Предметно-

методичний 
тиждень 
вчителів 
освітніх 
галузей 
«Мистецтво» 
та 
«Технології». 
Одінцова 
Н.М. 
 

 

Всесвітній 
День здоров’я 
«Треба, друзі, 
піклуватись 
про здоров’я 
нам щодня» 

(07.04) 

Грицик Л.М., 
вч. фіз. 
культури 
Зганяйко С.М., 
Базілевський 
А.Г. 

1.Заняття за 
програмою 
«Профілакти-

ка негативних 
явищ в 
молодіжному 
середовищі» 
Черниш Л.В. 
 

 

 

 

 

1.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
шкільного 
підрозділу  
«Батьківський 
авторитет» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

1.Батьківський 
куточок 

 «Вчіть дитину 
з порушеннями 
слуху 
використовува 

ти залишки 
слуху під час 
повсякденного 
спілкування». 

Зганяйко І.Ф., 
Чупилко О.І. 
 

Контроль за 
проведенням 
цільових 
інструктажів  
з охорони 
праці під час 
роботи на 

ділянках 
закладу 

Інженер з 
ОП 

 

1.Проведення 
профілактичного 
огляду спортивного, 
технічного, 
електричного та 
протипожежного 
обладнання. 
Вінат І.Г. 



нарада 
вчителів. 
Кузьменко М.А. 
 

 

2.Фронтальний
контроль. Стан 
викладання 
корекції 
розвитку 

Наказ, МО 

Заступник 
директора 

 

 

 

 

Декада новопризначеного спеціаліста                            11.04-15.04 
 

 

 

 

1.Контроль за 
проведенням 
роботи з 
батьками.  
Наказ. 
Методичне 
об’єднання  
Заступник 
директора 

 

2.Аналіз 
профорієнта-

ційної роботи  в 
Центрі 
Наказ. 
Оперативна 
нарада 
вчителів. 
Черниш Л.В. 
 

3.Перевірка 
щоденників. 
Мета: 
систематичне 
виставляння  
вчителями – 

предметниками 
в щоденники 

1.Засідання 
творчих груп  
Зганяйко І.Ф.
Черниш Л.Я. 
 

2. Декада  
новопризначе
ного 
спеціаліста. 
Губко О.І. 
 

3. 

Інтелектуальн
а майстерня 

«Вектори 
змін 
методичної 
діяльності в 
умовах 
реформуванн
я освіти» 

Заступники 
директора 

1.Космічна 
подорож 
«Крізь терни 
до зірок» (до 
Дня 
космонавтики 

Грицик Л.М. 
 

2. Відзначення  
Дня довкілля. 
Екологічна 
стежка 
«Досліджуємо 
природу 
рідного краю» 
(17.04) 

Грицик Л.М., 
вихователі 
 

3.Проведення 
заходу «День 
добрих справ» 
- спільна 
трудова 
діяльність 
батьків, дітей 
та педагогів 

Грицик Л.М., 

1.Психологіч
на просвіта 
для учнів:  
«6 чарівних 
слів» 

Кузьменко 
М.А.  
 

\ 

 

 

1. Батьківський 
всеобуч.   
Круглий стіл 
«Як навчити 
дитину бути 
відповідальною 
за свої вчинки» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

1.Консультація 
для батьків 

«Не 
відгороджуйте 
дитину від 
обов’язків і 
проблем. 
Вирішуйте всі 
справи разом з 
нею» 

Зганяйко І.Ф., 
Кузьменко 
М.А.  
 

1.Підготовка 
й проведення 
загальних 
зборів 
трудового 
колективу   із 
звітом 
директора 
Центру про 
стан охорони 
праці і 
безпеки 
життєдіяльно
сті 
Зганяйко І.Ф. 

1.Організація робіт з 
благоустрою 
території закладу: 
-Облаштування 
квітників і ділянок 
закладу  
-Побілка бордюрів 
та дерев 

- Санітарна обрізка 
дерев 

Вінат І.Г.  
2. Затвердження 
Плану проведення 
Всесвітнього Дня 

охорони праці 
взакладі. 
Зганяйко І.Ф. 
Інженер з ОП 

 



оцінок з 
контрольних, 
самостійних, 
практичних, 
лабораторних та 
підсумкових 
тематичних.  
Довідка, 
оперативна 
нарада вчителів 

Котик О.М. 

Черниш Л.В. 
 

 

 

 

Тиждень психологічної служби                                        18.04-22.04 
1.Робота з 
комплектування 
1 класу на 
наступний 
навчальний рік. 
Кузьменко М.А. 
 

 

 

 

1.Контроль за 
веденням 
контрольно-

візітаційної 
книги 

Нарада при 
директорові. 
Зганяйко І.Ф. 
 

2. Перевірка 
зошитів з історії 
в 5-12 класах 

Наказ, МО 

Котик О.М. 

1.Психологіч
на служба в 
закладі: 
надбання, 
проблеми 
(співбесіди) 
ЗганяйкоІ.Ф., 
Кузьменко 
М.А. 
 

 

1.Проведення 
заходів до 
Всесвітнього 
Дня охорони 
праці. Тиждень 
охорони праці 
(за окремим 
планом) 
Грицик Л.М., 
інженер з 
охорони праці 
2.Свято 
«Прощання з 
букварем» 

Грицик Л.М., 
вчитель, 
вихователі 1 

класу 

1.Тиждень 
психологічної 
служби. 
Кузьменко 
М.А., 
Черниш Л.В. 
 

 

1. День довіри 
– відверта 
зустріч з 
психологом / 
соціальним 
педагогом  
Кузьменко 
М.А. 
 

2.Засідання 
школи 
відповідально-

го батьківства 

Кузьменко 
М.А., 
Черниш Л.В. 
 

1.Поради 
батькам «ЛФК 
в домашніх 
умовах» 

Інструктор з 
ЛФК 

Базілевський 
А.Г. 
 

 

Проведеня 
інструктажів 
з поперед-

ження 
травматизму 
дітей перед 
проведенням 
екскурсій. 
Інженер з 
ОП, 

класні 
керівники, 
керівники 
екскурсії 

1.Проведення 
занять за 
розкладом із 
постійним 
складом 
навчальних груп. 
Зганяйко І.Ф., 
Вінат І.Г. 
 

Тиждень охорони праці та безпеки  життєдіяльності   26.04-29.04 
1.Складання 
характеристик 
на учнів 1, 4 та 

10, 12 кл.(за 
вимогою) 
Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 
 

1.Перевірка 
документації 
роботи з 
батьками 
(протоколи 
класних 
батьківських 
зборів).  
Довідка. 
Оперативна 
нарада вчителів 

1.Створення 
творчої групи 
з підготовки 
проекту 
річного плану 
роботи 
закладу на 
наступний 
навчальний 
рік.  
Адміністра-

1. Проведення 
заходів до 
Великодня 
«писанкове 
мереживо» (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М. 
2.Проведення 
заходів до 
річниці трагедії 

1.Психологіч
на просвіта 
для педагогів 

«Способи 
досягнення 
душевної 
гармонії і 
рівноваги» 

Кузьменко 
М.А. 

 1.Консультація  
для батьків, 

діти яких ідуть 
в перший клас: 

«Підготовка 
дитини з ООП 
до навчання в 
школі» 

Зганяйко І.Ф. 
Кузьменко 
М.А. 

 1.Проведення 
протипожежного 
тренування щодо 
евакуації людей із 
елементами 
пожежогасіння .  

Зганяйко І.Ф. 
Вінат І.Г. 
Інженер з ОП 



Заст. 
директора 

 

ція 

 

на ЧАЕС 
«Чорнобиль не 
має минулого 
часу».  
Грицик Л.М.,  
вч.історії 
 

 

 

ТРАВЕНЬ 

Місячник фізичного та трудового виховання «Я – господар своєї землі» 

Тиждень родини                                                              03.05-06.05 
1.Написання 
наказів на 
оздоровлення 
дітей у 
пришкільному 
таборі 
відпочинку. 
Заст. 
директора 

 

2.Засідання 
шкільного 
учнівського 
парламенту. 
Підсумки 
роботи дитячої 
організації за 
рік. 
Грицик Л.М. 
 

3.Підготовка до 
організації 
літнього 
оздоровлення 
учнів. 
Комплектація 
загонів та 
персоналу 
пришкільного 
табору. 
Грицик Л.М. 
 

1.Оглядовий 
контроль.   
Мета: 
визначення 
професійного  
рівня 
вихователів на 
кінець  
навчального  
року (5-11 

класи) 
Протягом 
місяця. 
Нарада при 

директорові. 
Заст. 
директора 

 

2.Контроль за  
організацією та 
проведенням 
навчальних 
екскурсій та 
навчальної 
практики учнів 
1- 4, 5-11 класів.   
Наказ. Педрада. 
Котик О.М. 
 

3.Перевірка 
звуковимови та 
навичок 

1.Проведення 
засідання  
школи 
становлення  
новопризначе
ного педагога 

та творчих 
груп. 
Підбиття 
підсумків 
роботи за рік. 
Дудко С.А., 
Досінчук О.В. 
 

 

Проведення 
заходів до Дня 
Пам’яті та 
примирення 

«Вклонімося 
великим тим 
рокам» (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М., 
вч. історії,  
кл. керівники 

 

 

 

 

1.  

Індивідуальні 
заняття з 
учнями, які 
мають 
проблеми в 
розвитку 
пізнавальної 
сфери та 
поведінці 
Протягом 
Кузьменко 
М.А.  
 

 

3. Заняття за 
програмою 
«Профілакти-

ка негативних 
явищ в 
молодіжному 
середовищі»  
Черниш Л.В. 
 

 

1.Консульуван
ня батьків з 
питань 
оздоровлення 
та відпочинку 
дітей пільгових 
категорій 
(протягом 
місяця) 
Черниш Л.В. 
 

2. Запрошення 
воїнів-

ветеранів, 
учасників АТО 

Грицик Л.М. 
 

3.Консультація 
для батьків 
дошкільного 
відділення  

«Виховуємо 
хлопчиків, 
виховуємо 
дівчаток» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

1.Батьківський 
університет 

«Щоб 
розвивалося 
словесне 
мовлення 
дитини з 
порушенням 
слуху, з нею 
необхідно 
постійно 
спілкуватися.»  

Зганяйко І.Ф. 
 

 

1.Наказ  про 
заходи щодо 
профілактики 
захворюванос
ті на 
ботулізм. 
Інженер з 
ОП 

 

2.Затверджен
ня плану 
заходів щодо 
профілактики 
отруєння 
грибами 
серед 
вихованців, 
учнів, 
працівників 
Центру 

Інженер з 
ОП 

 

3.Інструктажі 
з попе-

редження 
травматизму 
дітей перед 
проведенням  
навчальних 
екскурсій. 

 



зчитування з губ 
учнів 1–12 

класів, 
вихованців 
дошкільного 
підрозділу на 
кінець 
навчального 
року. 
Наказ. Педрада   
Заступник 
директора 

 

4.Перевірка 
навичок 
читання, 
списування та  
обчислювальних 
навичок  учнів 
1-4 класів 

Наказ. 
Методичне 
об'єднання 

Патлай Ю.М. 

Інженер з 
ОП 

 

Предметно-методичний тиждень вчителів освітньої     09.05-13.05 

галузі «Здоров'я і фізична культура» 

1.Підготовка 
вчителів та 
вихователів до 
літнього 
оздоровлення 
дітей закладу. 
Зганяйко І.Ф. 
 

 

1.Організація 
огляду 
підручників, 
якими 
користувалися 
учні. Аналіз 
рівня 
забезпеченості 
школи 
підручниками 
на наступний 
навчальний рік. 
Довідка. 

Оперативна 
нарада вчителів 

Строкань Ю.М. 

1.Предметно-

методичний 
тиждень 
вчителів 
освітньої 
галузі 
«Здоров’я і 
фізична 
культура». 
Одінцова 
Н.М. 
 

2.Проведення 
методичних 
об'єднань  
вчителів та 

1.Тиждень 
родини. Акція 
«Подаруй 
матусі букет» 

до 
Міжнародного 
Дня сім’ї 
(15.05) 

Грицик Л.М., 
вихователі 
2.Проведення 
Дня Європи «В 
Європу – з 
Україною в 
серці » (16.05) 

Грицик Л.М., 

1.Психологіч
на просвіта 
для педагогів 

«10 кроків 
для 
відновлення 
внутрішніх 
ресурсів» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

 

1.Проведення 
батьківської 
конференції 
«Звіт перед 
педагогами, 
батьківськими 
колективами  
та 
громадськістю 
про проведену 
роботу в 
закладі у 2021-

2022 

навчальному 
році» 

Зганяйко І.Ф., 

1.Засідання 
психолого-

педагогічного 

консиліуму 

Центру. 
Кузьменко 
М.А.  
 

1.Звіт про 
стан 
травматизму 
протягом 
навчального 
року. 
Інженер з 
ОП 

 

2. Проведен-

ня тижня з 
безпеки 
дорожнього 
руху 

Педагог-
організатор, 

 1.Підготовка 
закладу до нового 
навчального року.  
Наказ. Нарада при 
директорові 
Зганяйко І.Ф., 
Вінат І.Г. 
2. День цивільного 
захисту та 
об’єктового 
тренування 

Зганяйко І.Ф., 
Вінат І.Г. 
Грицик Л.М. 
Заступники 
директора з НВР 



 

2.Аналіз роботи 
шкільного 
парламенту 

Наказ. 
Оперативна 
нарада вчителів. 
Заст. 
директора 

 

3.Аналіз 
гурткової 
роботи в закладі 
Наказ. Нарада  
при директорові 
Заст. 
директора 

 

вихователів. 
Звіт членів  
методичних 
об'єднань.  
голови МО 

вихователі 
 

 

Черниш Л.В. 
 

2.Психологічна 
просвіта для 
батьків 
шкільного 
підрозділу «Як 
допомогти 
дитині 
розвинути 
самосвідомість 

Кузьменко 
М.А. 
 

3. Батьківський 
всеобуч.  
«Здорові 
батьки – 

здорові діти» 

Заст. 
директора, 

Черниш Л.В. 

вихователі. 
Інженер з 
ОП 

 

3.Проведення 
об'єктового 
тренування та 
Дня ЦЗ. 
Вінат І.Г., 
інженер з 
ОП 

 

Інженер з ОП 

 

 

16.05-20.05 
1.Складання 
тарифікації 
педпрацівників, 
комплектації 
учнів, робочого 
навчального 
плану. 
Зганяйко І.Ф. 
 

2.Оформлення 
особових справ 
учнів. 
Кл. керівники 

 

1.Перевірка  
виконання  
планів роботи 
соціального 
педагога та 
шкільного 
психолога 

Нарада  при 
дир-ві 
Зганяйко І.Ф. 
 

2.Контроль за 
веденням  
документації 
головами 
методичних 
об'єднань. 
Наказ. МО. 
Котик О.М. 

1.Засідання 
методичної 
ради: 
Аналіз 
виконання 
планів 
методичних 
підструктур. 
Котик О.М. 
 

  

1.Тиждень 
безпеки 
дорожнього 
руху 
«Запобігти. 
Врятувати. 
Допомогти» (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М., 
інженер з 
охорони праці, 
вихователі 
2.Проведення 
заходів до Дня 
вишиванки 

«Одягни 
вишиванку – 

підтримай 

1.Психологіч
на просвіта 
для учнів  
«Думки, 
щобполюбити 
себе 
сьогодні» 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

1.Запрошення 
на свято 
Останнього 
дзвоника 
учасників 
АТО, 
спонсорів та 
представників 
громадськості 
Грицик Л.М., 
 

2. Надання 
консультатив-

ної допомоги в 
працевлашту-

ванні 
випускників  
Черниш Л.В. 
 

1.Підсумки 
«Спільна 
робота сім'ї та 
реабілітаційно 

го відділення 
Центру в 
навчанні і 
вихованні дітей 
з особливими 
освітніми 
потребами»  

Наказ 

Зганяйко І.Ф., 
 

1. Бесіди – 

інструктажі з 
учнями про 
збереження 
здоров’я і 
життя дітей в 
літній період. 
Класні 
керівники, 

Інженер з 
ОП 

 

2.Наказ щодо 
забезпечення 
санітарного 
та епід. 
благополуччя 
у літній 
період. 

1.Засідання 
педагогічної ради за 
підсумками 
проведення дня 
цивільного захисту 
та об’єктового 

тренування. 

2. Корегування 

документів за 
результатами 
проведення Дня 
цивільногозахисту 
та 
об’єктовоготренува
ння. 
Зганяйко І.Ф., 
Вінат І.Г. 

 



3.Контроль за 
виконанням 
річного плану 
закладу 

Нарада при 
директорові 
Котик О.М. 
 

4. Результати 
діагностика 
рівня розвитку 
психомоторики 
та мовлення 
учнів з 
порушеннями 
мовлення на 
кінець 
навчального 
року. 
Наказ. МО 

Заступник 
директора 

свою 
культуру» 

(20.05) 

Грицик Л.М. 
 

3.Засідання 
школи 
відповідально-

го батьківства 

Кузьменко 
М.А., 
Черниш Л.В. 
 

Інженер з 
ОП 

 

23.05-27.05 

1.Підготовка 
річного плану 
роботи  закладу 
до нового 
навчального 
року. 
Адміністрація 

 

2.Педрада: 
«Підсумки 
роботи закладу 
за 2021-2022 

навчальний рік. 
Переведення 
учнів до 
наступних 
класів» 

Зганяйко І.Ф., 
заступники 

1. Контроль за 
веденням 
алфавітної 
книги 

Рада при 
директорові 
Зганяйко І.Ф. 

 

2. Контроль за 
виконанням 
рішень 
методичної та 
педагогічної 
ради у ІІ 
семестрі 
Наказ. Нарада  
при директорові 
Котик О.М. 
 

 

 

Підготовка та 
проведення 
святкового 
заходу 

«Останній 
дзвоник» 

Заст. 
директора, 

Грицик Л.М. 
 

1.Підбір 
матеріалу для  
оформлення 
батьківського 
куточку 
«Літній  
відпочинок  
та 
оздоровлення 
дошкільнят». 
Черниш Л.В. 
 

 

1.Консультува-

ння батьків з 
питань 
підготовки 
дитини до 
школи 

Кузьменко 
М.А. 
 

 

1. Проведення 
святкового 
заходу 
«Останній 
дзвоник» 

Грицик Л.М. 

1.Контроль за 
дотриманням 
санітарно-

гігієнічних, 
протипожежн
их норм, 
вимог 
безпечної 
життєдіяльно
сті дітей і 
працівників у 
літній період. 
Інженер з 
ОП 

 

1.Проведення занять 
за розкладом із 

постійним складом 
навчальнихгруп. 
Зганяйко І.Ф., 
Вінат І.Г. 
2.Проведення 
заходів із учнями та 
батьками щодо 
безпечної поведінки 
під час канікул. 
Інженер з ОП 

Класні керівники. 
 



директора 

 

3.Організація 
оздоровлення 
дітей в 
пришкільному 
таборі 
відпочинку 
«Веселка» 

Грицик Л.М. 

3. Моніторинг 
рівня засвоєння 
знань за 
основними 
розділами 
програми 
вихованців 
дошкільного 
підрозділу (ІІІ 
квартал). 
Патлай Ю.М. 

ЧЕРВЕНЬ 

Свято «День захисту дітей»                                                30.05-03.06 
1.Комплектація 
кадрів на новий 
навчальний рік. 
Зганяйко І.Ф.  
 

 

1.Оператив 

ний контроль. 
Мета: Контроль 
питання 
охорони життя і 
здоров’я дітей: 
- загартування 
дітей; 
- харчування; 
- дотримання 
санітарно-

гігієнічних 
норм. 
До відома 

Заступник 
директора 

 

2. Контроль за 
правильністю 
ведення книги 
видачі 
документів 

Рада при 
директорові 
Зганяйко І.Ф. 
 

 

 

1.Робота 
пришкільного 
табору 
відпочинку з 
денним 
перебуванням 
дітей 
«Веселка» (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М. 
2.Свято «День 
захисту дітей». 
Грицик Л.М. 

1. 

Проведення 
заходів щодо 
організації 
дозвілля та 
зайнятості 
учнів у літній 
період. 
Черниш Л.В. 
 

 

   1.Ремонт приміщень 
закладу згідно 
плану. 
Зганяйко І.Ф.  
Вінат І.Г. 
2.Подання заявки на 
проходження 
посадовими 
особами навчання з 
питань цивільного 
захисту та пожежної 
безпеки ( за 
потребою). 
Вінат І.Г. 
 

07.06-10.06 
1.Консультація  
для батьків «Як 

1.Оператив 

ний контроль. 
 Робота 

пришкільного 
    1.Підготовка звітної 

інформації з питань 



правильно 
загартовувати 
дітей влітку» 

Лікар, 
медсестра 

Мета: Контроль 
за підготовкою 
вихователя 

пришкільного 
табору до 
робочого дня. 
До відома. 
Заступнки 
директора 

 

2.Стан 
відвідування 
учнями занять у 
ІІ семестрі  
Наказ. Педрада. 
Черниш Л.В. 
 

3.Перевірка 
шкільної 
документації: 
-класних 
журналів, 
вихователів 1-12 

кл. 

-особових справ 
учнів  
-журналів 

журналів із 
корекційної 
роботи. 
Наказ. Педрада 

Котик О.М., 
Патлай Ю.М. 
 

табору 
відпочинку з 
денним 
перебуванням 
дітей 
«Веселка» (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М. 

цивільного захисту 
та безпеки 
життєдіяльності. 
Доповідь про стан 
цивільного захисту. 
Вінат І.Г. 
 

13.06-17.06 
1.Поповнення  
матеріальної  
бази дошкільних 

груп іграшками 
для ігор з 
піском. 

Вихователі д/г 

1.Оператив-

ний контроль 

Мета: Контроль 
за організацією 
проведення 
рухливих ігор 
на свіжому 

1.Огляд 
новинок 
науково-

методичної 
літератури та 
періодичних 
видань. 

Робота 
пришкільного 
табору 
відпочинку з 
денним 
перебуванням 
дітей 

   Розроблення  
плану заходів 
попередженн
я загибелі 
людей на воді 
Інженер з 
ОП 

 



повітрі. 
До відома. 
Нарада 
вихователів 

Заступник 
директора 

 

Строкань 
Ю.М. 
 

2.Опрацюван
ня 
методичних 
посібників, 
які будуть 
використову-

ватись у 
роботі 
упродовж 
навчального 
року 

Заст. 
директора 

«Веселка» (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М. 

 

20.06-24.06 
  1.Огляд 

новинок 
методичної 
літератури та 
фахових 
видань. 
 

2.Консульта-

ції педагогів 
за запитом. 
Патлай 
Ю.М. 

Робота 
пришкільного 
табору 
відпочинку з 
денним 
перебуванням 
дітей 
«Веселка» (за 
окремим 
планом) 
Грицик Л.М. 

    1.Контроль за 
дотриманням 
санітарно-

гігієнічних, 
протипожежних 
норм, вимог 
безпечної 
життєдіяльності 
дітей і працівників у 
літній період. 
Інженер з ОП 

ЛИПЕНЬ 

27.06-01.07 
        1.Ремонт приміщень 

закладу згідно 
плану. 
Вінат І.Г. 

04.07-08.07 
        1.Ремонт приміщень 

закладу згідно 
плану. 
Вінат І.Г. 

11.07-15.07 



 

 

    

 
    1.Забезпечення 

контролю за 
облаштуванням 
території закладу, 
покіс трави 

Вінат І.Г. 
18.07-22.07 

         


