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РОЗДІЛ   6. 

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ  

ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ, 

КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ», 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ,  

ГАЛУЗЕВОЇ ПРОГРАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ, 

РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «ОСОБЛИВА ДИТИНА», 

КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇСЬКОЇ ШКОЛИ  

               

                    Мета:  різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в 

                                суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до        

                                свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Виховання учня –       

                                «особистості», «іноватора», «патріота» 

 

                     Основні напрями: 
 впровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес; 
 здійснення педагогічної діяльністі на засадах «педагогіки партнерства»; 

 приводження зміст шкільної освіти у відповідність з потребами часу, завданнями розвитку країни; 
 виявлення індивідуальних нахилів та здібності кожної дитини для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації; 
 діагностика та реалізація інтелектуальних здібностей та  пізнавальних інтересів учнів через участь в олімпіадах, конкурсах; 
 створення умов для прояву творчості, самостійності, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього 

мотивації безперервної освіти; 
 спрямованість навчально-виховного процесу формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в 

суспільстві. 
 самоаналіз педагогічної діяльності вчителів на підставі кінцевих результатів учнів; 
 науково-методичний супровід процесу створення умов для  розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів,  нахилів, 

здібностей і освітніх потреб учнів; 
 формування практичних умінь і навичок учнів під час позакласної роботи, як основного фактору  набуття компетентності 

учнів у самонавчанні. 
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Цільова 

настанова 

№ Зміст діяльності Терміни Відповідальні Аналіз та 

інформаційне 

забезпечення 

Відмітка 

про 

виконання 
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1. Продовжити роботу з вивчення РНМ учнів, внести 

корективи до навчальних паспортів класів. Скласти 

навчальні паспорти 1,5,10 класів, особові справи. 

До 01.10. 

2017  

Адміністрація, 

кл.керівники, 

психолог  

соціолог 

Паспорти 

класів 

 

2. Відкорегувати карту результативності в навчальних 

паспортах класів, з метою визначення обдарованих та 

здібних учнів 

До 01.10. 

2017  

Шалалієва В.О. Банк 

обдарованих 

учнів 

 

3. 

 

Провести інструктивно-методичну нараду вчителів з 

питань організації НВП у школі. 

31.08. 

2017 

Адміністрація Режим роботи  

4. 

 

 

 

 

 

Забезпечити впровадження компетентісного підходу та 

профільного навчання: 

 у визначенні змісту та плануванні навчального процесу 

з предметів; 

 у виборі педагогічних технологій, які сприяють 

розвитку особистості, відповідних форм і методів 

навчання; 

 у вихованні компетентнісної особистості. 

Протягом 

року 

 

 

 

Адміністрація  

 

Вчителі-

предметники 

 

Програми, 

календарне та 

поурочне 

планування 

Дидактичні 

розробки 

Результати 

НД,олімпіад 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Скласти плани корекційної роботи з учнями, з метою 

ліквідації прогалин у знаннях. 

До 01.10. 

2017 

Вчителі-

предметники 

Списки, аналіз  

6. Сприяти забезпеченню навчальних кабінетів необхідним 

дидактичним та методичним матеріалом. 

Протягом 

року 

Адміністрація, 

зав. 

кабінетами. 

Матеріали 

огляду 

кабінетів 

 

7. Забезпечити вільний доступ учнів до необхідної їм 

інформаційної бази. 

Протягом 

року 

Бібліотекарі, 

зав.кабінетами 

  

8. Провести психолого-педагогічні консиліуми: 

•  Адаптація 10-класників у старшій школі; 

• Адаптація 5-класників; 

• Адаптація 1-класників до школи. 

 

Грудень 

Грудень 

Січень  

Шалалієва В.О. 

Панасюк В.У.,  

Єрмак Л.Ю. 

 

Рекомендації, 

матеріали 

педконсіліумів 

 

9. Самоаналіз вчителів щодо результативності навчальних Січень Вчителі- Списки учнів,  
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досягнень учнів з предмету, виявлення категорії учнів, що 

мають навчальні досягнення нижче РУМ. 

червень предметники 

ЗДНВР 

корегуючі 

програми. 

10. Здійснювати підготовку учнів до олімпіад, конкурсів, 

згідно зі складеними списками. 

скласти плани підготовки учнів до олімріад 

За 

циклограм

ою 

Вчителі-

предметники 

Аналіз списків  

Вивчення 

пізнавальних 

інтересів 

учнів. 

1. Продовжити добір діагностичних методик вивчення 

особистісних рис учнів, їх пізнавальних інтересів, 

здібностей. 

Протягом 

року 

Психолог  Матеріали  

анкетування  

 

2. Провести діагностику учнів 9-х класів з метою вивчення 

потреб їх подальшого і профільного навчання. 

Протягом 

року  

Соціолог  анкети  для 

батьківських 

зборів. 

 

3. Провести діагностику інтересів та нахилів учнів школи з 

метою формування груп та занять курсів за вибором. 

До 10.09. Кл.керівники, 

Романчук В.О. 

Психолог  

Списки, заяви  

4. Скласти списки обдарованих та високоінтелектуальних 

учнів з метою підготовки  до олімпіад та конкурсів. 

Січень 

2017 

Панасюк В.У. наказ  

Організація 

пізнавальної  

діяльності учнів 

з навчальних 

предметів 

1. Організувати роботу: 

 інтелектуального клубу “IQ” 
Протягом 

року 

(1 раз на  

чверть). 

Крот О.В. Журнали - 

альманахи 

 

2. 

 

 клубу “Вітрила”; Камінська В.А.  

 

3. Провести презентацію роботи клубів. 
Квітень  

Керівники  Матеріали 

презентацій 
 

4. 

4.1 

Організувати і провести у школі предметні декади: 

 філологічної; 
 

Березень  

Корчева Л.М. Матеріали 

декад, накази 

 

 

 

 

4.2  фізико-математичної; Грудень  Мацкуляк Ю.В.  

4.3  історичної, Січень  Крот О.В.  

4.4  іноземної мови; Лютий  Гордієнко Ю.В.  

4.5  тиждень правових знань Листопад  Крот О.В.  

5. Організувати і провести екологічний місячник  - 

«Краса Землі…»  

Квітень  Христова С.В. 

КрикуноваО.В. 

 

Накази, 

дидактичні 

матеріали 

 

6. Організувати і провести І (шкільний) ета п Всеукраїнських Жовтень Панасюк В.У., Наказ  
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учнівських олімпіад. керівникШМО 

7. Забезпечити участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. 

Листопад  Панасюк В.У., 

вчителі-

предметники 

Наказ   

8. Забезпечити участь учнів в конкурсі-захисті МАН. Жовтень  Панасюк В.У. 

Кер.ШМО 

Накази   

9. Реалізувати міжнародний проект «Вчимося жити разом» Протягом 

року 

Похілько А.В. 

ПотьомкінаВ.Л 

  

Реалізація 

варіативної 

частини 

навчального 

плану школи 

1. Організувати роботу курсів за вибором  за річним планом. До 05.09. 

 

Романчук В.О. Календарні 

плани 

 

2. Організувати і провести презентацію курсів за вибором. Квітень Романчук В.О. 

Вчителі 

Розробки 

заходів 

 

3. Провести засідання шкільної академії наук квітень  Панасюк В.У. Матеріали  

заходу 

 

Мотивація учнів 

до пізнавальної 

діяльності,   

1. Визначити кращих учнів школи за результатами І семестру 

за  результатами олімпіад; на кінець навчального року за 

номінаціями Положення про кращого учня. 

Січень2018 

Травень 

2018 

Панасюк В.У. Накази   

2. Продовжити роботу по створенню  портфоліо навчальних 

досягнень кращих учнів. 

Квітень   Вчителі-

предметники 

Портфоліо 

учнів 

 

3. Провести презентацію кращих учнів з предмету. в рамках 

декади  

Керівники 

ШМО 

Альбом 

кращих учнів 

 

Забезпечення 

участі учнів у 

Всеукраїнських 

інтерактивних 

конкурсах: 
 

6.  «Колосок»; 
 «Левеня»; 
 «Кенгуру»; 
 «Грінвич»; 
 «Пазл»; 
 імені Петра  Яцика; 

 імені Тараса Шевченка; 

 «Лелека»; 

 «Бобер»; 

 Геліатіус; 
 Ми патріоти України! 

Протягом 

року 

Сергієнко Л.В. 

Вовченко Т.В. 

Гаврилюк І.К. 

Шемет Р.Ф. 

Самсонова Т.Р 

Корчева Л.М. 

 

 

Крот О.В. 

Улинець Л.М. 

Крикунова О. 

 

Матеріали до 

конкурсів 

Списки учнів 

Наказ  

 

 1. Проводити профорієнтаційну роботу. Протягом Соціальний   
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З’язок з ВНЗ 

 року педагог  

2. Продовжити співпрацю з ЗНУ, ЗІІЕТ, ЗІА, КПУ, ЗНТУ, 

ХННРА 

Протягом 

року 

Директор  Заходи за 

згодою 

 

3. Сприяти участі учнів школи в олімпіадах, конкурсах різних 

ВНЗ. 

Протягом 

року 

Адміністрація  

Панасюк В.У. 

  

4.  Сприяти участі вихованців в «Днях відкритих дверей» 

ВНЗ 

Протягом 

року 

СмирноваА.В. Накази   

Підготовка до 

зовнішнього   

незалежного   

оцінювання 

1. Забезпечення учнів інформаційними матеріалами з питань 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Протягом 

року 

Панасюк В.У. Матеріали 

ЗНО, 

інформаційний 

стенд 

 

2 Ознайомити учнів 11 класів з сайтами Українського центру 

незалежного оцінювання та Дніпропетровського 

регіонального центру, навчити їм користуватися 

вересень Панасюк В.У. 

Улинець Л.М. 

Грязнов О.Г. 

  

3 Провести інструктажі щодо реєстрації 

одинадцятикласників на регіональному сайті для 

проходження ЗНО 

грудень Панасюк В.У. Список 

реєстрації 

 

4. Сприяти проходженню випускниками школи зовнішнього 

незалежного оцінювання з потрібних предметів для 

подальшого навчання 

За 

графіком 

Панасюк В.У.   

5. Провести батьківські та учнівські збори з питань 

організації і проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання за традиційною тематикою. 

За 

графіком  

Директор,  

Панасюк В.У. 

Грязнов О.Г.  

Матеріали 

батьківських 

зборів 

 

6. Сприяти проходженню учнями школи пробного тестування 

у ВНЗ та на сайті центру зовнішнього незалежного 

тестування 

протягом  

року   

Панаcюк В.У. 

Грязнов О.Г. 

  

7. Забезпечити участь учнів в районних, міських, обласних 

заходах, присвячених підготовці та проведенню 

зовнішнього незалежного оцінювання.  

Протягом 

року, 

згідно 

наказів 

Панаcюк В.У.   

8 Провести реєстрацію випускників школи лютий 2018 Панаcюк В.У. 

Грязнов О.Г. 

Реєстраційні 

карточки 

 

 

 


