
План роботи 

педагогічного колективу на зимові канікули 2017/2018 н.р. 

 

Дата Зміст роботи Відповідальні 

02.01.18 Педагогічні читання на тему: «Модернізація 

системи національно-патріотичного виховання». 

Якименко Л.В. 

Нарада при директору: 

1. Про результати контрольних робіт із 

української мови та математики у 2-4 класах. 

2. Про організацію роботи з дітьми з особливим 

освітніми потребами. 

3. Про стан викладання фізичної культури у 1-4 

класах. 

 

Коренюк В.О. 

 

Коренюк В.О. 

 

Коренюк В.О. 

03.01.18 Педагогічна рада: 

1. Про професійну етику та педагогічний такт 

учителя як засіб педагогічної взаємодії й 

оптимальний спосіб виховного впливу на 

особистість учня. 

2. Про підсумки роботи педагогічного 

колективу за І семестр 17/18 н.р. 

3. Про затвердження списків учнів-

претендентів на нагородження золотими та 

срібними медалями та свідоцтвами з 

відзнакою. 

 

Івченко К.А. 

 

 

 

Дирекція школи 

 

Дирекція школи 

 

Нарада при директору: 

1. Про підсумки участі учнів у ІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад із шкільних 

дисциплін та конкуррсу-захисту наукових 

робіт МАН. 

2. Про виконання навчальних планів і програм 

за І семестр 17/18 н.р. 

 

Шокало М.С. 

 

 

 

Гресько Н.Г. 

04.01.18 День підвищення педагогічної кваліфікації 

працівників за участю працівників академії 

неперервної освіти.  

Навчання педагогічних працівників: вчителі 5-11 

класів та класні керівники: 

- Ідея Нової української школи та їх реалізація 

в модернізованих навчальних програмах, 

Бобкова О.С., методист відділу методики 

викладання хімії, біології, екології та основ 

здоров’я; 

Кабан Л.В., старший викладач кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту 

освіти; 

- Формування громадянських 

компетентностей на уроках української мови 

 

 

 

 

 

 



та суспільних дисциплін,  

Микитюк Л.В., методист відділу виховної 

роботи та позашкільної освіти; 

- Психолого-педагогічні аспекти виховання 

обдарованої дитини. Формування творчих 

здібностей на уроках навчання грамоти та 

української мови у початковій школі, 

Пліванчук К.В., доцент, кандитат 

педагогічних наук, заслужений вчитель 

України; 

- Шкільна практика компетентнісної 

суспільствознавчої освіти: досвід і 

перспективи,  

Гребенчук Т.О., методист відділу методики 

викладання суспільствознавчих предметів. 

05.01.18 День самоосвіти вчителів.  

Зустріч із науковцем, співробітником академії 

неперервої освіти В. Перервою. 

Робота над календарно-тематичним плануванням.  

Івченко К.А. 

 

09.01.18 Семінар вчителів-предметників: «Предметний 

тиждень як форма організації освітнього процесу, 

можливість для вчителі і учня проявити свої 

багатогранні здібності». 

Гресько Н.Г. 

Семінар класоводів та класних керівників: 

«Педагогіка підримки дитини: взаємодія школи, 

сім’ї і соціуму з профілактики девіантної 

поведінки». 

Кузьменко Т.Д. 

 

Директор школи     К.А. Івченко 


