
 

Листопад 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальний 

Дата  

виконання 

І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення базової загальної  

середньої освіти учнів, підвищення результативності освітнього процесу 

1.  

Провести наради при директорі: 

- про роботу педколективу, співпрацю з 

батьками, службами у справах дітей, сім'ї з 

питань соціального захисту учнів, 

попередження правопорушень, 

бездоглядності, випадків булінгу; 

- про дотримання нормативів рухової 

активності учнів 

Коцан Н.П., 

Магега Г.В., 

 

 

Дмитровська Т.В. 

1 тиждень 

- про дотримання нормативних вимог та 

результативність корекційно-розвивальної 

роботи  

- про стан гурткової роботи та охоплення 

учнів різними видами позаурочної 

діяльності;  

Ковальчук І.І. 

 

 

Магега Г.В. 

 

2 тиждень 

- про дотримання в закладі режиму 

економії електроенергії, водопостачання; 

-про стан ведення особових справ учнів 

Ковальчук М.С. 

Коцан Н.П. 
3 тиждень 

- про організацію чергування в закладі; 

- про стан медико-педагогічного контролю 

на уроках фізичної культури 

Коцан Н.П. 

Дмитровська Т.В. 

 

 

4 тиждень 

2.  
Підготувати та провести День української 

писемності та мови «Мова  єднання» 
учителі української 

мови 
09.11 

3.  

Підготувати та провести Тиждень 

психології «В наших руках щасливе 

майбутнє, бо ми за здоровий спосіб 

життя» 

Ковальчук І.І. 15.11–21.11 

ІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами 

1.  

Заняття Школи молодого педагога: 

- інноваційний корекційний урок: 

складові, форми, методи, прийоми, види 

роботи; 

- практикум: складання плану-конспекту 

уроку. 

Свідніцька У.М. 1 тиждень 

2.  

Підготувати та провести засідання 

методичної ради школи: 

- впровадження корекційно-розвивальних  

методик в освітній процес як чинник 

успішної соціалізації учнів. 

 

Кульба С.А., 

 
3 тиждень 



 

3.  

Провести семінар-практикум: 

- Функції виховання щодо управління 

процесом соціалізації особистості 

 4 тиждень 

4.  

Провести засідання творчої групи 

«Впровадження інноваційні методик 

компетентнісного навчання учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку 

в умовах реалізації Концепції НУШ» 

 3 тиждень 

5.  
Вивчити стан викладання української 

мови в 5-9 класах  
Коцан Н.П. 

протягом 

місяця 

6.  
Вивчити систему роботи учителя  

 
Коцан Н.П. 3-4 тижні 

ІІІ. Функціонування та розвиток освітньої системи 

                           Листопад  ПОРІГ «Різнобарвна палітра творчості»

 Компетентність: творчої діяльності, вміння вчитися впродовж 

життя. Передбачає виявлення творчого потенціалу, логічного, 

образотворчого мислення, створення умов для творчої особистості; 

формулювати власну потребу в навчанні, шукати та застосовувати 

потрібну інформацію для реалізації себе у соціумі. Здатність до пошуку 

та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, зокрема через 

вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, 

вибудовувати свою освітню траєкторію, оцінювати власні результати 

навчання, навчатися впродовж життя. 

Кредо: «Твори. Надихай. Мрій!» 

01.11 – 22.11– Дні мистецтва та креативу  

«Наповнимо музикою та веселкою наші серця» 

1.  
Виставка малюнків «Я художник, я так 

бачу» 

Бабій А.С. 
01.11 – 07.11 

2.  Дайджест за темою місячника. 
Класні керівники  

1-11 класів 
01.11 

3.  

Музичні перерви  «Рух – це життя, 

творчість – це радість, школа – наш дім – 

весело жити в нім». 

Класні керівники  

1-8 класів 
01.11 – 07.11 

4.  Флешмоб «Кольорові долоньки» 
Класні керівники  

1-5 класів 
02.11 

5.  
Музично-розважальна програма  

«Мелодія ритму» 
Магега І.П. 02.11 

6.  
Виховний калейдоскоп  за темою 

місячника.  

Класні керівники  

1-11 класів 
03.11 

7.  Виставка поробок "Дитячі фантазії" 
Класні керівники  

1-6 класів 
01.11 – 07.11 

8.  Інтелектуальна гра «Musik  Fest». Магега І.П. 03.11 

9.  
Конкурс  загадок  «Діалог музики та 

живопису» 
Магега І.П. 04.11 

10.  Відбірковий тур музичного конкурсу  Магега І.П. 04.11 



 

"Ліпсінк батл" 

11.  
Майстер-клас «Вокальні вправи – 

запорука правильного співу» 
Магега І.П. 05.11 

12.  
Дайджест до дня української писемності 

та мови.  

Класні керівники  

5-11 класів 

08.11 

13.  
День української писемності та мови.  

Флеш-моб «Мова  єднання» 

Учителі  

української мови 
09.11 

14.  
Виховний калейдоскоп  за темою 

місячника. 

Класні керівники  

1-11 класів 

10.11 

15.  
Майстер-клас «Школа Чарівного 

пензлика»  
Бабій А.С. 11.11 

16.  
Караоке на перерві «Музичний  

барвограй» 
Магега І.П. 12.11 

15.11 – 21.11 - Тиждень психології  «У наших руках щасливе майбутнє, бо ми за 

здоровий спосіб життя» 

17.  

Відкриття Тижня психології. 

Арт – перерва  «Я – хочу бути 

здоровим!». 

(6-7 класи) 

Ковальчук І.І. 

15.11 

18.  
Створення колажу «Здоровим будеш – 

все здобудеш»    (7- 8 класи) 

Ковальчук І.І. 
15.11 

19.  
Акція  «Здоровим бути – модно!» 

(конкурс малюнків). 

Бабій А.С. 
15.11 

20.  
Дайджест за темою тижня. Класні керівники  

1-11 класів 
15.11 

21.  
Година спілкування  «Не будь собі 

ворогом!» (9 клас) 

Ковальчук І.І. 
16.11 

22.  

Виховна година з елементами  

психосоціального тренінгу «Рольова 

боротьба» (8 клас) 

Ковальчук І.І. 

16.11 

23.  

Міжнародний день толерантності. 

Година спілкування «Планета 

толерантності» 

Класні керівники  

1-11 класів 
16.11 

24.  

Акція "Подаруй світу посмішку"  Ковальчук І.І. 

Класні керівники  

1-11 класів 

16.11 

25.  

 Хвилинка позитиву "Комплімент 

кожному"  

Ковальчук І.І. 

Класні керівники  

1-11 класів 

16.11 

26.  
Виховний калейдоскоп  за темою 

тижня. 

Класні керівники  

1-11 класів 
17.11 

27.  
Соціальна казка «Колобок» (6 клас) Ковальчук І.І. 

 
17.11 

28.  

Соціально-психологічний тренінг «Гроші 

– необхідність чи сенс життя?» (8-9 

класи) 

Ковальчук І.І. 

 17.11 

29.  Перегляд відеороликів  «Профілактика Ковальчук І.І. 18.11 



 

шкідливих звичок»   (8-9  класи)  

30.  
Виховна  година  «Як сказати «НІ»  і не 

втрачати друзів» (7 класи) 

Лемець О.О. 
18.11 

31.  
Гра –квест  «Подорож в країну корисних 

звичок» (5 класи) 

Скрипник О.Т. 
19.11 

32.  

 Проведення  зустрічей з 

представниками органів на тему  

«Злочини неповнолітніх та 

кримінальна відповідальність» (6-9 

кл.) 

Магега Г.В. 

19.11 

22.11 – 28.11   - Дні пам’яті жертв Голодомору  і політичних репресій в  Україні                          

                                                «Голод 33-го – біль душі і пам’ять серця». 

 

33.  Дайджест  за темою тижня. 
Класні керівники  

1-11 класів  
22.11 

34.  
Виставка дитячої творчості  «Твій біль, 

Україно…» 
Бабій А.С. 22.11 – 30.11 

35.  
Виставка-реквієм «Не згасне в серці 

пам’яті свіча» 
Натуркач Л.Г. 22.11 – 30.11 

36.  Виховний калейдоскоп за темою тижня. 
Класні керівники  

1-11 класів 
24.11 

37.  
Книжкова виставка пам’яті  «Не 

забуваймо незабутнє» 
Бабій А.С. 22.11 – 30.11 

38.  Години спілкування «Ціна хліба» 
Класні керівники  

1-11 класів 
26.11 

39.  Дайджест  за темою місячника. 
Класні керівники  

1-11 класів 
29.11 

 

ІV. Вдосконалення оздоровчо-лікувальної реабілітації учнів 

1.  

Вивчити дотримання вимог та 

рекомендацій щодо проведення занять з 

ЛФК в об’єднаних групах для дітей з 

однотипними діагнозами 

Коцан Н.П. 2 тиждень 

2.  

Перевірити дотримання вимог щодо 

проведення фізкультурно-оздоровчих 

заходів в другій половині дня 

Коцан Н.П. 4 тиждень 

V. Заходи з техніки безпеки та охорони праці 

1.  

Перевірити виконання вимог з техніки 

безпеки, охорони праці в шкільних 

майстернях. 

Коцан Н.П. 1-3 тижні 

VІ. Фінансово-господарська діяльність 

1.  

Розпочати проведення відкритих торгів на 

закупівлю товарів, робіт і послуг за 

державні кошти на 2022 рік 

Яровий Ю.М. 01.11. 

2.  
Скласти акти списання матеріальних 

цінностей 
Моспан С.Д. 1-4 тижні 



 

3.  Провести профогляд і заміну електроламп Моспан С.Д. 1-4 тижні 

4.  Придбати інвентар, обладнання. Моспан С.Д. 1-4 тижні 

5.  

Контролювати та передавати показники 

тепло-, водо-, електро лічильників, 

забезпечувати режим економії 

електроносіїв та виконання лімітів з 

постачання води, тепла, освітлення. 

Моспан С.Д. 

1-4 тижні 

6.  

Забезпечувати безперебійну роботу 

харчоблоку та дотримання в ньому всіх 

технологічних, санітарно-гігієнічних 

вимог. 

 1-4 тижні 

7.  

Скласти перелік та списати шкільну 

документацію, термін зберігання якої 

вийшов. 

 
3-4 тижні 

 

8.  

Контролювати та щоденно вносити 

оновлені дані лічильників до 

автоматизованої системи «Енергосервіс»  

Моспан С.Д. Щоденно 

 

VІІ. Система внутрішкільного контролю 

 

Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

Оглядовий Дотримання 

нормативів рухової 

активності учнів 

(нарада) 

Дотримання 

нормативних 

вимог та 

результативніс

ть занять з 

ЛФК (нарада) 

Робота творчої 

групи 

«Впровадженн

я інноваційні 

методик 

компетентнісн

ого навчання 

учнів з 

порушеннями 

інтелектуально

го розвитку в 

умовах 

реалізації 

Концепції 

НУШ» 

(співбесіда з 

членами 

творчої групи) 

Організація 

чергування в 

закладі 

(нарада) 

Ведення 

особових 

справ учнів 

(нарада) 

 



 

Тематичний  Стан гурткової 

роботи, 

охоплення 

учнів різними 

видами 

позаурочної 

діяльності 

(нарада, наказ) 

  

Фронтальний   Ведення зошитів з української 

мови в 5-9 класах (наказ) 

Попереджувал

ьний 

Співпраця 

педколективу з 

батьками, 

службами у 

справах дітей щодо 

попередження 

правопорушень, 

бездоглядності, 

випадків булінгу 

(нарада) 

  Стан медико-

педагогічного 

контролю на 

уроках 

фізкультури 

(нарада) 

Персональний Вивчення системи роботи 

Вчителя           (відвідування, наказ) 

 

 


