
КОЗА-ДИСК «Шаблони і розробки для завучів школи» 

 

КОЗА-ДИСК «Шаблони і розробки для завучів школи» — це 

періодичне видання з тематичними компакт-дисками. Кожен з них 

містить шаблони документів, які необхідні кожному завучу 

навчального закладу.  

 

Випуски, які вийдуть у 2013 році: 

 Форми методичної роботи 

 Фізкультурно-оздоровча робота 

 Проектна діяльність 

 Внутрішньошкільний контроль 

 

 

Пропонуємо також переглянути відеоролик про роботу у програмі 

КОЗА-ДИСК в інтернеті. Для цього клацніть на словах, виділених 

синім кольором. 

 

 

Перелік шаблонів та розробок презентаційного випуску 

КОЗА-ДИСКа «Шаблони і розробки для завучів школи» 

 

ПІДГОТОВКА ДО ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

«ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ»  

Документи підготовчого етапу проведення засідання 

 Проект наказу «Про підготовку до засідання педагогічної ради 

на тему «Використання методу проектів у навчально-

виховному процесі» 

 План підготовки до засідання педагогічної ради 

 Перелік літератури за темою засідання педагогічної ради 

 Анкета для педагога «Що я знаю про метод проектів» 

 Анкета-самоаналіз для педагога «Рівень володіння методом 

проектів». Таблиця аналізу результатів анкетування (з 

діаграмою) 

 Пам’ятка для членів творчої групи «Порядок тематичного 

вивчення використання педагогічним колективом методу 

проектів у навчально-виховному процесі» 

 План семінару-практикуму «Проектна діяльність у 

загальноосвітньому навчальному закладі» 

 Текст консультації для педагогів «Теоретичні засади проектної 

діяльності» (з презентацією) 



 Тези лекції «Класифікації учнівських проектів та особливості 

розроблення проектних уроків» (з набором слайдів) 

 Конспект ділової гри «Знавці методу проектів» (з 

роздатковими матеріалами для педагогів) 

 План проведення заняття Педагогічної майстерні «Працюємо 

за методом проектів» (з роздатковими матеріалами для 

педагогів) 

 Анкета для педагога «Ваша думка щодо застосування методу 

проектів» 

 Аналітична довідка про результати тематичного вивчення 

стану роботи з використання педагогічним колективом методу 

проектів у навчально-виховному процесі (приклад 

оформлення) 

 Оголошення про засідання педагогічної ради 

 

Матеріали до засідання 

 План проведення засідання педагогічної ради 

 Тези інтерактивного інформаційного повідомлення 

«Використання методу проектів у навчально-виховному 

процесі — шлях до оновлення змісту освіти» (з презентацією) 

 Конспект ділової гри «Пазли» з використанням методу 

«мозковий штурм» (з роздатковими матеріалами для 

педагогів) 

 

Приклад оформлення учнівського проекту 

 Опис учнівського проекту «Світовий океан. Минуле. 

Майбутнє. Сьогодення» (для учнів 7 класу) 

 Тематичний план уроків географії розділу «Океани» 

 Анкета для учня 

 Картка самоаналізу 

 Картка результативності роботи над проектом 

 Конспект уроку географії на тему «Океанія. Країни Океанії» (з 

роздатковими матеріалами для учнів та набором слайдів) 

 Конспект уроку географії на тему «Атлантичний океан» (з 

роздатковими матеріалами для учнів та набором слайдів) 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ З БАТЬКАМИ 

 Положення про батьківський клуб 

 Орієнтовний план роботи батьківського клубу  

 Можлива тематика засідань батьківського клубу 

 План-конспект засідання батьківського клубу на тему «Усе на 

світі татко вміє!» (з роздатковими матеріалами для батьків) 



 Конспект семінару-практикуму для батьків «Що нам заважає 

слухати дитину» (з роздатковими матеріалами для батьків) 

 Сценарій свята з участю батьків для молодших школярів 

«Українські розваги на Старий Новий Рік» 

 Положення про конкурс сімейних проектів «Найкраща творча 

сім’я» 

 Буклет для батьків «Як навчити дітей уникати інтернет-

небезпек» 

 Поради батькам майбутніх першокласників (витяг з листа 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

09.06.2011 № 1/9-455) 

 Пам’ятка для батьків п’ятикласників 

 Орієнтовний перелік та зміст змінних рубрик інформаційних 

стендів. Матеріал для інформаційного стенду «Любити дитину 

— це просто» 

 План психолого-педагогічного семінару для педагогів 

«Мистецтво взаємодії з батьками» 

 

РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ-ПОЧАТКІВЦЯМИ 

 Проект наказу «Про організацію роботи з наставництва, 

закріплення молодих спеціалістів за досвідченими 

педагогами» 

 Схема «Форми роботи з педагогами-початківцями у 

загальноосвітньому навчальному закладі» 

 Положення про Школу педагога-початківця 

 План роботи Школи педагога-початківця 

 План роботи Школи педагогічної майстерності молодого 

спеціаліста на новий навчальний рік 

 Положення про наставництво у загальноосвітньому 

навчальному закладі 

 Схема «Етапи організації наставництва» 

 План роботи вчителя-наставника з учителем-початківцем 

 Пам’ятка для вчителя-наставника 

 Анкета для вчителя-початківця 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

 Проект наказу «Про організацію занять з фізичної культури з 

учнями, включеними до підготовчих та спеціальних груп у 

новому навчальному році» 

 Довідкова таблиця «Розподіл учнів на групи для занять 

фізичною культурою та особливості проведення занять у цих 

групах» 



 Довідкова таблиця «Терміни відновлення допуску учнів до 

фізичних навантажень після перенесених захворювань і 

травм» 

 Довідкова таблиця «Періодичність проведення медико-

педагогічного контролю на уроках фізичної культури у 1–11-х 

класах» 

 Листок здоров’я 

 Протокол медико-педагогічного контролю на уроці 

фізкультури (бланк) 

 Схема візуального визначення втоми учнів під час фізичного 

навантаження 

 Картка оцінювання ефективності уроку за допомогою 

хронометражу його складових частин (бланк) 

 Картка результатів проведення пульсометрії (бланк) 

 Комплекс вправ фізкультурних хвилинок 

 Комплекс вправ пальчикової гімнастики 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНО-РОЗВИВАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТАХ 

 Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх 

навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.07.2004 № 601) 

 Положення про кабінет інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх 

навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.05.2004 № 407) 

 Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення 

кабінету інформатики та ІКТ на поточний навчальний рік 

 Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я 

загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України від 09.12.2009 № 1114) 

 Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для навчальних кабінетів початкової 

освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки 

України від 03.02.2005 № 79) 

 Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для кабінетів хімії загальноосвітніх 

навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства 

освіти і науки України від 05.04.2006 № 264) 

 Наказ про огляд-конкурс навчальних кабінетів 

 Типові переліки навчально-наочних посібників, технічних 

засобів навчання та обладнання загального призначення для 



загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.06.2002 № 364) 

 Фото з прикладами оформлення розвивального середовища 
 


