
План заходів 

щодо розвитку науково-педагогічного  

проекту «Інтелект України» 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Ознайомитись з програмою розвитку 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

Січень-

лютий 

 2017 

 Дирекція школи   

2 Провести засідання педагогічної ради про 

відкриття  класів, які працюватимуть за  

програмою «Інтелект України»   

Квітень 

2017 

Омеляш Л.М., 

директор 

  

3 Порушити клопотання  перед відділом освіти про 

відкриття класу, який працюватиме за  

програмою «Інтелект України»   

Травень  

2017 

Омеляш Л.М., 

директор 

  

4. Вивчити нормативно-правову базу реалізації 

проекту 

Червень-

серпень 

2017 

 Дирекція школи   

5. Провести психолого-педагогічну співбесіду з 

батьками та дітьми, які бажають навчатися за  

програмою «Інтелект України» , оформити 

необхідні документи.  

До серпня 

2017 

Психолог   

6. Вирішити питання придбання техніки для 

проектного класу.   
Червень-

серпень 

2017 

Генташ Н.Я., 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної  роботи 

  

7. Провести комплектацію проектного класу , 

видати наказ про роботу класу за програмою 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України». 

серпень 

2017 

Омеляш Л.М., 

директор 

  

8. Співпрацювати із загальноосвітніми 

навчальними закладами, які працюють за 

науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України», консультуватися з коучем . 

Протягом 

року 

Семенюк 

О.І.,вчитель 

проектного класу 

 

9. Провести батьківські збори для батьків 

першокласників 2017-2018 н.р.,  які будуть 

працювати за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України»  

1. « Особливості організації освітнього 

процесу за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України»» 

2. «Проблеми адаптації школярів  в  

експериментальному класі, які 

працюють за науково-педагогічним 

 

 

 

 

Серпень 

2017 

 

 

вересень 

2017 

Семенюк О.І., 

вчитель 

проектного класу 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



проектом «Інтелект України» 

3. Круглий стіл «Перші успіхи, 

досягнення, проблеми  та шляхи їх 

вирішення»  

 

 

квітень 

2018 

10. Провести батьківські збори для батьків 

майбутніх першокласників у школі та 

дошкільних навчальних закладах з метою 

ознайомлення з роботою експериментальних 

класів, які працюють за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України» 

Відеопрезентація. 

Січень 

2018 

Омеляш Л.М., 

директор, 

Семенюк О.І., 

вчитель 

проектного класу 

 

11. Підготувати інформацію про результати 

розвитку науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» для заслуховування на 

педагогічній раді 

лютий 

2018 

Генташ Н.Я., 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної  роботи 

 

12. Моніторинг навчальних досягнень учнів 

проектного  класу. 

Грудень 

2017, 

травень 

2018 

Психолог  

13. Заслухати звіт про роботу в 

експериментальному класі на  нараді при 

директору 

Травень 

2018 

Семенюк О.І., 

вчитель 

проектного класу 

 

14. Провести підготовчі заняття для майбутніх 

першокласників, які будуть працювати за 

науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України» у 2018-2019 н.р. 

Лютий-

березень 

2018 

Вчитель 

початкових 

класів 

 

15. Провести   для батьків , вчителів, майбутніх 

першокласників День відкритих дверей 

Квітень 

2018 

Семенюк О.І., 

вчитель 

проектного класу 

 

16. Контролювати організацію освітнього 

процесу в проектних класах відповідно до 

нормативно-правової бази розвитку проекту. 

Протягом 

року 

Дирекція школи  

17. На сайті школи відкрити рубрику «Інтелект 

України». Розмістити  накази, теоретичні 

матеріали , інформацію про реалізацію 

проекту 

 З вересеня 

2017 

 

 

Генташ Н.Я., 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної  роботи 

 

18. Сприяти своєчасному інформуванню 

педагогічної спільноти та громадськості про 

хід і результати реалізації проекту в мережі 

Інтернет. 

Протягом 

року 

Генташ Н.Я., 

заступник 

директора з 

навч.-вих. роботи 

 

19. Поширювати інформацію в ЗМІ про 

особливості навчально-виховного процесу в 

проектних класах та його успіхи. 

Протягом 

року 

Генташ Н.Я., 

заступник 

директора  

 



20. Брати участь у форумах та інтернет-

конференціях для педагогічних працівників – 

учасників проекту з метою підвищення якості 

освітнього процесу в проектних класах. 

Протягом 

року 

Семенюк О.І., 

вчитель 

проектного класу 

 

21. Брати участь у науково-методичних заходах з 

метою оприлюднення та обговорення 

результатів розвитку проекту, а також 

визначення шляхів його вдосконалення. 

Протягом 

року 

Семенюк О.І., 

вчитель 

проектного класу 

 

22. Проводити планові психологічні та соціальні 

моніторингові дослідження учнів, які 

навчаються в класах за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України» 

Згідно 

графіку 

Психолог, 

дирекція школи 

 

 

Директор НВК                                                              Омеляш Л.М. 
 

 


