
Протокол № 1 

засідання педагогічної ради 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 

  

від 27 серпня 2020 року 

Голова педагогічної ради – Швиденко О.М. 

Секретар педагогічної ради – Даниляк Д.В. 

Присутні: вчителі школи в кількості 16 осіб, батьки 

36 

 Відсутні: - 

Порядок денний 

1.Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про підсумки діяльності педагогічного колективу у 2019 – 2020 н.р. та завдання на 

2020-2021 н.р.   

3.Про затвердження тимчасового  Положення про роботу закладу освіти   (із залученням 

батьківської громадськості) 

4. Про затвердження навчального плану школи на 2020-2021 н.р. та використання годин 

варіативної складової  
5.Про схвалення освітніх програм закладу на 2020-2021 н.р.  

6.Про вибір учнів 10 класу вибірково-обов’язкових предметів («Мистецтво», 

«Технології») та розподіл їх вивчення відповідно до навчальної програми. 

7. Про поділ на групи учнів 10 класу предмета «Захист України» та медико-санітарна 

підготовка.  

8.Про навчальні екскурсії учнів у 2020-2021 н.р. 

9.Про рекомендації МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2020- 2021 н. р.  

10.Про харчування учнів пільгових категорій та дітей-учасників АТО 

11. Про ведення записів факультативних занять 

 

1. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М., в.о.директора школи, ознайомила присутніх з 

виконанням рішенням попередньої педради. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію ШвиденкоО. М.  взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М. яка детально проаналізувала роботу закладу освіти в 

2019-2020 н.р. та окреслила перспективи розвитку закладу в 2020-2021 н.р.      

У структурних підрозділах закладу здійснюється освітній процес відповідно 

1. дитячий садок – програма дошкільної освіти «Дитина»; 

2. загальноосвітня школа – загальноосвітні програми трьох ступенів: 

І ступінь – початкова загальна освіта – чотири роки, 

ІІ ступінь – основна загальна освіта – п΄ять років, 

ІІІ ступінь – середня (повна) загальна освіта (профільна) – три роки. 

Зарахування здобувачів освіти до  закладу здійснюється відповідно до Закону «Про 

дошкільну освіту» та  наказу № 367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». Освітній заклад у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, що відповідає чинному 

законодавству,  рішеннями виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради, 

наказами управління освіти і науки, власним Статутом та  іншими законодавчими  актами 

України.   

Освітній процес у закладі організовано за семестровою системою навчання. Для 



учнів 1 класу організована робота групи продовженого та для тих дітей, які живуть поза  

межею пішохідної доступності (понад 3 км.), продовженого дня та підвіз шкільним 

автобусом. 

 У   2019-2020 н.р. освітня діяльність закладу освіту  здійснювалась відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положень про дошкільний, 

загальноосвітній, позашкільний – навчально - виховний заклад, Національної доктрини 

розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, нових Державних 

стандартів початкової, базової, загальної, середньої освіти, нормативними, розпорядчими 

та методичними документами Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і 

науки облдержадміністрації,  КВНЗ «ХАНО», наказами начальника відділу освіти, молоді 

та спорту, наказу Новоолександрівської ЗОШ - дитсадка І-ІІІ ступенів від 04.09.2018 № 66 

«Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2019/2020»  та 

іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2018-2019 

н.р., системи аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної 

діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, 

удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього 

процесу. 

  У 2019-2020 н.р. педагогічний колектив працюва над методичною проблемою 

«Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення 

єдиного освітнього простору». 

У закладі освіти працює 16 педагогічних працівників, 2 вихователі:  

 спеціаліст вищої категорії – 8 педагогів (44 %); 

 спеціаліст І категорії –  4 педагогів ( 22 %); 

 Спеціаліст ІІ категорії – 1 вчитель ( 6 %); 

 спеціаліст – 5 педагогів ( 28 %); 

 «старших учителів» -3 (Береговий В.М., Лємєшова Т.В., Лємєшов Ю.Б., Дикуха Т.А.) 

Кількісний склад педагогічних працівників школи-дитячого садка 

 

Рік 
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19 1 1 1 1 2 13 - - 

Середній  вік педагогів складає 39 років. 

Кількість  

років 

Кількість педагогів %  від загальної кількості 

до 30 років  2 11  % 

від 31 до 40 років 2 11  % 

від 41 до 50 років 10 52  % 

від 51 до 54 років 1 5  % 

від 55-60 років 2 11% 

понад 60 років 2 10  % 

У школі створена  науково-методична рада школи на чолі з директором 

В.М.Береговим,  до складу її увійшли заступник директора з навчально-виховної роботи 

Швиденко О.М. з виховної роботи   Лємєшова Т.В., голови МО, творчих груп. 

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка 

досліджує і розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток 

творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності вчителів.   

У 2019-2020 н.р. у закладу освіти функціонує школа молодого вчителя. На 

засіданнях  розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і 



технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-

орієнтованого навчання, робота над новими розвантажувальними програмами в 

початковій школі. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: 

подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; 

опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації.  

  

З метою підвищення професійної майстерності було проведено 20 відкритих 

уроків.  

Протягом навчального року постійно поповнювався методичний куточок новими 

методичними матеріалами, методичною літературою. 

Протягом останніх років  заклад  ефективно працює над впровадженням 

інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме 

технологій створення ситуації успіху, критичного мислення, інтерактивних технологій. 

Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості освітнього процесу на 

використання інноваційних технологій, розвиток пізнавальної активності учнів, 

формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток 

творчих здібностей, підготовка учнів до ДПА та ЗНО. 

У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи як взаємовідвідування 

уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні 

форми роботи. 

Учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури,   реалізовуючи 

методичну проблему «Ситуація успіху – головна передумова гуманізації навчання та 

виховання на уроках словесності», на уроках створювали атмосферу духовності, 

національного патріотизму, розкривали учням високість помислів наших предків, 

глибинність традиційних вірувань. Учителями проведено  методичний кластер «Сучасні 

європейські технології освіти у викладанні зарубіжної літератури» ( учитель Дикуха Т.А.), 

студію «Формування духовності учнів в контексті трансформації сучасного українського 

соціуму на уроках основ української літератури» (учителі Швиденко О.М., Третяк Л.В.). 

Педагоги суспільно-природничого циклу працювали над реалізацією науково-методичної 

проблеми «Створення ситуації успіху з метою формування життєвих компетентностей 

школярів» та над вдосконаленням форм і методів освітнього процесу. З метою підвищення 

мотивації для подальшого професійного зросту і впровадження інтерактивних та 

здоров’язберігаючих технологій проведено майстер-клас «Ситуативна задача як засіб 

формування універсальних навчальних можливостей учнів» (вчитель біології Петрук С.І.), 

тренінг «Створення інтерактивних карт як дієвого інструменту сучасного вчителя» 

(вчитель Соколенко Е.О.). 

Члени МО вчителів початкових класів та вихователів дитячого садка працювали над 

вирішенням проблеми «Ситуація успіху як визначальна умова підвищення 

результативності уроку». Вивчення, узагальнення та впровадження передового 

педагогічного досвіду проводилося шляхом проведення методичних тренінгів  «НУШ-

новий зміст освіти» (Хоми Г.М., Лемешева С.А.), практикуму «Системно-діяльнісний 

підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь» (Мялик 

О.М.)   

Виявляючи творчі нахили школярів, створюючи умови для їх самореалізації, залучаючи 

учнів до позакласної роботи, були проведені предметні та методичні тижні: 

 української мови та літератури «Всіх нас єднає рідна мова» (листопад 2019), де 

традиційним для учнів та учителів стала участь у написанні Всеукраїнського 



диктанту національної єдності, участь школярів у конкурсі ім. П. Яцика, флеш-моб 

до Міжнародного дня рідної мови; 

 початкових класів «Янголи миру і любові» (грудень 2019 р.), учителями проведено 

майстер-класи з використанням цифрових та інтерактивних технологій; 

 всеукраїнський тиждень права «Права людини понад усе» (  грудень 2019 р.); 

 тиждень знань з основ БЖД (   листопад2019р.)   

На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним 

колективом на навчальний рік, з метою підвищення ефективності методичної роботи, 

удосконалення змісту і форм методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного 

рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів 

19-20 вересня проведено обласний науково-практичний семінар методистів і 

спеціалістів із питань дошкільної освіти з теми: «Створення інноваційного освітнього 

простору для розвитку індивідуальних здібностей дитини». 19 вересня гості для гостей 

проведено екскурсію-огляд КЗ «Дитячий оздоровчий табір ім. Івана Бережного». 

Учасники танцювального колективу «Мальви» Новоолександрівської загальноосвітньої 

школи-дитячого садка І-ІІІ ступенів привітали хореографічною композицією «Ми – 

України діти, вона одна у нас!».   Заступник директора школи-садка Швиденко Оксана 

Миколаївна з вихованцями та першокласниками провела квест-гру в формі туристично-

краєзнавчих змагань « Котигорошко та його друзі шукають скарби». «Гра по-новому, 

навчання по-іншому в освітньому просторі дошкільника» 

22 листопада 2019 року у закладі проведено районний семінар учителів фізичної 

культури з теми «Методичні аспекти формування фізичних і морально-вольових якостей 

учнів на уроках фізичної культури» та учителів англійської мови з теми «Оновлення 

змісту освіти з англійської мови на основі використання нових педагогічних технологій, 

інновацій». Учасники семінару відвідали уроки англійської мови та фізичної культури в 4, 

5. 6 класах ( учителі Мацевич А.І., Лємєшов Ю.Б., Кубай Г.В.)  

4 грудня 2019 року педагоги школи Петрук С.І, учитель біології та хімії, Дикуха 

Т.А., учитель географії, взяли участь у районному семінарі з обміну педагогічної 

майстерності. На базі Нововоронцовської ЗОШ № 2 були проведені уроки хімії та 

географії у 6 та 8 класах. 

Курсову перепідготовку  вчитель біології  та хімії Петрук С.І. проходять відповідно 

до плану за дистанційною формою навчання. 

У квітні 2020 року атестовано вчителів: Дикуху Т.А., учителя зарубіжної 

літератури, географії та економіки, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», присвоєно звання «старший вчитель», Петрук С.І., учителя біології та хімії, 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Даниляк Д.В., педагога-

організатора, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднуються з 

індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній із форм індивідуальної 

методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працює над власною 

темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з 

професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій управління освіти. 

Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного 

процесу з окремих предметів. 

У 2019-2020 навчальному році у школі діє наукове товариство МАН: 2 рік - математика 

«Симетрія в геометрії» (учениця 11 класу Шапошнікова І, учитель Соколекно Е.О.), 2 рік 

– українська мова «Національна специфіка семантика українських фразеологізмів із 

компонентом зоонімом» (учениця 9 класу Мачуліна Карина), 2 рік біологія та аграрні 



науки  «Вивчення впливу Біо-гелю на ріст і розвиток картоплі (без штучного поливу) в 

умовах невеликої ділянки» (учениця 9 класу Вербанова Карина). 

 Визначено мету, актуальність проблеми, основні завдання, ведеться робота з 

додатковою літературою.   У ході дослідження протягом семестру були виконано 

теоретичні і практичні завдання.  У І етапі захисті науково-дослідницьких робіт учні 

посіли І місце. 

Педагогічний колектив приділяє значну увагу роботі з обдарованими дітьми.  Ці 

питання постійно розглядаються на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднань, 

нарадах при директору.    

На основі аналізу протоколів виконання завдань учасниками ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів оргкомітетом і журі визначено такі 

результати: 

Математика 

ІІІ місце 

Соколенко Валерія, учениця 6 класу Новоолександрівської ш/с (учитель Соколенко Е.О.). 

Трудове навчання (обслуговуючі види праці) 

ІІІ місце 

Шапошнікова Ірина, учениця 11 класу Новоолександрівської ш/с (учитель Шлапак Ф.А.). 

Хімія  

ІІІ місце  

Вербанова Карина, учениця 9 класу Новоолександрівської ш/с (учитель Петрук С.І.). 

 

Конкурс імені П.Яцика:  Кучів Юлія, 4 клас ( учитель Мацевич А.І.) 

  

  В основному план методичної роботи за І семестр 2019/2020 виконано.  

Поряд зі сказаним є ряд недоліків у методичній роботі: 

1. Вчителі школи не брали участь у Всеукраїнському конкурсі "Вчитель року". 

2. Відсутні  роботи вчителів на сторінках фахових видань. 

 

 

У 2019-2020 навчальному році основні завдання виховної діяльності  закладу 

освіти зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними 

Державною національною програмою “Освіта” (“Україна XXI століття”),   “Концепції 

розвитку загальної середньої освіти”, «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів 

ЗНЗ України», Концепції національно-патріотичного виховання молоді. Завдання сучасної 

системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у 

реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації 

учнівських і вчительських колективів на гуманізацію виховання, створення умов для 

цілеспрямованого систематичного розвитку особистості школяра. 

Метою  виховання є створення цілісної моделі виховної системи на основі 

громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей 

виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України. 

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань: 

-  організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на 

засадах проектної педагогіки; 

-  створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-

педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення 

рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів; 

-  змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей 

учнів; 

-  задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби 

в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах 

окремого загальноосвітнього навчального закладу; 

-  реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, 

творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та 



класному колективах; 

-  оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, 

масової; 

-  створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця 

(створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід; 

-  співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими 

організаціями; 

-  інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників 

державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та 

установ системи охорони здоров'я. 

Відповідно до проблеми  «Компетентнісний підхід та особливості соціалізації 

особистості в умовах створення єдиного освітнього простору». виховна робота у   закладі 

освіти   базувалася на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних 

засадах народу України, згідно основних орієнтирів виховання. Змістове наповнення 

основних орієнтирів передбачало формування цінностей і ставлень особистості до себе і 

людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва. 

   Протягом  навчального року на нарадах при директору розглядалися такі питання 

Вересень: 

1. Виконання плану заходів з організованого початку навчального року: 

 2. Про спільну роботу класних керівників та бібліотекаря у виховані учнів любові до 

книги. 

Жовтень: 

1. Робота педагогічного колективу з організації контролю за відвідуванням учнями 

навчальних занять  

2. Про організацію та стан позакласної роботи. Аналіз зайнятості учнів в гуртках, секціях, 

факультативах.  

3. Про стан відвідування учнів школи.  

4. Педагогічне спілкування як ефективний засіб впливу на особистість. 

Листопад: 

 1. Спільна робота школи сім’ї, громадськості з формуванням моральної культури 

школярів.  

Грудень: 

1. Підготовка до проведення новорічних різдвяних свят. План роботи на зимові канікули. 

Дотримання протипожежної безпеки.  

2. Система роботи класних керівників, учителів з попередження дитячого травматизму, 

профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу (наказ).  

3. Виконання розділу річного плану щодо соціального захисту дітей.  

4. Ведення шкільної документації. 

Січень 

1. Про роботу з обдарованою молоддю. Робота із здібними та обдарованими учнями, 

участь учнів у турнірах, олімпіадах, конкурсах.  

Лютий 

 1. Робота з батьками за семестр.  

2.Про спільну роботу школи зі службами у справах дітей, кримінальною міліцією у 

справах дітей у 2019 році. 

 3. Роль класних керівників у розвитку системи класу 

Березень 

1. Правове виховання дітей та учнівської молоді. Індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень, пропусків уроків (інформація).  

Квітень 

1.Організація  позакласної роботи в школі під час дистанційного навчання. 

Травень  

1.Про підсумки роботи школи з питання попередження дитячого травматизму, охорони 

життя і здоров’я дітей у ІІ семестрі 2019 -2020навчального року, профілактики 



правопорушень, злочинності , наркоманії. 

       Робота ШМО класних керівників була спрямована на підвищення фахової 

майстерності класних керівників та надання методичної допомоги у формуванні 

особистості учня на основі моніторингових відстежень, на реалізацію ресурсного 

підходу в освітньому середовищі як фактору реалізації учнів та вчителя. 

Проведено педагогічну раду на тему : Виховання активної, соціально адаптованої, 

відповідальної та стратегічно мислячої юної особистості у  закладі освіти: реалії, 

проблеми, результати.  

З метою реалізації проблеми розвитку інтересів та здібностей учнів у школі працюють 

гуртки, клуби, спортивні секції, якими охоплено 125 учнів, що становить 100% від 

загальної кількості учнів у школі. Аналізуючи нахили особистості рівень розвитку 

творчих здібностей учнів класні керівники проводять корегуючи роботу, створюють 

ситуацію успіху залучають дітей до гурткової та секційної роботи. 

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних декад та 

тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили 

в школі, районі. 

Згідно плану виховної роботи  протягом   2019 -2020 навчального року в школі 

було проведено усі заплановані заходи за 1 семестр та організовано роботу класних 

керівників під час дистанційного навчання. 

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне 

учнівське самоврядування. Структурно самоврядування представлене як на рівні школи, 

так і на рівні класних колективів.  

За участю шкільного парламенту було розроблено ряд проектів: 

1. Бажаєш змін-почни з себе. 

2. Співпраця  шкільної ради з ветеранами-пенсіонерами педагогічної праці. 

3. Впорядкування подвір’я дитячого садка. 

4. Благодійні  ярмарки. 

У школі діє дитяча організація «Рідний край» (2-11 класи), яка займається 

озелененням та природоохоронною діяльністю. Проведена робота по впорядкуванню 

території села, парків (Парк Слави, Алея Пам'яті, Парк 80-річчя школи, сквери), сільський 

стадіон. Учні доглядають і впорядковують братські могили, могили на кладовищі. 

При школі працює краєзнавчий музей історії с. Новоолександрівка, створений у 

1998 р. Із   метою   ознайомлення з   історією   рідного   краю,   вихованням патріотичних 

почуттів, любові до своєї Батьківщини проводиться робота, як серед учнів, жителів та 

гостей села. 

З метою профілактики негативних звичок, жорстокої та протиправної поведінки 

серед неповнолітніх зосередити увагу на проведенні індивідуальної та групової роботи, 

спрямованої на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів, тісну співпрацю 

педагогів із сім'єю та громадськістю.   

Для формування в учнів правової культури, гендерної грамотності у школі 

започатковано щорічне проведення Тижня правової освіти та уроків з прав дітей, на якому 

були присутні колишні працівники правоохоронних органів, юстиції. Проведені зустрічі із 

працівниками Нововоронцовського відділення поліції, центру зайнятості. 

 У школі протягом року не здійснено жодного правопорушення. 

Колектив закладу освіти підтримує творчі зв’язки з позашкільними закладами: 

Херсонський аграрний університет, Херсонський обласний Центр туристсько-краєзнавчої 

творчості учнівської молоді, комунальний заклад "Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді", РЦДТ, ДЮСШ, КЗ «ДОТ імені І. Бережного», сільська рада, 

будинок культури, ПрАТ «Придніпровське», Гаврилівське лісомисливське господарство, 

рада ветеранів села Новоолександрівк, Старосільська ЗОШ 1-3 ступенів 

Великоолександрівського району. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Роботу      навчального      закладу      за      2019-2020      навчальний      рік      вважати задовільною. 



2. Усім працівникам школи: 

2.1  Працювати  над  визначеними  завданнями  та  пріоритетними  напрямками 

роботи   впродовж 2020-2021 навчального року. 

 

3. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М., в.о.директора школи, яка ознайомла з тимчасовим  

Положенням  роботи закладу освіти  (із залученням батьківської громадськості) 

(додається) 

  

ВИСТУПИЛИ: Дикуха С.М., медсестра  школи, яка запропонувала погодити  розклад 

дзвінків та роботи шкільної їдальні  

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити тимчасове положення про роботу закладу в 2020-2021 н.р. 

  

4.СЛУХАЛИ Швиденко О.М., про затвердження навчального плану школи на 2020-2021 

н.р. та використання годин варіативної складової частини. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1 Години варіативної частини навчального плану використовувати відповідно до 

навчальних програм варіативної складової для учнів    

№ 
з/п 

Клас Назва  Форма   Лист Міністерства, яким рекомендовано 
використання даної програми у ЗНЗ 

К-ть  
годин   

1 1 Розвиток 

продуктивного 

мислення 

Курс за 

вибором 

рекомендовані Міністерством освіти і 

науки України. 

   

1 

2 4 Сходинки до 

успіху  

Курс за 

вибором 

Схвалено для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах 
комісією з педагогіки та методики 

початкового навчання Науково-

методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України 

(лист Інституту модернізації змісту 

освіти від 29.08.2016 р. № 2.1/12-Г-695) 

1 

3 5,6 Футбол  Курс за 

вибором  

Лист ІІТЗО від 19.12.2014 № 14.1/12-Г- 

1852 

1,1 

4 6 

  

Юний географ-

краєзнавець 

  

 

Факультатив

ний курс 

Схвалено Міністерством освіти і науки 

України для використання 

у загальноосвітніх навчальних закладах  

(лист № 141/12-Г -804 від 02. 06. 2014) 

1 

 

5 7 По країнах і 

континентах 

Факультатив

ний курс   

Затверджено Міністерством освіти і 

науки України (наказ МОН від 28.10.2010 
№ 1021) 

1 

6 9 Фінансова 

грамотність . 

Економіка і 

фінанси 

Курс за 

вибором 

лист МОН від 29.05 2015 №14.2/12-Г-332 1 

7 10 Побудова 

кар’єри 

 

Курс за 

вибором  

Рішення колегії Міністрества освіти і 

науки України «Про затвердження 

Концепції профільного навчання в 

старшій школі (№ 10/13 від 25.09.03 

1 



8 10 Політична 

географія світу  

Курс за 

вибором 
Затверджено Міністерством освіти і 
науки України (наказ МОН від 
28.10.2010 № 1021) 

1  

9 10 Ділова 

українська мова 

Факультатив Рекомендовано листом Міністерства 

освіти і науки України від 09.02.2006 

№1/11-608 

1 

10 

 

11 Визначні постаті 

України 

Курс за 

вибором  

Лист МОНУ від 12.03.2010 

 № 1/11-1652 

1 

11 11 Історія 

Голокосту 

(Абрамова Н.В. ) 

Курс за 

вибором 

 Лист МОНУ від. 13.02. 2013. № 411/12 –     

Г-66   

 

1 

12 11 Географія країн 

Європейського 

Союзу.   

Курс за 

вибором 

Програма схвалена для використання в 

загальноосвітніх закладах (протокол № 3 

від 27 травня 2010 р) Інститутом 

інноваційних технологій і змісту освіти 

МОН України. 

1,5 

13 11 

 

 

 

Розв’язування 

нестандартних 

задач 

 

 

 

Факультатив 

 

 

 

 

Схвалено для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

науково-методичною комісією з 

математики НМР з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України 
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1 

                  

5. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М.,   освітні програми  закладу на 2020-2021 н.р. ( 1-3 

класів, 4 класу, 5-9 класів, 10-11 класів). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Розмістити Нагорній Н.В. текст освітньої програми на сайті школи. 

 

6. СЛУХАЛИ: Лємєшова Ю.Б., класного керівника 10 класу  про вибір учнів 10 

класу вибірково-обов’язкових предметів («Мистецтво», «Технології», «Інформатика») та 

розподіл їх вивчення відповідно до навчальної програми. 

УХВАЛИЛИ. 

1. Ввести для учнів 10 класу вибірково-обов’язкові предмети «Мистецтво», 

«Технології»   

 

7. СЛУХАЛИ. Лємєшову Т.В.. заступника директора школи з ВР,  про поділ на групи 

учнів 10 класу предмета «Захист України» та медико-санітарна підготовка. Ознайомила 

присутніх з Положенням щодо  вивчення дисципліни «Захист України» в 2020-2021 н.р.  

УХВАЛИЛИ.  

1. Поділити 10 клас на групи «Захисту України» 

2. Учениці Мачуліна Карина та Левечко Яна за заявами батьків навчатимуться за 

предметом «Захист України», Воронцова Юлія, Вербанова Карина, Ворона 

Христина, Кудіна Вікторія, Зозуля Катерина – за предметом медиком-санітарна 

підготовка. 

8. СЛУХАЛИ Швиденко О.М. про навчальні екскурсії учнів у 2020-2021 н.р. 



ВИСТУПИЛИ Дикуха Т.А., яка повідомила, що структура навчального року включає 

орієнтовно 35 тижнів академічних занять та час на проведення навчальних екскурсій і 

навчальної практики, державної підсумкової атестації. Навчальні екскурсії проводяться 

для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; 

навчальна практика та екскурсії  для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 

днів: у 5-6-х класах - по 3 академічні години на день, у 7-8 класах - по 4 академічні 

години, у 10-х класах - по 5 академічних годин на день. Необхідною умовою організації 

навчальних екскурсій і навчальної практики є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та 

техніки безпеки. 

УХВАЛИЛИ.  

1. Навчальні екскурсії та практику проводить у кінці навчального року 

 9.СЛУХАЛИ. Третяк Л.В., голову МО гуманітарного циклу,  про рекомендації МОН 

України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2020- 2021 н. р.  

УХВАЛИЛИ.  

1. Інформацію взяти до відома. Розробити календарні плани , враховуючи години на 

повторення вивченого матеріалу.  

 
10. СЛУХАЛИ. Лємєшову Т.В.про харчування учнів пільгових категорій та дітей-

учасників АТО. Повідомила. що у закладі зарчуються безкоштовно учні 1-4 класів 

(сніданки), діти батьків учасників АТО (5 учнів), дитина-сирота (1 учень), діти з 

малозабезпечених сімей (1 учень). 

 

 УХВАЛИЛИ. 

1. 1. Інформацію взяти до відома. 

 

11. СЛУХАЛИ Швиденко О.М. , яка ознайомила з Інструкцією ведення  шкільної 

документації. Запропонувала , щоб Про ведення записів факультативних занять та курсів 

за вибором здійснювати в класному журналі. Оцінювати лише курси за вибором. 

 

УХВАЛИЛИ.  
1.Інформацію взяти до відома 

2. Класним керівникам 2 – 11 класів: 

2.1. У класних журналах відвести сторінки для обліку занять із факультативів 

із предметів варіативної складової навчального плану на 2019 – 2020 

навчальний рік. 

До.05.09.2019 

2.2. У «Зведеній таблиці навчальних досягнень учнів» у класних журналах 

зазначити години, відведені на факультативи (2-11 класи). 

До.05.09.2019 

2.3.   Наприкінці   семестрів   та   навчального   року   з   навчальних   предметів,   з яких    

оцінювання    навчальних    досягнень    учнів    здійснюється    вербально,    у журналі     у     графах     

«І     семестр»,     «ІІ     семестр»,     «Рік»     записувати     «Зар.» (зараховано). 

Голова педагогічної ради Швиденко О.М. 

Секретар педагогічної ради Даниляк Д.В.  


