
Протокол № 2 

засідання педагогічної ради 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 
  

від 18 жовтня 2021 року 

Голова педагогічної ради – Швиденко О.М. 

Секретар педагогічної ради – Даниляк Д.В. 

Присутні:  18 осіб 

 Відсутні: - 0  

Порядок денний 

1. Про виконання рішення попередньої педради  

2. Про превентивне виховання як цілісну систему дій педагогічного колективу.  

3. Про атестацію педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році та про 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022 році. 

4. Про організацію харчування в закладі освіти, дотримання    основних принципів 

НАССР  в закладі освіти. 

5. Про стан викладання фізичної культури  в початкових класах закладу освіти. 

6. Використання технологій дистанційного навчання у освітньому процесі: 

методика, пошук, результат. 
1. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М., директора школи, ознайомила присутніх з виконанням 

рішенням попередньої педради. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію ШвиденкоО. М.  взяти до відома. 

СЛУХАЛИ: Лємєшову Т.В., заступника директора з ВР, яка проаналізувала 

основні завдання   превентивного виховання є формування в учнів, а саме: 

1. моральні почуття, які б регулювали їхню поведінку: почуття законності обраної 

мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, 

відповідальності тощо. 

2.  вироблення у зджобувачів освіти навичок і звичок високоморальної поведінки. 

Оскільки  у кінцевому підсумку вся виховна робота спрямовується на 

формування соціально активної особистості. 

3.  формування в учнів активної позиції у соціальній сфері, тобто негативного і 

терпимого ставлення до проявів девіантної поведінки іншими та аморальних 

вчинків, прагнення взяти участь у боротьбі з цими негативними явищами, які, 

на жаль, ще мають місце у нашому житті, вироблення вміння протистояти 

негативним впливам. 

4.  подолання у свідомості окремих учнів помилкових навичок і звичок поведінки, 

які сформувалися внаслідок помилок і недоліків формування. Крім того. 

Лємєшова Т.В. підкреслила. що вчителями опрацьовано відповідну теоретичну 

та методичну літературу, концепцію превентивного виховання, що сприяло 

підвищенню професійної компетентності педагогів. Це питання розглядалось 

на засіданні педагогічної ради, методичного об’єднання класних керівників, 

засіданнях творчої групи класних керівників, на заняттях батьківського 

всеобучу. 

Величезне значення при корекції девіантної поведінки має перш за все 

розрахунок об’єкт та послідовність скрупульозно підібраних виховних впливів шляхом 

систематичного вправляння, тренування, що ефективно впливає на всі складові рівні 

особистості ( фізичний, інтелектуальний, соціальний). Щоправда, кращий результат 

дає робота за запитами вчителів, батьків, учнів. Безперечно, при цьому слід 

орієнтуватися  на різні вікові структури і включати такі типові ігри: дидактичні, 

рольові, розвиваючі, сюжетні, ігри з правилами. 

Таким чином, вчительським колективом проводиться відповідна робота: 



- шкільний облік важковиховуваних підлітків та молодших школярів, які 

потребують допомоги, підтримки; організація відповідної психокорекційної роботи 

з ними; 

- відвідування неблагополучних, проблемних сімей (Погорняка В., 

Александровського В., Бітювкової І.) 

- проведення виховних годин на морально – етичні проблеми, проблеми 

взаєморозуміння, поваги; 

- ведення банку даних неблагополучних сімей, дітей – інвалідів, дітей – 

чорнобильців, малозабезпечених, неповних сімей, важковиховуваних дітей; 

- консультативна робота з учнями, батьками, вчителями; 

- співробітництво зі службою  у справах неповнолітніх; 

- співробітництво з медичними закладами; 

Безперечно, правопорушення тісно пов’язані з процесами деморалізації 

суспільства, бездомності, безробіття, з стрімким розвитком наркоманії, токсикоманії, з 

розпадом сімї, з розповсюдженням інших соціально – негативних явищ. 

Загальновідомо, що головним напрямом діяльності у боротьбі з правопорушеннями 

є їх попередження, відповідним чином організована профілактична робота. 

Педагогічна система профілактики повинна враховувати і виховні можливості 

позашкільних установ, створення гурків на базі закладу освіти. 

У цілому профілактична робота здійснюється в напрямах: проведення 

індивідуальної виховної роботи   учнями, які опинилися  в важких життєвих обставинах, 

загальна профілактична робота – організація виховних заходів профілактичного 

характеру. 

Для організації індивідуальної виховної роботи важливо знати позитивні та 

негативні риси характеру учня, причини педагогічної занедбаності останнього й 

особливості їх прояву, його готовність до виховання, ставлення до допущених негативних 

вчинків, наявність бажання стати кращим, на яку допомогу і звідки він очікує. 

Що стосується загальної профілактичної роботи, то дорослі часто вишуковують 

різноманітні причини правопорушень, не помічаючи головної – поганих справ навчання. 

Переважна більшість неповнолітніх правопорушників, це учні, які втратили інтерес до 

навчання , не відчувають бажання щось знати. 

Таким чином, система профілактики правопорушень серед неповнолітніх повинна, 

зокрема, включати: усунення причин і умов, які сприяють девіантній 

поведінці;забезпечення прав та соціальних гарантій неповнолітніх;надання допомоги 

дітям із неблагополучних сімей; вдосконалення законодавства. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома 

2. Класниим керівникам і класоводам тримати під контролем питання 

правопорушень, бездоглядності, провести у грудні місяці тиждень правових знань. 

 

3. СЛУХАЛИ: Диукуху Т.А., заступника директора з НВР, яка ознайомила колектив з 

педагогічними працівіниками,  які атестуються в 2021-2022 н.р.. а саме: 

Хомич Г.М.,Соколенко Е.О., Нагорна Н.В. Виступаюча додала, що складений та 

затверджений наказом директора школи графік проходження атестації вчителями в 20222 

році 

УХВАЛИЛИ: 
1.Інформацію взяти до відома.   

 

4.СЛУХАЛИ:  Дикуху С.М., медичну сестру закладу освіти про організацію харчування в 

закладі освіти, дотримання    основних принципів НАССР  в закладі освіти.  

 



НАССР у навчальному закладі – важливий інструмент для контролю безпеки 

харчування. Адміністрація закладу   впровадила та постійно підтримує функціонування 

принципів системи HACCP на харчоблоці. 

Головним завданням системи HACCP є аналіз небезпек і проведення поетапного 

контролю за всіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від 

прийому продуктів на склад і до моменту подачі готової страви.  

Програма передумов системи НАССР охоплює такі процеси: 
1. Належне планування виробничих, допоміжних і побутових приміщень для 

уникнення перехресного забруднення. 

2. Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного 

обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи щодо захисту харчових 

продуктів від забруднення та сторонніх домішок. 

3. Вимоги до планування та стану комунікацій – вентиляції, водопроводів, електро- та 

газопостачання, освітлення тощо. 

4. Безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) 

харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами. 

5. Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, 

допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь). 

6. Здоров’я та гігієна персоналу. 

7. Поводження з відходами виробництва та сміттям, їхній збір і видалення з 

потужності. 

8. Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їхній появі, засоби 

профілактики та боротьби. 

9. Зберігання та використання токсичних сполук і речовин. 

10. Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками. 

11. Зберігання та транспортування. 

12. Контроль за технологічними процесами. 

13. Маркування харчових продуктів та інформування споживачів. 

Система НАССР базується на основних принципах: 
1. Аналіз небезпечних чинників. 

2. Виявлення критичних контрольних точок. 

3. Встановлення критичних меж. 

4. Встановлення процедури моніторингу. 

5. Розробка коригувальних дій. 

6. Зберігання та актуалізація документів. 

7. Оцінка ефективності. 

У закладі стоврено групу НАССР, до склду якої входять:  заступник директора з 

навчально-виховної роботи, кухар харчоблоку, медична сестра , працівник їдальні. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію Дикухи С.М. узяти до відома 

 

5. СЛУХАЛИ Заступника директора з НВР Дикуху Т.А., про фізичне виховання як 

важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді. 

Метою навчального предмета «Фізична культура» є формування в учнів стійкої 

мотивації до збереження і зміцнення свого здоров’я та ціннісних орієнтацій щодо 

здорового способу життя. Предмет надає змогу: 

- створити цілісну уяву про вплив занять фізичними вправами на розвиток 

особистості; 

- оволодіти технікою рухових дій; 

- набути навичок організації та методики проведення найпростіших форм занять 

фізичною культурою; 

- сприяти профілактиці шкідливих звичок тощо. 

У вересні-жовтні було вивчено стан навчання та рівень навчальних досягнень з 

фізичної культури в 1-4 клсах. 



З цією метою  здійснено відвідування уроків, аналіз матеріально-технічного 

забезпечення процесу викладання фізичної культури, контроль виконання навчальних 

програм, вивчення календарно-тематичних планів роботи учителів фізичної культури, 

аналіз поурочних планів, стану ведення класних журналів, стану роботи з безпеки 

життєдіяльності та здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням, 

аналіз стану позакласної роботи з навчального предмета. 

Фізичну культуру у 1-3 класах викладають класоводи Лисенко О.М., Мацевич А.І., 

Лемешова С.А., у 4 класі – учитель фізичної культури Лємєшов Ю.Б. 

№ 

з/п 

П.І.П. учителя Кваліфікаційна 

категорія, звання 

Класи, в 

яких 

викладає 

Стаж 

роботи 

1. Лисенко О.М. І 1 16 р. 

2. Мацевич А.І. спеціаліст 2  3 р. 

3. Лемешева С.А. І 3 34 р. 

4. Лємєшов Ю.Б. Вища, старший 

вчитель 

4 27 р. 

Основні завдання, які ставлять перед собою вчителі фізичної культури: 

- зміцнення здоров'я учнів, підвищення їхньої працездатності, формування правильної 

постави; 

- формування знань правил техніки безпеки підчас проведення занять фізичними 

вправами; 

- здійснення корекції недоліків фізичного розвитку та порушень психомоторики; 

- формування й удосконалення в учнів рухових умінь прикладного характеру, розвиток у 

них навичок використання їх у побутовій діяльності; 

- виховання сталого, зацікавленого інтересу в учнів до уроків фізичної культури, звички 

до систематичних занять фізичними вправами й іграми. 

Викладання предмета здійснюється відповідно до  чинної нормативно-правової бази, а 

саме: 

          - Закону України про фізичну культуру та спорт; 

          - Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту; 

          - наказу Міністерства освіти і науки України від 25.03.2011 № 212 «Про посилення 

безпеки під час занять та заходів з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх 

навчальних закладах»; 

          - методичних рекомендацій щодо викладання фізичної культури у 2021-2021 

навчальному році   

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів та 

робочим навчальним планом школи у 2021 - 2021 навчальному році на вивчення предмета 

«Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено: 1-4 класи – 3 години на 

тиждень. 

Навчальні заняття зі школярами проводяться на спортивному майданчику  у 

спортивній та тренажерній залах. На спортивному майданчику є комплекс нестандартного 

обладнання (ігрові майданчики — волейбольне, футбольне, баскетбольне поля, зони для 

бігу, стрибків та метання, турніки). Спортивна зала частково забезпечена необхідним 

гімнастичним обладнанням, наявні баскетбольні щити, кріплення для волейбольних сіток,  

досить низький рівень забезпечення         дрібним спортивним інвентарем, відсутні 

технічні засоби навчання, матеріально-технічне забезпечення викладання предмета 

потребує оновлення та поповнення. Наявне обладнання систематизоване, належним чином 

зберігається і використовується в навчальному процесі. 

Під час визначення завдань уроку вчителі фізичної культури учителі ставлять 

конкретну мету. Поряд з освітніми завданнями, на кожному уроці визначають виховні 

завдання: виховання в учнів волі, дисциплінованості, почуття обов’язку й 

відповідальності, формують навички культури поведінки, додержання порядку, 

ввічливості тощо. Виходячи з конкретних завдань уроку намагаються так організувати 

навчальну працю школярів, щоб найкраще забезпечити постійну зайнятість та активність 



учнів. З цією ж метою поєднують елементи різних особистісно орієнтованих технологій: 

групову, навчальну діяльність, розвивальну та інструкторську системи роботи учнів. 

На всіх відвіданих уроках учителі дотримувались загальноприйнятої структури 

уроку, в підготовчій частині поступово підвищували функціональну працездатність усіх 

органів і систем, забезпечуючи початкову організацію і психічний настрій дітей на урок, 

активізуючи увагу і емоційний стан учнів. В основній частині максимально завантажували 

учнів, використовуючи всі наявні умови, педагогічні засоби; орієнтувались в методичній 

послідовності у засвоєнні видів вправ. Зокрема, вправи, які пов’язані з точністю рухів, 

складною координацією, застосовують, як правило, на початку основної частини уроку, а 

вправи на розвиток сили та витривалості — в кінці. Заключну частину уроку будують так, 

 щоб поступово знизити рівень фізичної та емоційно-психічної збудженості учнів 

(зменшують інтенсивність і дозування вправ, дають завдання на увагу, заспокоєння 

дихання). 

Учителі  беруть до уваги висновки лікарських оглядів школярів, проводять  роботу, 

враховуючи стан здоров’я кожної дитини, контролюють стан учнів під час уроку, вчать 

учнів виконувати вправи за словесною інструкцією. 

  Змістове наповнення фізичної культури учнів 5-11 класів за програмою 

навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. Обов’язковим є включення 

засобів теоретичної і загально-фізичної підготовки, які передбачені програмою для даного 

класу до кожного варіативного модуля. У 1 – 4 класах учні працюють за такими 

напрямами: «Школа пересувань», «Школа активного відпочинку», «Школа м’яча».   

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні 

нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля.   

З метою профілактики травматизму під час проведення занять з фізичної культури 

вчителі фізичної культури приділяють особливу увагу дотриманню учнями правил 

безпеки життєдіяльності.   Оформлений акт-дозвіл на проведення занять у спортивному 

залі, регулярно обстежується нестандартне обладнання на міцність. Протягом кожного 

уроку вчителі здійснюють контроль за виконанням вправ, забезпечують страхування і 

допомогу учням, проводять відповідні інструктажі з безпеки життєдіяльності. 

Значну частину уроків вчителі проводять на відкритій місцевості. Вони 

підвищують зацікавленість дітей до виконання завдань у змагальній формі, це змушує 

учнів старанніше виконувати їх, щоб вийти переможцем. Крім розвитку важливих 

фізичних якостей, рухливих навичок і вмінь, такі заняття сприяють загартуванню 

організму, прищеплюють любов до природи. 

Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров'я належать до 

підготовчої або спеціальної груп і відвідують уроки фізичної культури, встановлює 

вчитель фізичної культури, проте на відвіданих уроках у початковій школі диференціація 

фізичних навантажень здійснюється рідко. 

Основною формою організації навчальної роботи з фізичної культури є урок. Від 

правильної організації уроку залежить рівень якості всієї фізкультурної та оздоровчої 

роботи в школі. Основний зміст уроку – рухова діяльність. 

Уроки вчителя Лємєшова Ю.Б. характеризуються високою моторною щільністю. 

Учитель правильно й чітко планує навчальний матеріал, вміло застосовує 

найраціональніші форми і методи організації навчального процесу, використовує 

можливості спортивного залу, об ладнання й інвентар, враховує специфіку проведення 

заняття. Уроки відзначаються різноманітністю змісту. Особливу увагу на уроках фізичної 

культури приділяє дозуванню фізичного навантаження, яке, як правило диференційоване, 

залежить насамперед від стану здоров'я й фізичної підготовки учнів. Вчитель привчає 

дітей до контролю за навантаженням під час уроку (вимірювання пульсу до і після 

навантаження, правильність дихання, перенесення належного фізичного навантаження), 

проводить вправи на розслаблення, розвиток дихання до закінчення уроку. З метою 

корекційного впливу використовуються спеціальні вправи, спрямовані на розвиток 

рухових якостей, з диференціацією навантажень при їх виконанні. Приділяє увагу 

розвитку життєво важливих рухових якостей (швидкості, витривалості, спритності). Для 

цього використовуються, крім основного матеріалу, різноманітні естафети, конкурси. При 



цьому дотримується структури, фізіологічної послідовності при виконанні фізичних 

вправ: від легкого до важкого. Під час проходження рухових дій застосовує груповий 

метод, що дає можливість краще спостерігати за виконанням учнями завдань, точніше 

дозувати навантаження, виправляти помилки. Вчитель намагається ефективно 

використовувати кожну хвилину уроку, не перевантажуючи учнів. На своїх уроках 

використовує завдання, що стимулюють самостійність і творчу ініціативу дітей: доручає 

проводити комплекс загальнорозвивальних  вправ, урізноманітнює відомі рухливі ігри 

тощо. Знайомить з правилами спортивних ігор, забезпечуючи можливість задоволення 

потреб учнів у фізичній активності. 

Учителі початкових класів володіють методикою викладання предмета, 

використовують на уроках різні форми і методи навчання, спрямовують діяльність учнів 

на практичне засвоєння програмового матеріалу. Вчать запам'ятовувати комбінації вправ, 

розрізняти рухи за темпом, напрямком, плавністю. На уроках  враховують стан фізичного 

розвитку дітей, нахили та здібності учнів. Приділяють увагу сприянню загальному 

фізичному розвиткові учня, здійснюють корекцію психофізичних порушень шляхом 

використання загальнорозвиваючих вправ. 

У початковій школі в процесі вивчення навчального предмета «Фізична культура» 

вчителі враховують вікові та анатомо-фізіологічні періоди розвитку організму учнів, 

розвивають основні фізичні якості та рухові здібності; розвивають вміння і навички 

використання фізичних вправ з метою запобігання порушення постави та зняття втоми 

учнів. 

В учнів початкової школи, починаючи з першого класу, формуються основні 

життєво необхідні рухові дії. Тому важливою особливістю змісту навчальної програми з 

фізичної культури є вивчення рухливих і народних ігор, формування навичок їх 

самостійної організації і проведення. У зв'язку з тим, що в учнів початкових класів 

відбувається інтенсивний розвиток більшості рухових якостей, формування різних систем 

організму, учителі  знають, що в цьому віці найкраще розвиваються такі фізичні якості, як 

швидкість, спритність, гнучкість і помірно — сила та витривалість. На всіх відвіданих 

уроках в початковій ланці вчителі проводили рухливі ігри. 

Шкільна документація вчителями фізичної культури ведеться відповідно до нормативних 

вимог. Учителі початкових класів ведуть класні журнали згідно з «Методичними 

рекомендаціями щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів ЗНЗ» (оцінювання 

навчальних досягнень учнів 1-4 класів здійснюється вербально). 

           Приділяється увага і вихованню учнів. Цьому сприяють заходи з організованого 

проведення уроків та позакласних заходів, система роботи вчителів з пропаганди 

здорового способу життя. Щороку в школі проходять Олімпійський тиждень та тиждень 

фізкультури і спорту.      

УХВАЛИЛИ.  
1.Учителям-класоводам 1-3 класів: 

1.1. З метою підвищення ефективності стану навчання предмета  та рівня навчальних 

досягнень учнів продовжувати підвищувати свій  фаховий та професійний рівень шляхом 

самоосвіти  та участі в методичних формах 

роботи.                                                                                                        

                                                                                                                                Постійно 

 1.2. Планувати зміст уроку з урахуванням усіх  вимог навчальної програми. 

                                                                                                                                Постійно  

1.3. Диференціювати фізичне навантаження  для школярів, які за станом здоров'я не 

віднесені до основної групи з фізичної культури. 

                                                                                                                                 Постійно 

 

6.СЛУХАЛИ: Швиденко О.М.. директора школи, яка ознайомила присутніх з 

досвідом реалізації сучасних засобів та сервісів інтернет-ресурсів в умовах організації 

дистанційного освітнього процесу. 

ВИСТУПИЛИ: Соколенко Е.О., учитель математики про організацію навчальних занять з 

користування платформи Google  classroom. 



 

УХВАЛИЛИ: 
1. Заступнику директора з НВР Дикусі Т.А.: 

1.1. Плануючи роботу закладу, орієнтуватися на вдосконалення рівня 

педагогічної майстерності із використання сучасних засобів навчання та хмарних сервісів 

для організації дистанційної форми навчання. 

1.2.  Контролювати наявність зворотного зв’язку між вчителями-

предметниками та учнями.  

1.3. Організувати навчання вчителів по використанню безкоштовних сервісів 

Google  - зокрема застосунку Classroom. 

1.4. Особливу увагу звертати усіх учасників освітнього процесу на дотримання 

академічної доброчесності під час дистанційного навчання. 

  1.5. Розробити  методичні рекомендації організації та проведення дистанційного 

навчання в закладі. 

 

2. Керівникам методичних об’єднань: 

2.1. Активізувати роботу вчителів-предметників щодо вдосконалення 

освітнього процесу під час дистанційного навчання на основі впровадження в практику 

роботи сучасних засобів навчання та хмарних сервісів . 

          (постійно під час дистанційного навчання) 

2.2. На засіданнях шкільних методичних об’єднаннях розглянути питання 

щодо ефективності використання інтернет-інструментів для взаємодії з учнями та 

розробити методичні рекомендації організації та проведення дистанційного навчання за 

предметами.              

                               (січень-березень 2022 р.) 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Учителям закладу під час навчання у віддаленому доступі потрібно, як 

і при очному відвідуванні дітьми закладу освіти, надавати учням знання та формувати 

компетентності. 

3.2. Під час дистанційного навчання, з  метою  виконання  навчальної  

програми і створення умов для побудови індивідуальних освітніх траєкторій  

продовжити  надавати  освітні  послуги  шляхом  застосування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій:  безкоштовний сервіс для усіх, хто має обліковий  запис  у  

Google - застосунок Classroom; 

3.3. Для  проведення  уроків  та  онлайн-спілкування  використовувати 

загальноприйнятий ресурс  Google Meet. 

3.4. Самостійно визначати режим (синхронний або асинхронний) проведення 

окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 % навчального часу, передбаченого 

освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта 

навчального часу організовується в асинхронному режимі). 

3.5. До  навчальних  матеріалів додавати  чіткі  інструкції щодо порядку 

виконання роботи: зазначати час, який потрібен для опанування теорії та виконання 

завдань, пропонувати необхідні стратегії, поради й підказки. 

3.6. Систематично працювати над підвищенням та вдосконаленням 

професійної майстерності, впроваджувати освітні інновації, сучасні інформаційні 

технології та хмарні сервіси з метою вдосконалення та розвитку взаємодії з учнями.  

3.7. Звертати увагу учнів та їхніх батьків на дотримання академічної 

доброчесності під час виконання завдань та етичних норм під час онлайн-спілкування. 

3.8. Продовжувати роботу з обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі в 

різноманітних он-лайн конкурсах та проектах. 

 

 

Голова педагогічної ради                                          Оксана ШВИДЕНКО 

     Секретар педагогічної ради                                 Дарина ДАНИЛЯК 


