
Протокол № 5 

засідання педагогічної ради 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 
  

від 24 березня  2021 року 

Голова педагогічної ради – Швиденко О.М. 

Секретар педагогічної ради – Даниляк Д.В. 

Присутні: вчителі школи в кількості 18 осіб   

  

Порядок денний 

1.Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Стан роботи по використанню інноваційних ігрових технологій в інтелектуально-

пізнавальному розвитку дошкільників 

3.Стан викладання математики у закладі (наказ) 

4.Атестація педагогічних працівників. 

5 Про перехід на дистанційну форму навчання 

6.  Про звільнення від проходження  державної підсумкової атестації учнів,  

які завершують здобуття  початкової та базової загальної середньої освіти,  

у 2020-2021 навчальному році  

 

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

виконанням рішенням попередньої педради. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію Швиденко О. М.  взяти до відома. 

 

2.СЛУХАЛИ:  Коновалову Т.А., яка наголосила, що  перехід до новітніх технологій 

навчання дітей є неминучим, тому що потік інформації з кожним роком збільшується у 

геометричній прогресії. І ми не можемо вже дати усю інформацію дітям. А значить, маємо 

лише навчити дитину здобувати нові знання за допомогою мислення та сучасних методів 

навчання - комп'ютера, телевізора, книг тощо. 

Принцип спільних проектів - допомогти дітям відчути життєву потребу в знаннях, як 

умову їхньої життєдіяльності. Мотивація дитячої діяльності має бути для них зрозумілою. 

Принцип партнерства - не «над», а «разом» Головне завдання вихователя не «вкладати в 

голови» а навчити. Якщо вихователь - лектор, віщун - це монологічний тип навчальної 

комунікації. А вона має бути на сучасному етапі діалогічною. Вихователь і діти - 

партнери. Вихователь допомагає дітям опанувати спосіб інтелектуальних та інших дій. 

Принцип активної участі кожного у спільній справі. Задовольняючись загальним 

позитивним результатом, педагоги подекуди ігнорують той факт, що досягається цей 

результат завдяки активності малої частки групи дітей. Інші - пасивно спостерігають. 

Потрібно так організувати навчальний процес, щоб кожній дитині знайшлося посильне 

завдання і щоб успіх залежав від усіх. 

Принцип активного залучення сім'ї до освітнього процессу в дошкільному закладі. 

Педагогічна культура великої кількості батьків залишається на дуже невисокому рівні. 

Активно залучаючи батьків до участі в навчальному процесі, вихователі мають змогу в 

толерантній формі надати рекомендації яким чином треба вчити малят. Це можна зробити 
у вигляді проведення «днів відкритих дверей». Проведення родинних свят, вікторин, 

конкурсів, виставок та розваг. А також підготовки дітей вдома до заняття в дошкільному 

закладі, коли вихователь в садку ставить завдання і діти з батьками ввечорі мають 

«здобути знання» про життя тварин на Півночі, наприклад. Кожна дитина про якусь одну 

тварину. А назавтра - діти приходять до дитячого садка і розповідають один одному про 

те, що дізналися. А вихователь, тільки доповнює їх відомості та систематизує їх. 

Допомагає складно розповісти про те, що діти дізналися. 



Використання знайомих нам інноваційних технологій не є протиставленням тому, що ми 

робили раніше. Елементи цих досвідів мають доповнити та удосконалити процес навчання 

дітей і сприяти підвищенню ефективності навчання дошкільнят. Ми повинні пам'ятати, що 

передовий досвід - це не є догма, а лише підказка в якому напрямку ми можемо рухатися у 

справі удосконалення навчального процесу. 

І нормально, коли у одного вихователя краще виходить використання одного досвіду, а у 

іншого - іншого досвіду. А третій вихователь - досвідчений та творчий - лише отримує 

поштовх до власної творчості та створення власного досвіду чи технології. 

Навчальний процес, як і вся діяльність педагога - це щоденна творчість та знаходження 

нових методів впливу на дитину. Грамотний та творчо налаштований педагог завжди 

знайде можливість на базі традиційних методів навчання, які роками давали йому високі 

показники знань дітей, знайти шляхи підвищення ефективності своєї роботи завдяки 

використанню новітніх технологій, досвідів та методів в роботі. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію Коновалової Т.А.  взяти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М., в.о.директора школи, про стан викладання,  

дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм з математики, яка 

зазначила, що протягом лютого - березня 2021 року  в закладі освіти  вивчався стан 

викладання математики, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних 

програм та рівня навчальних досягнень учнів. 

Наслідки вивчення та результати проведених контрольних робіт свідчать про те, 

що вчитель Соколенко Е.О. має добру науково-теоретичну підготовку, володіє методикою 

викладання предмета. Забезпечують засвоєння учнями основних математичних понять, 

передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках 

використовуються сучасні форми і методи навчання, що активізують розу мову діяльність 

учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, працюють над 

розвитком математичного мислення. 
Учитель математики Соколенко Елеонора Олександрівна приділяє увагу створенню 

найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов'язково 

враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Тому основою процесу на-

вчання є рівнева диференціація не тільки в межах одного класу, а й у виборі підручників 

для роботи в класах із різним рівнем розвитку та навчальних досягнень. Це дає змогу 

реалізувати базову математичну освіту з різним ступенем обгрунтованості й повноти на 

основному (обов'язковому для всіх учнів) та підвищеному (для тих, хто має здібності та 

інтерес до математики) рівнях, які визначають мінімальний і максимальний обсяг 

навчального матеріалу програми.  

Відвідані уроки показали, що в основному вчителька проводить уроки на 

достатньому рівні.  Приділяє  увагу роботі з підручником, розвиває логічне мислення. 

Зауважень до ведення класних журналів немає, записи в журналах відповідають 

календарним планам, що в свою чергу відповідають вимогам програми з математики для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Соколенко Е.О. у своїй роботі намагається впроваджувати нові форми та методи 

навчання і виховання у викладанні предмету. Однак  на  уроках   необхідно привчати 
учнів до самоконтролю та взаємоконтролю своєї діяльності, що спонукає дітей до 

самостійності в роботі, що   є одним з головних чинників успішної роботи на ЗНО. 

Вчителі займаються самоосвітою, беруть участь у роботі районного методичного 

об’єднання вчителів математики. 

Календарні плани вчителів складені з урахуванням методичних рекомендацій, у 

них передбачені самостійні та контрольні роботи, математичний обсяг знань. Поурочні 

плани відображають роботу вчителів з виконання державних програм, індивідуальну та 

диференційовану роботу з учнями. 

Кабінет математики, створений учителем Соколенко Е.О. обладнані навчальними 

посібниками, дидактичним матеріалом, інтерактивною дошколю. Таблицями. Це значна 



допомога їй у підвищенні інтенсивності навчального процесу, дає змогу уникати 

перенавантаження учнів домашніми завданнями. Учитель планує обсяг самостійної 

діяльності з метою відпрацювання необхідних загальнонавчальних і спеціальних умінь та 

навичок. Учитель замінює подачу теоретичного матеріалу практичними завданнями, 

включає в дію різні органи чуття. 

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня 

навчальних досягнень учнів перевірено під час проведення контрольних та самостійних 

 робіт з математики в 5, 6, 8 класі: 

  

Класи 

Кількість 

учнів/ 

писало 

Рівень навчальних досягнень 
% 

успішності 

% якості 

знань 

 

високий досьатній середній початковий  

5 9/7 2/29% 3/43% 1/14% 1/14 86% 72% 

6 10/8  1/13% 2/25% 5/62%  0 100%   38% 

8 9  0 6/ 67% 3/33%  0   100%  67% 

 Перевірка показала, що мало учнів, які виконують контрольну роботу на високий та 

достатній рівень досягнень.  

  

УХВАЛИЛИ:  

1. Вчителю математики  Соколенко Е.О.: 

1.1.   Застосовувати ефективні форми та методи для розвитку творчих здібностей школярів 
(проблеми, ситуації, проблемно-наслідковий аналіз умов задач, формування в учнів 

прагнення до самостійного пошуку розв'язання тощо). 

1.2.  Під час складання задач, вправ та підготовки до уроків особливе значення приділяти 

практичній спрямованості та диференціації навчання. 

1.5.  Провести поглиблене повторення не засвоєних учнями розділів програми. 

1.6. Звернути увагу на недоліки в системі перевірки та оцінювання знань учнів, підготовці 

до контрольних робіт, відповідності виставлення підсумкових та семестрових балів. 

 

4. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М.,   яка ознайомила колектив з Положенням про підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників Новоолександрівської ЗОШ-дитсадка І-ІІІ ступенів 

та   Порядком  визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Крім того Оксана Миколаївна охарактеризувала роботу Третяк Л.В., учителя української 

мови  та літератури, у між атестаційний період.  Третяк Л.В. бере активну участь у 

методичній роботі школи та району, очолює ШМО вчителів гуманітарного циклу:     

 

10.11.2017 р. - районний семінар учителів української мови та літератури з теми: 

«Національне виховання особистості на основі інтеграції народознавчих і краєзнавчих 

підходів у мовно-літературній освіті» (Відкритий урок: Збірка інтимної лірики І. Франка 

«Зів’яле листя»). 

 

9.11.2018 р. -  районний семінар заступників директора з виховної роботи: « Приорітети 

національної системи виховання у формуванні майбутньої особистості» (Народознавчі 

гостини в музеї «Обереги  вкраїнського роду»)  

  Щорічно випускники   складають ДПА у формі    ЗНО з української мови та 

літератури  та показують високі результати:  

2019 рік – результати ЗНО( Лємєшов  М.- 194, ДПА – 12 б., Лиман А. – 185, ДПА – 10 б., 

Петрук В. – 185, ДПА – 10 б. 

2020 р. – результати ЗНО (Шапошнікова І. – 180, ДПА – 10б., Лисенко В. – 176, ДПА- 10 

б.) 

Учениця Ліни Віталіївни Мачуліна Карина протягом  2 років (2018-2019 рр)  

займається в МАН (секції «Українська мова») «Особливості семантики українських 
фразеологізмів із компонентом – зоонімом», посіла І місце в районному етапі та стала 

лауреатом обласного.    Шапошнікова І у 2018 р.. посіла І місце, у 2019 р. – ІІ місце в 



Всеукраїнському конкурсі імені Т.Шевченка, Мачуліна К. та Балабан А..брали участь  у 

конкурсі «Поетичний вернісаж»  

Мачуліна Карина у 2018, 2019 р.  2020 р – (ІІІ м. у обласному онлайн-конкурсі) 

посіла призові місця у конкурсі  майстрів художнього читання «Наша земля – Україна», 

Подлесна Юлія  у 2019 р.  – (ІІІ м. ). 

Третяк Ліна Віталіївна -  класний керівник. Вона  завжди  в пошуку нових форм 

виховної роботи, має тісний контакт з батьками та учнями. У школі вивчається її досвід як 

класного керівника з питання «Клас-родина». У 2019  році  учні 9 класу брали участь у 

районному конкурсі «Хочеш змін - почни з себе» (І місце). 

 

ВИСТУПИЛИ: Дикуха Т.А., яка ознайомила присутніх з роботою  Швиденко О.М.,  У 

межах педагогічного навантаження Швиденко О.М. викладає в школі українську мову та 

літературу.   З 2016 року був розроблений міні-підручник з української  мови «Синтаксис. 
Підготовка до ЗНО», з 2018 року - оновлено збірку « Підготовка до ЗНО. Лірика» (додані 

посилання на аудіо та відео твори через QR-код ). Свої роботи та напрацювання викладає 

у блозі  та на сайті закладу освіти. 

  Оксані Миколаївні притаманний яскравий авторський стиль, завдяки якому 

створена палітра різноманітних захоплюючих уроків та позакласних заходів. На уроках 

вчителя панує атмосфера творчого натхнення, взаємоповаги та довіри між учителем та її 

вихованцями, спостерігається стан розкутості й оригінальності думки. Педагог 

демонструє конструктивно-інноваційний підхід до моделювання сучасного уроку  

словесності та творчий підхід до застосування наочно-демонстраційних матеріалів.    

Як учитель – словесник постійно бере участь у методичній роботі закладу освіти та 

району:  

17.02.2017 рік – відкритий урок мистецтва на районному семінарі з теми 

«Міжпредметні зв’язки на уроках суспільно-гуманітарного циклу»; 

10.11. 2018 року - участь у районному семінарі вчителів української мови та 

літератури  на базі Новоолександрівської ЗОШ-дитсадка І-ІІІ ступенів з теми 

«Національне виховання особистості на основі інтеграції народознавчих та краєзнавчих 

підходів у мовно-літературній освіті (урок у 6 класі з використанням відео та 
інтерактивних вправ з теми «Зміни приголосних при творенні слів») . 

Учні Швиденко О.М. – учасники конкурсів, олімпіад:   

2018 р.  – Лисенко Вікторія, 3 місце, Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 

Яцика (ІІ етап); 

2018 рік - Нагорна Анастасія, 3 місце, Міжнародний мовно-літературний конкурс імені 

Тараса Шевченка (ІІ етап); 

2020 рік – Лисенко Вікторія , 3 місце, олімпіада з української мови та літератури (ІІ етап); 

  Результати учнів із  ЗНО: 

2016 рік –   Кузьо А. – 185 , ДПА -10 б., Приходько М. – 177 , ДПА - 9 б., Дикуха М.- 176, 

ДПА- 9 б., Гаращук В. – 170 , ДПА-9б., Ващенко В.- 168 . ДПА -8 б.   

2018 рік –   Нагорна А. – 193, ДПА – 11 б., Петрук О. – 171 , ДПА – 9 б., Задніпряний -  

170, ДПА – 11 б. 

У 2018 році учениця Нагорна Анастасія за найвищий бал  ЗНО з української мови 

отримала стипендію 10000 грн. 

2021 рік – здобувачі освіти  беруть участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі 

юних дослідників «Патріот» з української мови та історії.  

 
Береговий В.М., учитель історії , охарактеризував роботу Лємєшової Т.В. , учителя 

історії вищої категорії Лємєшова Тетяна Володимирівна, яка бере активну участь у роботі 

районного  методичного об’єднання вчителів історії, у семінарах-практикумах,  проводить 

відкриті уроки. З 2014 по 2020 роки очолювала районне МО вчителів історії та 

правознавства.  

11.11.2016 рік – районний семінар молодих учителів з теми інформаційно-

комунікаційних технологій у системі інтерактивного навчання в середній школі урок 



«Історія України»  8 клас. З теми «Передумови та причини  Національно-визвольної війни. 

Богдан Хмельницький, його сподвижники. Початок війни». 

17.02.2017 р. районний семінар вчителів історії та правознавства «Міжпредметні 

зв’язки на уроках суспільно-гуманітарного циклу» (урок «Тріумф грецької культури», 

виховний захід пам’яті героям Небесної сотні «Вони відлетіли, щоб жила Україна»). 

9.11.2018 р.   районний семінар заступників директора з виховної роботи: 

«Пріоритети національної системи виховання у формуванні майбутньої особистості» 

(тренінг «Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе»). 

Протягом останніх років є координатором у школі з підготовки здобувачів освіти 

національно-патріотичної гри «Джура»,  конкурс «Відун»( І та ІІ місця у районному етапі). 

2020 р. – ІІ місце у Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Відун». 

Учні беруть участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі юних дослідників 

«Патріот».  Вихованці вчителя нагороджені відзнаками за перемогу у конкурсах: 

Лємєшова Карина ІІІ місце в обласному конкурсі «Українська революція 1917 – 1921 

років – погляд через 100 років».  

 Щорічно випускники обирають історію України як ДПА у формі ЗНО і показують 

високі результати: 

2016 рік – якість знань ДПА  – 50%  ( Дикуха М.- 185, ДПА- 11 б., Приходько М. – 173, 
ДПА – 10 б.)  

2017 рік – якість знань ДПА  –  64% (Швиденко Т. -173, ДПА 10 б., Капінус В.- 171, ДПА 

– 10 б., Тарасюк 164, ДПА – 10 б., Баль А. -162 , ДПА – 9 б.,  Лємєшова К. -160, ДПА – 9  

б.)  

2018 рік – якість знань ДПА  – 71% ( Нагорна А. – 178, ДПА – 11 б., Задніпряний -  176, 

ДПА – 11 б.) 

2019 рік – якість знань ДПА  – 71% (Лемешев М.- 197, ДПА – 12 б., Лиман А.- 186, ДПА – 

11 б., Перебенесюк А.– 168, ДПА – 10б., Гаценко М.-163, ДПА – 10 б.) 

2020 р. – якість знань ДПА  – 90%  (Лисенко В. – 172, ДПА – 11 б., Тарасюк Р. – 172, ДПА 

– 11 б., Матвєєв – 166, ДПА – 10 б., Стрілець – 160, ДПА – 10 б.) 

Учні Тетяни Володимирівни – переможці ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з історії: 

2016 р. -  Дикуха М.,  ІІ місце у ІІ етапі.; ІІІ м. – у ІІІ етапі. 

2017 р. – Лємєшов М., ІІ місце у ІІ етапі.; ІІІ м. – у ІІІ етапі. 

2018 р. – Лємєшов М., І місце у ІІ етапі.; ІІ м. – у ІІІ етапі. 

2020 р. – Левечко Я., ІІ місце. 

Лємєшова Тетяна Володимирівна - заступник директора з виховної роботи, пріоритетом 

роботи є націлення учнів на дотримання норм моралі в повсякденному житті, формування 

національних, патріотичних  почуттів. Вона - творчий педагог і прагне, щоб процес 

навчально – пізнавальної діяльності був максимально ефективним і ніколи не зупиняється 

у своєму творчому пошуку.  Вимоглива до себе та до інших, відповідально ставиться до 

дорученої справи, має власний творчий почерк і справжню любов до своєї професії. 
Користується повагою серед батьків, учнів, колег по роботі.     

Хомич Г.М., учитель початкових класів,  підкреслила. що Лемешева С.А. за час 

педагогічної діяльності зарекомендувала себе досвідченим та творчим педагогом, який 

досконало володіє ефективними формами та методами навчання, які сумлінно впроваджує 

та розвиває під час   навчального процесу, що сприяє зростанню пізнавальної діяльності 

учнів, забезпеченню високої результативності.  

Працюючи над педагогічною проблемою щодо підвищення ефективності уроку за 

рахунок інтеграції навчального матеріалу,  Лемешева С.А. успішно поєднує різні форми 

організації навчання, системно застосовує  дидактичний матеріал. На її уроках панує 

творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у навчальному процесі.  

Завдячуючи правильній організації роботи,   учитель досягла належного рівня засвоєння 

учнями навчального матеріалу та високої якості їх знань.   При загальній успішності 100% 

якість знань учнів, яких навчає Лемешева С.А. у середньому становить 75%. 

Учитель  постійно працює над підвищенням ефективності уроку,  проводячи їх з 

урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог 



організації освітнього процесу.   Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, 

веде факультативні заняття, готує учнів до участі в учнівських конкурсах. Підготовлені 

нею учні   ставали переможцями та призерами конкурсу ім.. П.Яцика. ( 2018 - 2019 р. – 

Ремез В.)  

   Світлана  Аркадіївна велику увагу приділяє розвитку та удосконаленню 

навчально-матеріальної бази, навчально-методичному забезпеченню уроків, складанню 

засобів діагностики знань учнів.   Бере активну участь у методичній роботі школи, району.      

Лемешева С.А. доброзичлива, відповідальна, тактовна. Відзначається загальною 

культурою, високими моральними якостями.   Користується повагою серед колег, батьків, 

учнів. 

Коновалова Т.А. сказала. що Шлапак Ф.А. велику увагу  приділяє розвитку творчих 

здібностей вихованців з урахуванням вікових та психологічних особливостей кожного, 

виховує любов до Батьківщини,   культури, традицій українського народу. 
У 2012 році брав участь у районному семінарі вчителів трудового навчання на базі 

Новоолександрівської ЗОШ - дитсадка, проводив відкриті уроки. 

Учні Шлапака Ф.А.   посідають призові місця в різноманітних конкурсах, 

олімпіадах: 

- 2016 р. – Грамота за участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі педагогів «З 

Україною в серці» 

- 2017 р. Диплом І ступеня. Номінація образотворче мистецтво та декоративно-

прикладне мистецтво «таврійський барво грай» 

- 2017 р. – Диплом ІІ ступеня в номінації декоративно-прикладного мистецтва 

«Таврійський барвограй»  

Шлапак Ф.А. є керівником музею історії села Новоолександрівка, очолює 

краєзнавчий гурток «Музейна справа». Разом зі своїми вихованцями оформив стенди 

патріотичного спрямування: «Героїв пам’ятаємо завжди» (присвячено пам’яті Небесної 

сотні), «Служу народу України» тощо. Велику роботу проводить учитель у оформленні 

дитячого садка.   

Шлапак Ф.А.  як соціальний педагог  відвідує сім’ї, постійно працює з учнями та 

батьками, які потребують особливої уваги, маючи юридичну освіту та звання майора 
міліції,  проводить роботу з правовиховної тематики. 

Бере активну участь у роботі районних методичних об’єднань вчителів трудового 

навчання.     

Користується авторитетом серед колег по роботі, батьків, учнів. 

Лємєшов Ю.Б. наголосив, що Шлапак І.Ф.  за час роботи (педагогічний стаж 7  роки)  у 

Новоолександрівській школі-дитячому садку І-ІІІ ступенів зарекомендувала себе як 

професійно компетентний педагог.   Вихователь виявляє достатній рівень теоретичної 

підготовки, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє 

педагогічним інструментарієм, організовує освітньо - виховний процес відповідно до 

сучасних методичних вимог. Планує навчально-виховний процес з урахуванням констант 

Базового компонента дошкільної освіти, результатів діагностики вихованців, запитів 

 батьків. Виконуючи нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти скеровує 

свою діяльність на якісне впровадження державної Базової програми розвитку дитини 

дошкільного віку.   Сприяє створенню  умов для реалізації принципів гуманізації 

виховання, розвиваючого навчання, оптимізації навчально-виховного процесу, 

вдосконаленню процесів діагностики, планування освітнього процесу.    

       У міжатестаційний період брала участь у семінарах: 

1. Міжрайонні семінар вихователів дошкільних закладів (Нововоронцовський – 

Високопільський р-ни) 

-майстер-клас «Дихальна гімнастика». 

        2. Семінар завідуючих закладів дошкільної освіти «Творча майстерня вихователя   

           «Веселе слоненя» - майстер-клас з дихальної гімнастики. 



3. Методичний  фестиваль. (творчі  знахідки педагогів, обмін  досвідом). 

«Розвиток  творчих здібностей дітей під час образотворчої діяльності засобами  

нетрадиційних  технік аплікацій». 

    Вихователем  проведені такі свята: 

-  «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо». 

- «Зима прийшла й розваги принесла». 

- «Зі спортом дружим ти і я». 

Її робота відзначається творчим підходом до проведення всіх педагогічних заходів, 

досконалою методикою, активною комунікативно-мовленнєвою діяльністю. Шлапак І.Ф. 

проявляє високий рівень професіоналізму, майстерності,  ініціативи, творчості.     Є 

активним провідником новаторських ідей у вихованні дошкільників.   Своїми 

досягненнями та творчими задумами вихователь ділиться з колегами. Для задоволення 

потреб кожного вихованця в самореалізації, самовдосконаленні, саморозвитку  створює 

відповідне розвивальне середовище. Інна Федосіївна нетрадиційно підходить до 

проведення занять, розваг, свят.  Завжди серйозно і відповідально ставиться до 

покладених до неї обов’язків та доручень, бере участь у семінарах-практикумах, районних 

заходах.  Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, зокрема, шляхом 

участі в роботі   педагогічних рад, методичних тижнів. 2013 р. – перемога в обласному 

конкурсі виробів ручної роботи серед дошкільників навчальних закладів «Символіка  

рідного краю» Головного управління юстиції в Херсонській області; 2016 р. - участь у ІІ 

Всеукраїнському фестивалі педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору: з 

Україною в серці!» (номінація«Український сувенір – своїми руками» (поробка). 

Розваги: «У пташиному містечку». «Для розваги і розради Масляна – найкращий 

час».  «Подарунки від природи для здоров’ячка і вроди» 

Вихователь працює в тісній взаємодії з сім’єю. Користується заслуженою повагою 

серед колег та батьківської громадськості. Відзначається загальною культурою, 

моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Шлапак І.Ф.. 

талановитий організатор, творча особистість і суспільно активна людина. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити  результати  голосування: 

Швиденко О.М. – відповідає посаді, яку займає. Підтвердити кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої  категорії», присвоїти педагогічне звання «старший учитель». 

Порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про підтвердження 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії», педагогічного звання «старший 

учитель» (За – 6, проти – 0 , утримались – 0 ). 

Лємєшова Т.В. – відповідає посаді, яку займає. Підтвердити кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої  категорії», звання «старший вчитель». Порушити клопотання перед 

атестаційною комісією вищого рівня про підтвердження кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої  категорії», звання «старший вчитель» (За – 6, проти – 0 , утримались – 

0). 

Третяк Л.В. – відповідає посаді, яку займає. Підтвердити кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої  категорії», присвоїти педагогічне звання «старший учитель».  

Порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про підтвердження 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії», педагогічного звання «старший 

учитель» (За – 6, проти – 0, утримались – 0) 

Лемешева С.А.  – відповідає посаді, яку займає. Підтвердити  кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої  категорії». (За – 6, проти – 0,  утримались – 0); 

Шлапак Ф.А.  – відповідає посаді, яку займає. Підтвердити  кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої». (За – 6, проти – 0,  утримались – 0); 

Шлапак І.Ф.  – відповідає посаді, яку займає. Встановити 11-й тарифний розряд. (За – 6, 

проти – 0,  утримались – 0) 

  

5.СЛУХАЛИ: 



Швиденко О.М.,  в.о. директора  школи,  повідомила,  що на  виконання На 

виконання протоколу регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Херсонської обласної 

державної адміністрації від 17 березня 2021 року № 6 , протоколу засідання місцевої 

комісії з питань ТЕБ та НС Новоолександрівської сільської ради від 19 березня 2021 року 

№ 1, наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Новоолеександрівської сільської 

ради від 18.03.2021 року № 13 «Про перехід на дистанційну форму навчання» та з 

метою запобігання подальшого поширення даного захворювання та виникнення 

ускладнень,  переведено на дистанційну форму навчання здобувачів освіти 5-10 класів з 22 

березня 2021 року по 03 квітня 2021 року. Для  ефективної  організації  освітнього  

процесу  рекомендувала  використовувати  дистанційне  навчання  за  допомогою   різних  

інструментів:  електронної  пошти,  Viber,  блогів,  відео уроків,  веб – сервісів,  

електронних,  інтерактивних,  мультимедійних  підручників.  Посібників  (колективна  їх  

розробка  засобами  Learning  Apps,  електронні  версії  підручників,  гіпермаркетів  знань  

(сторінками  Вікіпедії) тощо. 

ВИСТУПИЛИ: 

Кубай Г.В., учитель  англійської  мови,  ознайомила  присутніх  з  основними  

інструментами  в  дистанційному  навчанні  та  їх  короткою  характеристикою  

(електронна  пошта,  форум,  чат,  відео конференція,  блог,  середовище  

Classroom,тощо).  Було  відзначено,  що  соціальні  мережі  та  Viber  дозволяють  

створювати  закриті  групи,  чати,  обговорення  тем,  завдань,  проблем,  інформації.  

Мацевич А.І.,  вчитель  початкових  класів,  зупинилась  на  специфіці  інтернет – 

навчання,  що  базується  на  телекомунікаційних  технологіях,  інтернет – ресурсах  і  

послугах,  впливає  на  способи  відбору  і  структуризації  змісту,  способи  реалізації  тих  

чи  інших  методів  та  організаційних  форм  навчання,  що  суттєво  впливає  на  

функціонування  всієї  системи.  Учень  відбирає  й  обробляє  інформацію,  висуває  

гіпотези,  приймає  рішення,  спираючись  на  власні  роздуми,  власне  бачення  

проблеми.  У  центрі  пізнання  знаходиться  проблема,  яка  вимагає  роботи  думки  для  

її  розв’язання.  Пізнавальна,  мисленнєва  діяльність  індивіда  дозволяє  йому  виходити  

за  рамки  отриманої  інформації,  отримувати  нові  знання.  Роль  мережевого  викладача  

полягає  в  тому,  щоб  допомогти  учням,  стимулювати  їх  до  самостійних  роздумів,  

відкриттів,  новим  поглядам  на  досліджуване  явище,  предмет.  Водночас  учитель  та  

учень  залишаються  учасниками  цього  процесу  в  активному  діалозі. 

Гаркуша Д.В.,   учитель  інформатики,  продемонстрував  перелік джерел  та  онлайн  

платформ  на  допомогу  педагогам  в  організації  дистанційного  навчання. 

Соколенко Е.О.,   учитель  математики,  наголосила,  що  не  завжди  якісний  зв'язок  

інтернет  мережі вчителі  не  можуть  використовувати  повною  мірою  можливості  

онлайн  навчання,  тому  синхронне  дистанційне навчання  практично  неможливе.  

Варто  враховувати  і те, що  у  деяких  учнів  відсутні  комп’ютери  та  ноутбуки,  тому  з  

ними  можна  налагоджувати  лише  телефонний  зв'язок. 

  З  метою  виконання  навчальних  програм  потрібно  організовувати  щоденне  

спілкування  з  учнями,  здійснювати  індивідуальну  допомогу  їм  через  телефонний  

зв'язок,  мобільні  додатки,  а  також  створити  групу  на  Faceboоk,  Viber,  тощо  і  

щоденно  відповідно  до  розкладу  навчальних  занять  надавати  учням  завдання  для  

виконання. 

І.  УХВАЛИЛИ: 

1.Заступнику  директора  з  навчально – виховної  роботи Швиденко О.М.: 

1.1. До  26.03.2021 року організувати  інформування  учасників  освітнього  процесу  

щодо  заходів  запобігання  поширенню  коранавірусу,  проявів  даної  хвороби  та  дій  у  

випадку  захворювання  та  розміщення  відповідної  інформації    на  сайті  школи. 

1.2.До  26.03.2021  року  довести  до  відома  педпрацівників,  що  згідно  з  

рекомендаціями  МОН  України  щодо  організації  освітнього  процесу  в  умовах  



запровадження  карантину,  навчальний  матеріал  може  бути  освоєний  за  рахунок  

ущільнення,  самостійного  опрацювання,  засобів  дистанційного  навчання,  тощо. 

1.3. До 26.03.2021  року  розробити  заходи  щодо  роботи  педагогічних  працівників у  

дистанційному  режимі  та  на  виконання  інших  видів  робіт  (організаційно – 

методична,  методична,  наукова  тощо).  

1.4.До  26.03.2021  року розробити  заходи  щодо  виконання  навчальних  планів  та  

програм шляхом  дистанційного  навчання.  Ущільнення  та  проведення  за  необхідності  

додаткових  занять  після  налагодження  епідеміологічної  ситуації,  враховуючи  

гранично  допустиме  навантаження  на  учнів. 

2.  Педагогічним  працівникам  закладу: 

2.1.Виконання  освітніх  програм  закладу  освіти,  провести  шляхом  організації  

освітнього  процесу  із  використанням  технологій  дистанційного  навчання,  що  не  

передбачає  відвідування  закладів  освіти  її  здобувачами,  а  також  виконання  іншої  

роботи                    (організаційно – педагогічної,  методичної,  наукової  тощо),  внести  

необхідні  зміни  до  календарно – тематичного  планування. 

2.2.  До  26.03.2021року  розробити  плани  роботи  на  період  карантину  у  відповідності  

до  тижневого  навантаження. 

2.3.Забезпечити  засвоєння  учнями  навчального  матеріалу  за  рахунок: 

2.3.1.  Самостійного  опрацювання  та  дистанційного  навчання            (соцмережі,  

месенджери,  телефонний  зв'язок);  

2.3.2. Організувати  щоденне  навчальне  спілкування  з  учнями; 

2.3.4. Здійснювати  індивідуальну  допомогу  учням  через  телефонний  зв'язок,  мобільні  

додатки; 

2.3.5. Надавати  завдання  учням  на  шкільному  сайті,  у  групі  на  Faceboоk,  Viber  

тощо  у  відповідності  до  розкладу  уроків. 

 6. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М., яка ознайомила з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 03.03.2021 року № 273 «Про звільнення від проходження державної 
підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної 

середньої освіти, у 2020-2021 навчальному році»   

УХВАЛИЛИ : 

1.Звільнити у 2020-2021 навчальному році  від проходження державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, 

у 2020-2021 навчальному році  

2.Класним керівникам 4 та 9 класів довести до відома здобувачів та батьків  

 

Голова педагогічної ради            Швиденко О.М. 

Секретар педагогічної ради           Даниляк Д.В.  


