
Протокол № 3 

засідання педагогічної ради 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 

  

від 17 січня 2020 року 

Голова педагогічної ради – Береговий В.М. 

Секретар педагогічної ради – Даниляк Д.В. 

Присутні: вчителі школи в кількості 19 осіб. 

Відсутні: - 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Виховання активної, соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно 

мислячої юної особистості у  закладі освіти: реалії, проблеми, результати. 

3. Стан ОП та ТБ за І семестр 2019-2020 навчального року. 

 

1. СЛУХАЛИ: Берегового В.М., директора школи, ознайомив присутніх з 

виконанням рішенням попередньої педради. 

УХВАЛИЛИ: 

1.   Інформацію Берегового В.М. взяти до відома. 
2. СЛУХАЛИ: Лємєшову Т.В., заступника директора школи з ВР,   

яка підкреслила,  що завдання школи – навчити жити. Ми повинні 

виховувати людину здатну створити своє особисте життя. П. Блонський 

Головними завданнями освіти в Україні є виховання громадянина України, 

формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій 

притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, 

свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою 

Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної 

участі у соціальному житті країни. У формуванні означених важливих 

якостей, розвитку соціальної компетентності, вихованні особистості 

громадянина сучасної демократичної держави важливе місце займає 

середовище - все те, що оточує дитину від народження до кінця життя, 

починаючи з сім’ї, шкільного оточення і завершуючи середовищем 

соціальним, у якому вона народжується і яке створює умови для її розвитку і 

виховання. 

У «Концепції громадянської освіти та виховання» передбачено, що 

результатом успішної соціалізації дитини можна вважати її готовність до 

виконання соціальних ролей: Я – успішний учень, у дорослому житті – 

успішний працівник. Я – система громадянських компетентностей, у 

дорослому житті - свідомий громадянин. Я – система ціннісних ставлень, у 

дорослому житті - успішний сім’янин. Таким чином на концептуальному 

рівні державою визначено суспільно важливе завдання для освітян - 

забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з 

раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через 

систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом. 

Соціальне становлення відбувається під стихійним або 

цілеспрямованим впливом величезної кількості відповідних суспільних 



структур та інститутів, виховна роль яких по-різному виявляється на вікових 

стадіях цього процесу. Якщо розглядати соціалізацію індивіда як процес його 

інтеграції до складу певної соціальної спільноти, то можна виділити певні 

рівні такої інтеграції, а саме: Рівні соціалізації • об'єктивна (соціально-

економічна), в результаті якої індивід обіймає певну позицію, положення в 

структурі спільноти; • функціональна, що обумовлює виконання індивідом 

певних функцій, ролей; • нормативна, що визначає готовність індивіда діяти 

певним чином для досягнення власних цілей, узгоджених з цілями діяльності 

спільноти; • міжособистісна, що визначає ставлення оточення до індивіда, 

оцінку його взаємодії з ним. Важливим виховним фактором є найближче 

соціальне оточення, в якому проходить життя і діяльність учня, тобто 

середовище у вузькому розумінні цього слова – сім’я, дитячий колектив, 

товариші, дорослі люди, з якими безпосередньо спілкуються школярі. 

ЛЮДИНА Об'єкт суспільного впливу Суб'єкт суспільного життя 

Соціалізація СУСПІЛЬСТВО участь у житті суспільства засвоєння 

соціально-культурного досвіду Процес соціалізації відбувається у соціумі – 

суспільному середовищі З одного боку, індивід засвоює соціальний досвід, 

цінності, норми, установки, властиві суспільству і соціальним групам, до 

яких він належить… …а з другого – активно входить у систему соціальних 

зв’язків, завдяки яким і набуває соціального досвіду 

Соціалізація – процес і результати засвоєння людиною історично 

створених соціальних норм та культурних цінностей, що необхідні для 

повноцінного життя у суспільстві і передбачають включення особистості у 

систему суспільних відносин та самостійне відтворення цих відносин Освіта 

– це спеціально спрямована та керована частина соціалізації індивіда; 

цілеспрямований процес і результат виховання та навчання в інтересах 

особистості, створення умов для її максимально повної самореалізації. 

Виховання – це спеціально організований, цілеспрямований процес 

формування морально- духовної життєво компетентної особистості, яка 

успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. 

Процес соціалізації відбувається в 3-х площинах: Ціннісні орієнтації 

Соціальні ролі Мотивація за 3-ма сферами: Спілкування Діяльність 

Свідомість 

Залежно від віку індивіда розрізняють 5 основних етапів (стадій) соціалізації: 

1. Первинна соціалізація, або стадія адаптації (від народження до 

підліткового періоду дитина засвоює соціальний досвід некритично, 

адаптується, пристосовується, наслідує).  

2. Стадія індивідуалізації (з'являється бажання виділити себе серед інших, 

критичне ставлення до суспільних норм поведінки). У підлітковому віці 

стадія індивідуалізації, самовизначення ―світ і я‖ характеризується як 

проміжна соціалізація, тому що усе ще не стійке у світогляді і характері 

підлітка. Юнацький вік (18-25 років) характеризується як усталено 

концептуальна соціалізація, коли виробляються стійкі властивості 

особистості.  

3. Стадія інтеграції (з'являється бажання знайти своє місце в суспільстві, 

―вписатися‖ у суспільство). Інтеграція проходить благополучно, якщо 

властивості людини приймаються групою, суспільством. Якщо ж не 



приймаються, можливі такі виходи: - збереження своєї несхожості і поява 

агресивних взаємодій (взаємовідносин) з людьми і суспільством; - зміна себе 

(стати як всі); - конформізм, адаптація.  

4. Трудова стадія соціалізації охоплює весь період зрілості людини, весь 

період її трудової діяльності, коли людина не тільки опановує соціальний 

досвід, але й відтворює його за рахунок активного впливу людини на 

середовище через свою діяльність.  

5. Післятрудова стадія соціалізації розглядає похилий вік як вік, що робить 

істотний внесок у відтворення соціального досвіду, у процес передачі його 

новим поколінням. 

Первинна соціалізація. Найбільше значення в процесі первинної 

соціалізації відіграє сім’я, звідки дитина і черпає уявлення про суспільство, 

про його цінності і норми. Так, наприклад, якщо батьки висловлюють думку, 

яка має характер дискримінації щодо якої - небудь соціальної групи, то 

дитина може сприйняти таке ставлення як прийнятне, нормальне, усталене в 

суспільстві. 

Вторинна соціалізація. Вторинна соціалізація відбувається вже поза 

домом. Її основою є школа, де дітям доводиться діяти у відповідності з 

новими правилами і в нових обставинах. У процесі вторинної соціалізації 

індивід долучається вже не до малої групи, а до великої. 

Організаційна соціалізація - це процес придбання людиною навичок і 

знань, необхідних для виконання своєї організаційної ролі. Головне завдання 

– залучити особистість до різнобічної діяльності та спілкування. 

Групова соціалізація - це соціалізація всередині конкретної соціальної 

групи. Так, підліток, який проводить більше часу зі своїми однолітками, а не 

з батьками, ефективніше переймає норми поведінки, притаманні для групи 

його ровесників. 

Гендерна соціалізація Важливою складовою процесу соціалізації є 

вивчення ролі чоловіка і жінки. Гендерна соціалізація - це процес засвоєння 

знань і навичок, необхідних для конкретного статі. Простіше кажучи, 

хлопчики вчаться бути хлопчиками і дівчатка вчаться бути дівчатками. 

Інститути соціалізації - організації, що впливають на процес соціалізації та 

його організацію. Вони виконують важливі функції, основні з яких: • 

навчання культурним нормам і зразкам поведінки; • контроль за тим, як 

міцно, правильно та глибоко засвоєно соціальні норми й ролі. Соціальні 

інститути Сім'я Дошкільний заклад Школа Неформальна група одноліт- ків 

ВНЗ ЗМІ Право- ва система 

Шляхи здійснення соціалізації Уроки Виховні заходи Гурткова робота 

Соціальна практика Участь у соціальних проектах Учнівське самовряду- 

вання 

Сучасна загальноосвітня школа як інститут соціального виховання 

становить собою: освітньо-виховний заклад, що реалізує функції соціалізації 

особистості через виховання та освіту учнів; організацію, що здійснює вплив 

на школярів у процесі життєдіяльності у позашкільний час; соціально-

психологічну групу, вплив якої на учнів відбувається під час неформального 

спілкування та вільної життєдіяльності, що не організується педагогами. 

Сьогодні школа розглядається як відкрита соціальна система, яка включає: - 



розширення соціальних контактів школи із сім’єю; - взаємодію школи із 

закладами додаткової освіти, культури, іншими соціальними інститутами; - 

інтеграцію зусиль педагогів з широким колом громадськості; - проведення 

уроків, позаурочних занять за межами школи: у майстернях, лабораторіях, на 

свіжому повітрі, у БК тощо. 

У системі соціального виховання можна визначити три 

взаємопов’язаних напрямки діяльності школи та інших соціальних 

інститутів: організація передачі соціального досвіду учням, створення 

необхідних сприятливих умов для повноцінної самореалізації, саморозвитку 

особистості, її самоактуалізації у близькому оточенні, самовиховання у 

напрямку, бажаному для суспільства; активізація усіма суспільними засобами 

інтелектуального, емоційного, морального, культурного, фізичного та інших 

напрямків розвитку особистості; створення сприятливого середовища в сім’ї 

та її близькому оточенні, формування у мікросередовищі соціально значущих 

групових і колективних норм, орієнтацій і цінностей, що є основою 

сприятливого психологічного клімату, високого емоційного тонусу, та сприяє 

збереженню значущості цього оточення для особистості; ресоціалізація і 

соціальна реабілітація, що передбачають комплекс заходів подолання 

асоціальних відхилень і профілактику правопорушень у дітей, підлітків, 

молоді, забезпечення соціальної допомоги і захисту дітям, підліткам та 

молоді з особливими потребами з метою подолання їх соціальної 

дезадаптації і включення в життя. 

Готовність підлітка взаємодіяти з соціумом є умовним показником його 

позитивної соціалізації та визначається за такими критеріями:  

а) суспільно ціннісна спрямованість; 

 б) свідома соціальна поведінка;  

в) соціально-психологічні компетентності, які формуються в ході 

засвоєння особистістю системи спілкування та через включення в суспільну 

діяльність.  

Доведено, що на ефективність формування готовності підлітка 

взаємодіяти з соціумом впливають такі чинники освітнього простору: - 

інтеграція виховного та навчального процесів, психолого - педагогічна 

служба, - учнівське самоврядування, - взаємодія сім’ї, школи, місцевої 

громади; - засоби - рідна мова, культура, позитивний приклад батьків, 

родинні цінності, традиції, ідеали, спільна праця. 

Вплив освітнього соціалізуючого простору на процес соціалізації дітей та 

учнівської молоді здійснюється через: освітній компонент соціалізуючого 

простору:  

 різноманітність видів творчої, соціальної діяльності школярів;  розвиток 

учнівського самоврядування;  

 оновлення (збагачення) змісту освіти, упровадження інноваційних 

технологій навчання, виховання, розвитку особистості, оцінювання 

навчальних досягнень учнів;  

 безпечність інформаційного середовища;  

 культура мислення учнів . соціальний компонент соціалізуючого простору: 

 привабливість мікрорайону, де мешкають учні,  

 професійна орієнтація учнівської молоді,  



 рівень трудової зайнятості випускників;  

 рівень правової свідомості;  

 соціальне партнерство;  

 управління розвитком навчального закладу;  

 рівень готовності батьків до створення умов соціалізації дитини;  

 стиль відносин у сім'ї — виконання виховних функцій. 

Ознакою успішності процесу соціалізації особистості підлітка є його 

готовність взаємодіяти з соціумом. Три шляхи формування цієї ознаки: - 

перший шлях, коли дорослі самі формують ті чи інші життєві компетентності 

підлітків у практиці особистісних взаємовідносин; - другий – набуття 

життєвого досвіду відбувається в стосунках з ровесниками; - третій – 

одночасно і в стосунках з дорослими, і в стосунках з однолітками. 

Таким чином соціально-педагогічна місія школи як традиційного 

соціального інституту і агента соціалізації полягає у забезпеченні прав 

дитини, формуванні у неї необхідного адаптаційного потенціалу, створенні 

відповідних умов для її самореалізації, а також мінімізація негативних 

впливів соціуму на особистість шляхом використання сприятливих факторів 

соціального оточення. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Здійснювати процес соціалізації підростаючого покоління шляхом:  

1.1.гуманізації навчально-виховного процесу, створення сприятливого 

морально-психологічного клімату в освітньому середовищі школи;  

1.2. створення для кожного учня ситуації успіху, де б він міг себе 

реалізувати як особистість;  

1.3. виховання дбайливого ставлення до історії, культури і традицій 

свого народу;  

1.4. розширення виховного простору на основі зв’язків із соціальним 

Середовищем;  

1.5. виховання моральної стійкості вихованців до впливу негативних 

факторів соціального середовища через систему превентивного виховання. 

Педагогічні працівники, постійно  

2. Здійснювати процес психологічного супроводу, спрямований на 

соціальну адаптацію важковиховуваних підлітків шляхом:  

2.1. психологічного супроводу та корекції дитячих комплексів;  

2.2. надання психологічної допомоги, відповідних рекомендацій 

батькам з метою корекції поведінки учнів.  

Заступник директора школи з ВР, постійно 

3.Активізувати роботу учнівського самоврядування як засіб соціалізації дітей 

в умовах школи:  

3.1. щодо участі учнів у розробці та реалізації соціальних проектів;  

3.2. щодо залучення дітей до волонтерства, до благодійної діяльності, 

співпраці з громадськими організаціями міста.  

Педагог-організатор, постійно  

4. Превентивну діяльність школи спрямувати на попередження проявів 

асоціальної поведінки учнів:  

4.1. попередження вживання алкогольних, наркотичних та психотропних 



речовин, тютюнопаління;  

4.2. профілактику злочинів та правопорушень серед учнівської молоді. 

Педагогічний колектив, постійно  

5.Проводити систематичну інформаційно-просвітницьку роботу з 

батьківською громадою щодо :  

5.1. попередження вживання алкогольних, наркотичних та психотропних 

речовин, тютюнопаління;  

5.2. попередження проявів асоціальної поведінки серед учнівської молоді.                

Педагогічний колектив, постійно 

 

3. СЛУХАЛИ:  Швиденко О.М., заступника директора з НВР, яка 

повідомила, що робота педагогічного колективу школи з охорони праці 

організована згідно із Законами України «Про охорону праці», «Про 

пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про санітарно-епідемічне 

благополуччя населення» та Положенням «Про організацію роботи з охорони 

праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» 

стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час 

освітнього процесу в школі знаходиться під щоденним контролем 

адміністрації школи. 

На початок 2019/2020  навчального року були оформлені всі необхідні 

акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних 

приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл Управління 

Держпродспоживслужби в Нововоронцовському районі  на експлуатацію 

харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи. 

На засіданні серпневої педради затверджено План роботи 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – дитячого садка І-ІІІ 

ступенів на 2019/2020 навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона праці, 

життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу». Посадові 

обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з 

охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено 

згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці. 

У наказі по школі від 04.09.2019 року № 57  « Про  організацію 

охорони праці і дотримання правил техніки безпеки у школі та покладення 

відповідальності за життя і здоров’я учнів у 2019/2020 н. р.» призначено 

відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, 

попередження дитячого травматизму, видано накази про призначення 

відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо. 

Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників 

школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. 

У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із 

питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма 

вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи. 

Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. 

Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку 

знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про 

вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за 



організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма 

категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за 

проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й 

правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи 

комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, 

майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням 

наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці».  

Адміністрацією школи розроблено Положення «Про адміністративно-

громадський контроль з охорони праці в школі». Також у школі створена й 

постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така 

система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим 

комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й 

життєдіяльності колективу. 

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про 

колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим 

комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки 

сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови 

реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону 

праці. Двосторонні обов’язки в Колективному договорі прописані з 

урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували 

колективні переговори. До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз 

стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних 

захворювань. Питання охорони праці обговорювалися на загальних зборах 

трудового колективу, нарадах при директорові. 

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я 

працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, 

спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед 

початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці 

є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. 

Протягом І семестру випадків дитячого травматизму та випадків 

травматизму виробничого характеру серед працівників не зафіксовано. 

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно 

обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах. 

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення 

здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в школі з 

1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться 

місячники безпеки руху.  

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з 

проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, 

відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Розроблено інструктажі 

з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і святкових 

днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки 

життєдіяльності 

 

ВИСТУПИЛИ:  Подлєсний В.М., завгосп школи, повідомив,  що  

постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення 

нормального функціонування будівлі школи. Відповідно оформлюються 



записи в журналі з громадсько-адміністративного контролю з охорони праці 

та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією й профкомом 

школи. 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Визнати роботу педагогічного колективу з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності як задовільну. 

2. Усім працівникам школи: 

2.1. Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону 

праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

в установах і закладах освіти , Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-

виховного процесу. 

Постійно  

2.2. Залучати фахівців для проведення з учнями 1—11-х класів, їхніми 

батьками роз’яснювальної, просвітницької роботи, заходів із профілактики 

захворювань та дитячого травматизму, бесід про дотримання правил безпеки 

з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичних 

занять із питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо. 

ІІ семестр 2019/2020 н.р. 

3. Педагогу-організатору Даниляк Д.В. протягом ІІ семестру 2019/2020 

навчального року: 

3.1. Організувати зустрічі з фахівцями-лікарями, пожежниками, 

інспекторами ДАІ. 

3.2. Проводити рейди «Увага! Діти на дорозі!» згідно з планом роботи 

школи на 2019/2020 навчальний рік. 

3.3. Забезпечити роботу зі складання схеми безпечного руху учнів 1—

11-х класів із дому до школи, забезпечити її наявність у щоденниках кожного 

учня школи. 

3.4. Разом із батьківським комітетом проводити рейди-перевірки 

шкільного харчоблоку. 

4. Заступнику директора з господарської частини Подлєсному В.М.: 

4.1. Провести ревізію системи водопостачання, каналізації, 

тепломережі в школі. 

Січень 2020 року 

4.2. Тримати під особистим контролем стан технологічного обладнання 

та посуду на харчоблоці. 

Постійно  

5. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Швиденко О.М. 

спільно з головою профспілкового комітету Мялик О.М.: 

5.1. Здійснювати перевірку організації адміністративного контролю за 

якістю проведення навчання та інструктажів із техніки безпеки, дотримання 

встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, 

заслуховувати на нарадах при директорові та засіданнях профспілкового 

комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, інструкцій із техніки 

безпеки, обговорювати результати проведеної роботи. 



Один раз на півріччя 

5.2. Обговорювати причини захворювання учнів і працівників, 

планувати конкретні заходи з попередження нещасних випадків та 

профілактики захворювань із призначенням відповідальних осіб і термінів 

виконання. 

У разі виявлення 

Голова педагогічної ради Береговий В.М. 

Секретар педагогічної ради Даниляк Д.В.  


