
Протокол № 2 

засідання педагогічної ради 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 

  

від 15 листопада 2019 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.Створення єдиного освітнього – неодмінна умова  функціонування  

сучасного закладу дошкільної освіти та загальної середньої освіти 

3.Стан викладання географії у закладі (наказ) 

 

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: Берегового В.М., директора школи, який наголосив , що 

новий освітній простір – невіддільна частина оновлення української школи.  

Освітній простір – це, з одного боку, один з освітніх ресурсів (нарівні з 

навчальними матеріалами та технологіями, в тому числі цифровими), а з 

іншого – лише включеність до цілісного освітнього середовища робить ці 

ресурси дійсно освітнім простором, а не просто комплектом матеріальних 

вигод.  

Одним із компонентів «Нової української школи» є створення 

сучасного освітнього середовища з мобільними робочими місцями, які легко 

трансформуються для командної проектної групової роботи. На обладнання 

початкової школи Уряд виділив майже 1 млрд гривень. 40% цих грошей 

спрямовано на закупівлю дидактичних матеріалів, ще 40% – на закупівлю 

сучасних меблів, а 20% пішло на купівлю комп’ютерного обладнання. На 

переоснащення освітнього простору закладі з державної субвенції  придбано 

одномісні парти і стільці, ноутбуки, принтери, ламінатори, 2 види 

конструктора "Лего", контейнери для дидактичного матеріалу, деякий 

роздатковий та наочний матеріал за галузями: природнича - глобуси, лупи, 

компаси, мікроскопи, карти світу; математична - набори геометричних фігур; 

мовна - каси букв і цифр та ін. 

Досить активно в процес зміни середовища включилися і вчителі та 

батьки всієї початкової школи. Завдячуючи матеріальній і творчій підтримці 

батьківської громади, у класних кімнатах облаштовано осередки розвитку і 

відпочинку; значно поповнено МТБ класів дидактичними розвиваючими 

іграми; аудіо книгами, сучасними засобами навчання, наочним матеріалом, 

дрібним спортивним інвентарем. 

Перед школою поставлено завдання розширити освітній простір 

дитини, тобто вийти за межі класу (уроки в природі, розвиваюче середовище 



навколо тощо). 

Протягом цього навчального року значно змінили зовнішній вигляд 

наші коридори,   зони загального використання з тематикою цікавою для 

дітей, що розвиває творче мислення, широкий світогляд та етику.  Плануючи 

і створюючи дизайн освітнього простору першорядним є спрямування на 

розвиток дитини і мотивації її до навчання. І досвід початкової школи це 

доводить. 

Освітнє середовище у початкових класах є безпечним місцем, де діти 

відчувають себе захищеними та в безпеці, де відбувається більшість 

навчальних видів діяльності. Окрім цього, освітнє середовище більшості 

початкових класів в основному відображає філософію концепції Нової 

української школи та освітньої програми.   

З першого погляду на середовище в класі ми можемо зробити висновок 

кому воно належить – вчителям і їхньому баченню освіти чи дітям і їхнім 

батькам, їхньому баченню освіти. Цей принцип цілком дотримано у 

початковій школі: правила, створені самими дітьми, на виду; змінні виставки 

дитячих робіт; чітко визначені плани на найближче майбутнє; зони 

відпочинку, місце для мрій та таке інше. Усі матеріали розміщені на рівні 

очей дітей, що свідчить про доступність і раціональність. 

Складніше у кабінетах базової і старшої школи: стенди під стелею; 

таблиці на один урок; відсутність сучасної актуальної інформації з предмета 

(правила, рекомендації та ін.). Таке середовище створюється лише вчителем 

для того, щоб викладати навчальну програму без врахування таких чинників, 

як інтереси і потреби дітей, їх попередніх знань та досвіду. Якщо лише 

вчитель здійснює контроль щодо того, як, де, і якими навчальними 

матеріалами будуть користуватися діти, у такому класі немає місця для 

творчості, досліджень, розвитку позитивної самооцінки дітей. Хоча перші 

кроки щодо створення освітнього мобільного середовища роблять і вчителі 

базової і старшої школи. 

Усі діти заслуговують навчатися у такому середовищі, що забезпечує їх 

потреби–базові потреби, потреби у навчанні, додаткові потреби. У такому 

освітньому середовищі є баланс між навчальними видами діяльності, 

ініційованими вчителем, та видами діяльності, ініційованими самими дітьми. 

Таке середовище забезпечує можливості дітям робити власний вибір, 

можливості для розвитку нових та удосконалення наявних практичних 

навичок, отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до 

інших. 

Уроки за межами класної кімнати досить складно приживаються в 

початковій школі, а про 5-11 класи годі і казати. Так, наприклад, у 1-х класах 

замість рекомендованих МОН України щодня по 1 уроку серед природи 

проводяться по 1 на тиждень, або й на 2 тижні. У 2-4 класах – таких уроків 1-

2 на місяць, хоча ще В.О.Сухомлинський у своїй теорії довів ефективність 

таких уроків і позитивний вплив на дітей. 

Незважаючи на існуючі проблеми, радує факт, що вчителі таки уже 

відкрили для себе світ інших підходів до навчання дітей і чітко розуміють, у 

чому полягає реформа освіти, яка перебудовує школу з надання знань до 

школи компетентностей для життя у сучасному часі. А от з обізнаністю 



інших учасників освітнього процесу щодо важливості їхнього розуміння 

значення реформи, складніше. 

Отже, шановні колеги, як бачимо, є над чим працювати. Ми маємо 

усвідомити, що, не втрачаючи переваги у відповідальності за майбутнє учнів, 

маємо довести батькам, що партнерство зі школою – це не контроль з їхнього 

боку, не постановка завдань для школи, а спільна копітка робота. Наша 

партнерська діяльність зводиться до наступних обов’язків: 

• Поважати кожну дитину 

• Вірити в успішність кожної дитини 

• Бути чесними і визнавати власні помилки 

• Вміти слухати й дотримуватися конфіденційності 

• Бути послідовними й справедливими 

• Мати високі очікування щодо кожного учня, у тому числі учнів з 

особливими освітніми потребами 

• Цінувати особисті зусилля дітей 

• Організовувати стимулююче навчальне середовище 

• Постійно поновлювати свої знання про дитячий розвиток 

Вчителі і батьки повинні пам’ятати, що те, як вони навчають і виховують,є 

таким же важливим, як і те, чому вони навчають і для чого виховують. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Педагогам школи: 

1.1. Створити в межах своєї компетентності освітній простір, який має 

забезпечити доступність і комфортність сучасних умов навчання, розвитку та 

спілкування учасників освітнього процесу. 

Термін: ІІ семестр 2019/2020 н.р. 

1.2. Запровадити в практику роботи з дітьми основні аспекти взаємодії з 

учнями, окреслені Концепцією Нової української школи: 

1.2.1. Принципи ідей дитиноцентризму: «більше хвалити, менше 

критикувати»; допомагати переборювати невпевненість у власних силах; 

допомагати уникати поразок»; давати чіткі інструкції, чим спонукати до 

активної роботи; визначати і використовувати важливість зусиль кожної 

окремої дитини в діяльності класу (групи); вчити оцінювати свої сили і 

результати. 

1.2.2. Використання в роботі інноваційних технологій, спрямованих на 

формування у дітей предметних і життєвих компетентностей і наскрізних 

умінь. 

1.2.3. Забезпечення неупередженого та справедливого ставлення до кожного 

учня, без проявів будь-якої дискримінації і відзначаючи зусилля й успіхи всіх 

учнів на уроці. 

1.2.4. Вибір методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, проекти – 

соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо. 

1.2.5. Зміна підходів до оцінювання, спрямованих на відзначення прогресу і 

планування індивідуального темпу навчання, а не ранжування учнів. 

Термін: 2019/2020 н.р. і постійно 

1.3. Будувати будь-який урок на основі компетентнісного підходу, який 

передбачає: 



- спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і 

наскрізних умінь особистості; 

- застосування теоретичних знань на практиці; 

- формування здібностей до самоосвіти і командної роботи; 

- успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію. 

Термін: 2019/2020 н.р. і постійно 

1.4. Рекомендовано пройти онлайн-курси на сайті платформи EdEra з 

вибором актуальних модулів для роботи в умовах НУШ. 

Термін: 2019-2020 рік 

  

3.2. Розробити власну систему запровадження «Щоденних 5» з метою 

формування у дітей навички самостійної роботи: «письмо для себе», 

«читання для себе», «читання для когось», «робота зі словами», «слухання». 

Термін: 2019/2020 н.р. і постійно 

3.3. Проводити в обов’язковому порядку ранкові зустрічі (ранкове коло), 

спрямовані на формування у дітей почуття піклування і відповідальності. 

Термін: 2019/2020 н.р. і постійно 

(щодня, перед уроками) 

4. Заступнику директора з НВР Швиденко О.М.: 

4.1. Надавати педагогам консультативну допомогу щодо реалізації основних 

аспектів Нової української школи в освітньому процесі. 

Термін: за потребою. 

4.2. Контролювати процес реалізації Концепції Нової української школи в 

ході освітнього процесу. 

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

повідомила, що згідно річного плану роботи закладу освіти  на 2019-2020 

навчальний рік протягом жовтня-листопада місяця в школі перевірявся стан 

викладання географії в 6-9-х класах, дотримання державних вимог до змісту, 

обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів. 

У ході перевірки були відвідані уроки географії в 6-9-х класах, 

перевірено документацію: навчальний план, календарні та поурочні плани  

вчителя, стан ведення класних журналів з предмета, проведено вивчення 

дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, 

умінь і навичок учнів. 

Метою перевірки було: 

 вивчення питання забезпечення базового рівня знань учнів з географії;  

 матеріально-технічне та методичне забезпечення освітнього процесу; 

 відповідність викладання навчальним програмам; 

 об`єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів; 

 розвиток творчих здібностей учнів; 

 використання диференційованого підходу; формування знань, умінь і 

навичок у відповідності до вимог програм для загальноосвітніх шкіл; 

 науковість, планування навчального матеріалу; 

 підбір наочності, індивідуальних завдань з урахуванням 

індивідуальних здібностей учнів; 



 наявність поурочних і календарно-тематичних планів, їх якість; 

 раціональне використання робочого часу; 

 забезпеченість підручниками; 

 виконання практичних робіт відповідно до навчальних програм. 

Перевірка показала, що одним із вирішальних факторів стану шкільної 

освіти є рівень фахової та методичної підготовки вчителя, його кваліфікація 

та відношення до навчально-виховного процесу. 

За навчальним планом на вивчення географії в 6-9-х класах відведено 

таку  кількість годин, а саме: 

Клас Години за навчальним планом 

6 клас 2 години 

7 клас 2 години 

8 клас 2 години 

9 клас 1,5 години+0,5 

Отже, кількість годин відповідає нормативним вимогам.  Додаткових 

годин на вивчення предмета Робочим навчальним планом не передбачено. 

Аналіз кадрового складу свідчить про достатній рівень забезпечення 

викладання географії  в 6-9-х класах школи: 

 

ПІБ учителя Педагогічний 

стаж 

Кваліфікаційна 

категорія 

Тижневе 

навантаження 

Класи, у 

яких 

викладає 

Дикуха 

Тетяна 

Анатоліївна  

27 вища 27 6-9 класи 

Аналіз стану вивчення рівня навчальних досягнень школярів та 

викладання географії показав, що вчитель систематично працює над 

підвищенням свого методичного та фахового рівня, дотримуючись 

нормативу проходження курсової перепідготовки – кожних 5 років. 

Календарні плани вчителя складено з урахуванням методичних 

рекомендацій. Поурочні плани відображають роботу вчителя з виконання 

державних програм, індивідуальну і диференційовану роботу з учнями. 

Практичні роботи виконуються згідно до вимог програм. 

У  своїй роботі вчитель географії використовує наказ Міністерства 

освіти і науки України від  03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з 

ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів», наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової 

ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і 

форм власності», лист Міністерства освіти і науки України «Про 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх 

навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 

2019/2020 навчальному році». 

Дикуха Т.А. досконало володіє методикою викладання свого предмета. 

Працює над проблемною темою «Розвиток самоосвітньої компетентності 

учнів на уроках географії». Учитель впевнена, що однією з найголовніших 

умов підвищення ефективності уроку є впровадження різних форм і методів 



роботи: робота з атласом, контурними картами, глобусом; порівняльний 

метод, ілюстративний, демонстраційний, спостереження, досліди, екскурсії, 

захист творчих робіт, презентацій. 

У процесі формування географічних понять вчитель прагне повністю 

задіяти в навчанні інтелектуальний потенціал кожного учня. Головний 

акцент робить на глибокому розумінні та самостійному використанні знань у 

нестандартних ситуаціях, в успішному розв’язанні проблемних завдань. 

В учнів 6 класу було проведено моніторинг якості знань. Результати 

наведені у таблиці: 

К-ть 

учнів 

у класі 

Писал

и 

роботу 

Рівень навчальних досягнень 
Якість 

навчання високий достатній середній початковий 

14 14 6 6 2 0 86% 

  

Кабінет географії на достатньому рівні забезпечено навчальною, 

методичною, довідковою літературою, яка систематизована. У наявності 

матеріали для проведення позакласної роботи з предмета, матеріали для 

підготовки до шкільної та районної олімпіади. 

У кабінеті дотримано належних санітарно-гігієнічних вимог.  

Отже, можна зробити висновки про те, що у системі роботи вчителя 

географії Дикухи Т.А. намітились такі пріоритетні напрями: 

 екологічна спрямованість знань, що їх здобувають учні на уроках 

географії; 

 гуманістична спрямованість викладання курсу; 

 пошуки нових, нетрадиційних форм та методів навчання; 

 диференційований підхід до дітей з урахуванням їх індивідуальних 

здібностей, виявлення та підтримка здібних дітей. 

Основними недоліками, виявленими  під час вивчення стану 

викладання географії є: 

 недостатня  диференційованість підходу до оцінювання рівня 

навчальних досягнень школярів; 

 переважання  репродуктивних методів навчання; 

 недостатнє застосування ТЗН, що впливає на насиченість уроку 

матеріалом і раціональне використання його часу; 

 відсутність географічного майданчика. 

Учителю Дикусі Т.А. слід працювати над умінням учнів формулювати 

й висловлювати свою думку, робити висновки, порівнювати, висловлювати 

свої враження та ставлення. 

УХВАЛИЛИ: 
1. 1. На уроках географії більше використовувати комп’ютерні тестові 

завдання, форми інтерактивного навчання. 

2. Продовжити колегіальний пошук удосконалення освітнього процесу за 

рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і 

технологій навчання як умови самовдосконалення учителя і 

самореалізації учня.  



3. Щорічно поповнювати базу даних талановитих та обдарованих дітей, 

виявляти їх здібності, нахили, пізнавальну діяльність.  

4. Сприяти у оформленні географічного майданчика. 

 

  

Голова педагогічної ради Береговий В.М. 

Секретар педагогічної ради Даниляк Д.В.  


