
Протокол № 5 

засідання педагогічної ради 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 

 

Психолого-педагогічний консиліум 

Адаптація учнів п’ятих класів  до нових умов навчання.  

Проблеми наступності у навчанні  

від 18 березня 2019 року 

Голова педагогічної ради – Береговий В.М. 

Секретар педагогічної ради – Мялик О.М. 

Присутні: вчителі школи в кількості 19 осіб. 

Відсутні: - 

Порядок денний 

1. Про виконання рішення попередньої педради. 

2. Робота педколективу школи з питань наступності  навчання і виховання 

учнів 4 і 5 класів. 

3. Про підсумки атестації педпрацівників. 

4. Про затвердження  предмету  на ДПА у 9 кл. та організацію ДПА в 9-х та 

4-х класах. 

5. Про терміни проведення ДПА у 4 та 9, 11 класах. 

6. Про погодження завдань для проведення державної підсумкової атестації 

учнів 4-го класу (українська мова,   математика), 9-го класу (українська 

мова (диктант), математика, англійська мова 

7. Про відбір підручників для 6 та 11 класів. 

 

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

виконанням рішенням попередньої педради. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Берегового В.М. взяти до відома. 

II. СЛУХАЛИ:   
Заступника директора з НВР Швиденко О.М., яка провела психолого-

педагогічний консиліум 

Адаптація учнів п’ятих класів  до нових умов навчання. Проблеми 

наступності у навчанні .  

Потрібно знати дитину, знати її силу і слабкості,  

                                                                    розуміти її думки, переживання,  

                                       бережно доторкнутися до її серця. 

                                            В.О. Сухомлинський 

Мета:  

 залучити учасників педагогічного консиліуму до активного 

обговорення проблеми адаптації п'ятикласників до навчання в 

основній школі; 



 створити умови для аналізу свого особистісного досвіду і професійної 

компетентності; 

 виробити рекомендації для всіх учасників навчально-виховного 

процесу з проблемних моментів адаптації. 

Завдання: 
1. Виявлення характеру і причин виникнення труднощів в процесі адаптації 

учнів 5-их класів. 

2. Розробка конструктивних методів та прийомів для вирішення проблем 

адаптації. 

3. Висвітлення проблем самооцінки, мотивації, особистісних пізнавальних 

та інших інтересів, емоційного настрою учнів 5-их класів. 

4.  Формування спільної роботи педколективу в період  адаптації 5-их 

класів. 

План роботи консиліуму 

1. Вступне слово заст. директора з НВР. 

2. Інтерактивні вправи:  

 Вправа «Очікування». 

 Вправа «Мозковий штурм» 

3. Вікові особливості учнів 5-их класів. Результати анкетування  та 

психодіагностичного дослідження. Виступ психолога. 

4. Результати медичного огляду та диспансеризації учнів 5-их класів. 

Виступ медичної сестри. 

5. Виступ вчителів початкових класів. Характеристика класів. Результати 

навчальних досягнень на кінцевому терміні навчання початкової школи. 

6. Гра «по колу»   - модель п’ятикласника 

7. Аналіз виховної роботи в 5-их класах. Виступ  заст. директора з ВР. 

8. Педагогічна характеристика  5-их класів. Виступ класних керівників 5а, 

5б.  

9. Педагогічні характеристики учнів, які потребують підвищеної уваги з 

боку педагогічного колективу.  Класні керівники. 

10. Вправа «Мікрофон»  - відгуки вчителів - предметників 
11. Порівняльний аналіз рівня успішності учнів 5-их класів з попереднім 

роком навчання з базових дисциплін. Заст. директора з НВР. 

12.   Напрацювання спільних рекомендацій для вчителів-предметників, учнів 

та батьків п’ятикласників. Вправа  «Рятівний круг» 

13.   Проект рішення педагогічного консиліуму. 

Хід проведення 

Вступне слово 

Протягом багатьох років проблема наступності між ступенями початкової  

та середньої школи  шукає свого рішення. 

Вірно організована робота  над цією проблемою – залог успішного 

навчання дітей в школі. 



Тому традиційно в нашій школі  стали психолого-педагогічні консиліуми 

з адаптації п’ятикласників до навчання в середній ланці. 

Сьогодні ми з вами вивчимо та проаналізуємо процес адаптації 

п’ятикласників, розробимо рекомендації  вчителям – предметникам, батькам та 

учням.  

 

Допоможуть нам в цьому гарний настрій, бажання дізнатись нове, 

поділитись з колегами тим, що ви вже знаєте та вмієте. 

Спочатку проведемо інтерактивну вправу «Очікування» 

Форма проведення сьогоднішнього педконсиліуму – ділова гра.  

На кольорових прапорцях напишіть свої очікування від консиліуму. А 

тепер з цих прапорців зробимо вітрила для нашого корабля «Адаптація», на 

якому ми попливемо в пошуках вирішення тих завдань, що поставили перед 

собою.  

 Перша наша зупинка на острові: ТЕОРЕТИЧНИЙ 

Для подальшої роботи нам потрібно мати певний   теоретичний 

мінімум знань з даної проблеми: 

 Консиліум - нарада лікарів для визначення характеру хвороби і засобів 

лікування хворого. 

 Педагогічний консиліум - це нарада всіх учасників навчально-виховного 

процесу для вивчення ситуації, що склалася, виявлення проблем і вироблення 

рекомендацій щодо їх вирішення. 

 Адаптація – пристосування організму дитини до умов, які змінилися, 

попередження перевантаження, процес звикання. 

 Наступність – дидактичний принцип, який передбачає засвоєння учнем 

понять в їх логічному зв’язку і взаємозв’язку. 

 Здоров’я – фізичне, духовне, соціальне благополуччя, благо людини, 

необхідна умова для успішного навчання та роботи. 

Вправа «Мозковий штурм» 

У кожного з вас є свій власний досвід з адаптації, всі ви колись пішли до 

школи, мабуть хтось з вас переходив із одного колективу до іншого. 

Згадали? А тепер запишіть асоціації, які у вас викликає термін 

«адаптація» до нових умов. 

Готові? (Педагоги називають свої асоціації по черзі, записують їх на 

дошці). 

Адаптація до нових умов: тривога, страх, труднощі, випробування, 

очікування, надія, зміни, невпевненість. 

На дошці записані ваші асоціації щодо  адаптації  до нових умов. За 

дослідженнями психологів адаптаційний період наступає в житті школяра 3 

рази: при вступі до 1 класу, при переході до середньої ланки, при переході до 

10 класу. Ці періоди справедливо називають кризовими. Багатолітні 

спостереження показують, що цей перехід пов’язаний із зниженням успішності, 

зміною поведінки. Чи можна уникнути цих труднощів? Досвід підтверджує, що 

можна. 



Для подальшої роботи об’єднаємось в 2 групи: психологи  та педіатри, 

педагоги та вихователі.  

Уявіть себе в ролі цих  спеціалістів.  

Ваше завдання: Виявіть особливості розвитку учнів 5 класу  та 

нововведення цього вікового  періоду. Представте звіт за своїми групами. 

А зараз розглянемо ці питання  з точки зору фахівців.  

Наш корабель зупинився  на острові: ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

 Слово надається:    

1. Виступ психолога. Вікові особливості учнів 5-го класу. Результати 

анкетування  та психодіагностичного дослідження.  

Третій  острів: МЕДИЧНИЙ 

2. Виступ медичної сестри. Результати медичного огляду та 

диспансеризації учнів 5 класу.  

Четвертий острів: ПЕДАГОГІЧНИЙ 

 Виступ вчителя початкових класів. Характеристика класу. Результати 

навчальних досягнень на кінцевому терміні навчання початкової школи. 

Гра «По колу»   - модель п’ятикласника 

На мішені   написати риси, якими п’ятикласник  міг би  характеризуватись в 

ідеалі(1 група) та в реальності (2 група).  

Порівняємо отриману модель, тобто наші очікування з реальними 

п’ятикласниками нашої школи. 

Виступи:  

 Аналіз виховної роботи в 5-их класів. Виступ  заст. директора з ВР. 

 Педагогічна характеристика  5-их класів. Виступ класних керівників 

5а,5б.  

 Педагогічні характеристики учнів, які потребують підвищеної уваги 

збоку педагогічного колективу.  Класні керівники. 

 Порівняльний аналіз рівня успішності учнів 5-их класів з попереднім 

роком навчання з базових дисциплін. Заст. директора з НВР. 

Вправа «Мікрофон» 

 

 Яке загальне враження склалось у вас про цей клас: про його поведінку, 

ставлення до навчання, вчителів, про взаємини між учнями? 

 У чому полягають ваші основні труднощі в роботі з цим класом і в яких 

ситуаціях вони найбільше трапляються: на уроках, у безпосередньому 

спілкуванні з дітьми, під час перерви, у процесі проведення позакласних 

заходів тощо? 

 Чи подібний цей клас на інші класи, з якими вам доводилось мати справу 

у педагогічній роботі? 

  Які методи,форми роботи є найбільш прийнятними  в 5 класі? 

 Що вам видається найдоцільнішим для подолання труднощів: налагодити 

регулярну роботу з батьками чи домовитись про певні заходи стосовно 



цього класу з боку всього педагогічного колективу, вчителів, які у ньому 

працюють? 

 Назвіть позитивні сторони цього класу. Які шляхи видаються вам 

найдоцільнішими для зміцнення та розвитку позитивних сторін? 

 Що в житті цього класу здається вам незрозумілим, незбагненним? 

Інакше кажучи, якої інформації про цей клас вам бракує? 

В ході роботи ми порівняли  прогнозовані  результати  з реальними.  

У результаті проведеного дослідження  виявлені особливості взаємодії у 

системах «вчитель – предметник - класний керівник – шкільний психолог» та 

«вчитель – учні» у процесі адаптації школярів 5-х класів до навчання у середній 

ланці, на підставі яких можна зробити такі висновки: 

• більша половини п'ятикласників успішно адаптувалися до навчання в середній 

школі; 

• високий соціометричний статус має більш як половина п'ятикласників; 

• середній рівень самооцінки має більша половина учнів; 

• Серед учнів переважає внутрішня мотивація школяра, що свідчить 

безпосередньо з вмістом учбової діяльності; ціною для дитини є нові знання, 

способи добування знань, мотиви самоосвіти, інтересу і самовдосконалення 

Наш корабель дістався до  острову  «SOS»  

Стосовно подальшого забезпечення успішної адаптації учнів 5-х класів до 

навчання у середній ланці  пропоную розробити  методичні рекомендації для 

вчителів, батьків, учнів. 

 Напрацювання спільних рекомендацій для вчителів-предметників, учнів 

та батьків п’ятикласників. (Вправа «Рятівний круг»).   

Учасники консиліуму розробляють методичні рекомендації з питань 

успішної адаптації учнів 5-их класів до нових умов навчання та 

розміщують їх у прикріплений на дошці «Рятівний круг». 

Результати дослідження дають можливість сформулювати практичні 

рекомендації учителям загальноосвітніх навчальних закладів, шкільним 

психологам. 

Поради п’ятикласнику в період шкільної адаптації 

 Не віднімай чужого, а своїм ділися. 

 Попросили – дай, намагаються відняти – захищай. 

  Кличуть грати – іди, не кличуть – запитай дозволу грати разом, це не 

соромно. 

 Грай чесно, не підводь своїх товаришів. 

  Не дражни нікого, не канюч, не випрошуй нічого. Двічі ні в кого нічого 

не проси. 

  Будь уважним усюди, де потрібно виявити уважність. 

 Через оцінки не плач, будь гордим. 

 Із учителями через оцінки не сперечайся й на вчителя за оцінки не 

ображайся. 



 Намагайся все робити вчасно й думати про гарні результати, вони 

обов’язково в тебе будуть. 

 Не зводь наклепів і не наговорюй ні на кого. 

 Намагайся бути охайним. 

 Частіше кажи: давай дружити, давай грати, давай разом підемо додому. 

 Пам’ятай! Ти не кращий за всіх, ти не гірший за всіх! 

Рекомендації батькам п’ятикласників 

 Перша умова шкільного успіху п’ятикласника – безумовне прийняття 

дитини, незважаючи на невдачі, які її вже спіткали або можуть спіткати. 

  Обов’язковий прояв батьками інтересу до школи, класу, в якому вчиться 

дитина, до кожного прожитого нею шкільного дня. Неформальне 

спілкування зі своєю дитиною після шкільного дня. 

  Обов’язкове знайомство з її однокласниками й можливість спілкування 

дітей після школи. 

 Неприпустимість фізичних засобів впливу, залякування, критики на 

адресу дитини, особливо в присутності інших (членів родини, 

однолітків). 

 Врахування темпераменту дитини в період адаптації до шкільного 

навчання. Повільні й нетовариські діти набагато довше звикають до 

класу, швидко втрачають до нього інтерес, якщо відчують з боку 

дорослих і однолітків насильство, сарказм і жорстокість. 

 Надання дитині самостійності в навчальній роботі й організація 

обгрунтованого контролю за її навчальною діяльністю. 

 Заохочення дитини, і не тільки за успіхами у навчанні. Моральне 

стимулювання досягнень дитини. 

 Розвиток самоконтролю, самооцінки й самодостатності дитини. Відомий 

педагог і психолог Симон Соловейчик в одній зі своїх книг опублікував 

правила, які допоможуть батькам підготувати дитину до самостійного 

життя серед однолітків у школі під час адаптаційного періоду. Батькам 

необхідно пояснити ці правила дитині та з їхньою допомогою готувати 

дитину до дорослого життя: 

 Не віднімай чужого, а своїм ділися. 

  Попросили – дай, намагаються відняти – захищай. 

  Кличуть грати – іди, не кличуть – запитай дозволу грати разом, це не 

соромно. 

  Грай чесно, не підводь своїх товаришів. 

 Не дражни нікого, не канюч, не випрошуй нічого. Двічі ні в кого нічого 

не проси. 

 Будь уважним усюди, де потрібно виявити уважність. 

  Через оцінки не плач, будь гордим. 

  Із вчителями через оцінки не сперечайся й на вчителя за оцінки не 

ображайся. 

  Намагайся все робити вчасно й думати про гарні результати, вони 

обов’язково в тебе будуть. 



 Не зводь наклепів і не наговорюй ні на кого. 

  Намагайся бути акуратним. 

  Частіше кажи: давай дружити, давай грати, давай разом підемо додому. 

  Пам’ятай! Ти не кращий за всіх, ти не гірший за всіх! 

 

Рекомендації батькам з успішної адаптації п’ятикласників до нових умов 

навчання 

 Якщо Вас щось турбує в поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся 

і обговоріть це з класним керівником, шкільним психологом, соціальним 

педагогом. 

 Якщо в родині відбулися події, що вплинули на психологічний стан 

дитини, повідомте про це класного керівника. Саме зміни в сімейному 

житті часто пояснюють раптові зміни в поведінці дітей. 

 Цікавтеся шкільними справами, обговорюйте складні ситуації, разом 

шукайте вихід із конфліктів. 

 Допоможіть дитині вивчити імена нових учителів, запропонуйте описати 

їх, виділити якісь особливі риси. 

 Порадьте дитині в складних ситуаціях звертатися за порадою до класного 

керівника, шкільного психолога, соціального педагога. 

 Не слід відразу послаблювати контроль за навчальною діяльністю, якщо в 

період навчання в початковій школі вона звикла до контролю з вашого 

боку. Привчайте дитину до самостійності поступово: вона має сама 

збирати портфель, телефонувати однокласникам і питати про уроки тощо. 

 Основними помічниками у складних ситуаціях є терпіння, увага, 

розуміння. 

 Головна новизна підліткового вікового періоду – відкриття своєї 

індивідуальності, свого «Я». Підвищується інтерес до свого тіла, 

зовнішності. 

 Зростає дух незалежності, який впливає на стосунки підлітка в родині, 

школі. 

 У дітей настає криза, пов’язана з бажанням здобути самостійність, 

звільнитися від батьківської опіки, з’являється страх перед невідомим 

дорослим життям. 

 Бажання звільнитися від зовнішнього контролю поєднується зі 

зростанням самоконтролю й початком свідомого самовиховання. 

 Внутрішній світ дитини ще нестабільний, тому батькам не слід залишати 

своїх дітей без нагляду. Підліток дуже вразливий і легко піддається 

впливам як позитивним, так і негативним. 

 Розширюється коло спілкування, з’являються нові авторитети. 

 Недоліки й суперечності в поведінці близьких і старших сприймаються 

гостро й хворобливо. 

 У батьках підлітки хочуть бачити друзів і порадників, а не диктаторів. 

 

Рекомендації вчителям - предметникам у роботі з п’ятикласниками 



 Враховуйте труднощі адаптаційного періоду, вікові особливості 

п’ятикласників у виборі термінології, доборі методичних прийомів. 

 Не перевантажуйте учнів надмірними за обсягом домашніми завданнями, 

дозуйте їх з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку. 

 Стежте за темпом уроку. Високий темп заважає багатьом дітям 

засвоювати матеріал. 

 Налагоджуйте емоційний контакт з класом. 

 На засіданнях методичних об’єднань, шкільних нарадах відпрацюйте 

єдині вимоги до учнів . 

 Продовжуйте розвиток та формування ключових компетентностей дітей. 

 Налагоджуйте емоційний контакт з батьками школярів. 

 Ніколи не використовуйте оцінку як засіб покарання учня. Оцінка 

досягнень повинна орієнтуватися на успіх, сприяти мотивації навчання, а 

не її зниженню. 

 Фіксуйте позитивну динаміку в розвитку кожного учня (не порівнюйте 

Оксанку і Дмитрика, а порівнюйте Дмитрика сьогодні й учора). 

 Розвивайте навички самоконтролю, уміння оцінювати свою роботу й 

роботу класу. Не бійтеся визнавати свої помилки. Постійно аналізуйте 

«плюси» і «мінуси» у своїй роботі. 

 Використовуйте різні методики в групах, парах, індивідуально. 

 Не утворюйте психотравмуючих ситуацій при виставленні оцінок за 

контрольні роботи, семестрові тощо. Виставляйте оцінки не формально, а 

з урахуванням особистісних досягнень кожного учня. 

 

Кінцевий  пункт нашої подорожі – острів «Успіх» 

Якщо ми зможемо зробити все від нас залежне, для того, щоб цей клас 

став колективом, тоді кожній дитині буде більш комфортно в шкільному 

середовищі, вона із задоволенням буде йти до школи до своїх однокласників, і, 

можливо, ми зробимо її трохи щасливішою у цьому світі! 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи : 

1.1 Узяти під контроль організацію освітнього процесу,  спрямовану на 

підвищення рівня навчальних досягнень учнів 5-их класів та  

усунення проблем наступності в навчанні. 

Протягом року. 

1.2 Здійснювати контроль  за діяльністю класного керівника,  учителів-

предметників, що працюють у 5-их класів, з урахуванням специфіки 

даного періоду й результатів діагностики. 

Протягом року. 

1.3 Систематично аналізувати проблемні ситуації в навчально-виховній 

роботі з учнями 5-их класів з залученням класних керівників, 

учителів- предметників, психолога.  

Протягом року. 



1.4 Залучити членів педколективу до самоактуалізації та самореалізації  з  

питань наступності в процесі навчання при переході до середньої 

ланки освіти 

Протягом року. 

1.5  Удосконалювати роботу щодо  організації зв’язків між педагогами 

різних ступенів навчання: учителів-предметників, класних керівників з 

учителями початкових класів.  

Березень  2018 року 

1.6 Забезпечити науково-методичну базу для роботи вчителів у 5-их класах з 

урахуванням особливостей перебігу процесу адаптації  та психологічними 

новоутвореннями підлітків. 

Протягом року. 

2. Заст. директора  з виховної роботи  : 

 

2.1. Посилити контроль за дотриманням Єдиних вимог учнями 5-х 

класів щодо зовнішнього вигляду, культури спілкування, морально-

етичних норм поведінки в школі та громадських місцях. 

2.2.  Спрямувати роботу класних керівників на створення позитивних 

умов для ефективної адаптації учнів 5 класів. 

                                                                             Протягом року 

3.  Учителям- предметникам: 

3.1.   Формувати співробітництво «учитель-учень» на основі 

доброзичливості, довіри  та співробітництва, враховуючи  принципи 

індивідуальності та гуманістичного підходу до особистості. 

                                                                          Постійно 

3.2 Будувати навчально-виховний процес з урахуванням  вікових  та 

індивідуальних особливостей учнів  5-их класів. 

                                                                                               Протягом року 

3.3 Узяти під  чіткий контроль роботу з учнями високого рівня навченості  

для недопущення зниження якості навчання.  

                                                                                                          Протягом року 

3.4 Систематично впроваджувати в процесі навчання заохочування та 

стимулювання учнів з метою підвищення мотиваційних потреб. 

                                                                                                 Протягом року 

3.5 Здійснювати педагогічний супровід  учнів, які потребують підвищеної 

уваги з боку педагогічного колективу. 

                                                                                                             Протягом року 

  3.6 Учителям проводити роботу з питань   покращення навчальних досягнень, 

використовуючи  новітні методи  навчання. 

                                                                                         Протягом року 

3.7 Опрацювати критерії навчальних досягнень учнів та застосовувати при 

оцінюванні знань. 

Протягом року  

4. Класним керівникам  5-их класів: 

4.1  Спрямовувати навчально-виховний процес  в 5-их класах на 



розвиток творчих здібностей, дисциплінованості, самостійності 

учнів. 

Протягом року 

4.2.  Приділяти значні увагу  учням з недостатнім  рівнем  адаптаційних 

складових. 

Протягом року 

4.3.  Підтримувати постійний зв'язок  з батьками учнів, які мають 

підвищений  рівень тривожності та емоційної нестабільності, 

гіперактивність та низьку самооцінку. 

Протягом року 

4.4   Проводити заходи, які сприяють розвитку колективізму та 

згуртованості в  класному колективі та формувати  почуття власної 

гідності  в учнів  з низьким соціальним статусом в класі.  

Протягом року 

4.5.  Формувати в учнях 5-их класів активну громадську позицію, 

морально-етичні принципи, культуру поведінки та позитивне 

ставлення до навчання. 

Протягом року 

4.6.      Проводити індивідуальні бесіди з учнями 5-их класів з метою 

виховання почуття колективізму. 

Протягом року 

5. Класним керівникам 

 

5.1.  Здійснювати психологічний супровід учнів, які потребують 

підвищеної уваги з боку педагогічного колективу. 

ІІ семестр   

5.2.  Розробити та провести  індивідуальні та групові корекційні заняття 

з учнями, які потребують психологічної підтримки, розвитку пізнавальної 

сфери, мають занижену самооцінку, підвищену тривожність. 

ІІ семестр   

5.3.  Звертати особливу увагу на учнів, які мають недостатній рівень 

адаптованості. 

ІІ семестр   

5.4  З метою вивчення перебігу процесу адаптації учнів 5-их класів 

провести повторне діагностичне дослідження пізнавальної, емоційної сфери та 

рівня тривожності. 

ІІ семестр   

5.5.  Надавати інформацію вчителям – предметникам, класному 

керівнику стосовно психологічних, вікових, соціальних особливостей учнів 5 

класів. 

Постійно 

5.6 Спрямувати роботу  психологічної служби на створення  

позитивних умов для ефективної адаптації учнів 5 класів. 

                                                                                         ІІ семестр   

 



IIІ. СЛУХАЛИ:   

1. Лємєшова Т.В., заступник з ВР, зазначила, що робота Коновалової Т.А. 

відзначається творчим підходом до проведення всіх педагогічних заходів, 

досконалою методикою, активною комунікативно-мовленнєвою 

діяльністю. Коновалова Тетяна Антонівна проявляє високий рівень професіоналізму, 

майстерності,  ініціативи, творчості.   Коновалова Т.А. є активним провідником 

новаторських ідей у вихованні дошкільників. Вона узагальнила досвід своєї роботи за 

темою: «Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку засобами дидактичних ігор». 

Своїми досягненнями та творчими задумами вихователь ділиться з колегами. Для 

задоволення потреб кожного вихованця в самореалізації, самовдосконаленні, 

саморозвитку  створює відповідне розвивальне середовище. Тетяна Антонівна 

нетрадиційно підходить до проведення занять, розваг, свят. Коновалова Т.А. завжди 

серйозно і відповідально ставиться до покладених до неї обов’язків та доручень, бере 

участь у семінарах-практикумах.    Посіла почесне місце у конкурсі «Вихователь 

року». Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, зокрема, шляхом 

участі в роботі   педагогічних рад, методичних тижнів. 

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. 

Коновалова Т.А. талановитий організатор, творча особистість і суспільно активна 

людина. 

 

2. Заступник директора з НВР Швиденко О.М. наголосила, що Береговий Василь 

Миколайович, директор Новоолександрівської загальноосвітньої школи – дитячого 

садка  І-ІІІ ст. Нововоронцовського району Херсонської області. За спеціальністю – 

вчитель історії та правознавства. Педагогічний стаж – 37 років. Відмінник освіти 

України, має звання «старший вчитель». Делегат V з’їзду вчителів України, кавалер 

ордена «Знак Пошани», має подяку Президента  України. Депутат Нововоронцовської 

районної ради останніх чотирьох скликань.  

  За час педагогічної діяльності Василь Миколайович показав себе здібним 

адміністратором та організатором, умілим педагогом.   

    Як учитель історії  Береговий В.М. використовує інноваційні методи 

навчання, бере активну участь у роботі шкільного методичного та районного  

об'єднань вчителів історії, передає свій педагогічний досвід молодим вчителям, 

виступає з доповідями, проводить відкриті уроки. Колеги поважають його за високий 

професійний рівень, відповідальність. У відгуку методоб'єднання вчителів 

суспільствознавчих дисциплін району також відзначено роботу вчителя. Значну увагу 

приділяє роботі з обдарованими учнями, веде факультативні заняття, готує учнів до 

участі в олімпіадах. Результат цього – І місця в    ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських 

олімпіад з історії та правознавства (2015-2018 рр) Він є науковим керівником  робіт 

МАН, учні його посідають перші місця при захисті наукових робіт. За останні п’ять 

років випускники успішно складають тести ЗНО з історії, вступають у вищі навчальні 

заклади. 

Зусиллями Василя Миколайовича  створено  музей  історії села 

Новоолександрівка, який постійно поповнюється цінними матеріалами. 



Береговий В.М. велику роботу проводить з організації    освітнього процесу, в 

тому числі і краєзнавчу:  організовує екскурсії й походи, проводить історичні 

дослідження та пошукову діяльність.  Постійно друкується в періодичних виданнях.  

Учні Берегового В.М. вступають на історичні факультети: Дикуха Вікторія  - 

студентка 5 курсу Херсонського державного університету, лаборант кафедри історії 

університету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Коновалова Т.А. відповідає посаді яку займає. Підтвердити 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 9 розряд. 

2. Береговий В.М. відповідає посаді яку займає. Підтвердити кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» звання «старший вчитель». 

IV. СЛУХАЛИ:   

 Швиденко О.М., заступник директора з НВР, повідомила присутніх про 

необхідність вибору предмету  на ДПА у 9 класі. Запропонувала обрати 

англійську мову. 

УХВАЛИЛИ:  

 Затвердити англійську мову як предмет ДПА у 9 класі. 

V. СЛУХАЛИ:   

 Заступник з НВР Швиденко О.. запропонувала наступні терміни 

проведення ДПА у 4 класі: українська мова (письмово) – 14.05.2019 р., 

математика (письмово) – 2.05.2019 р.;  

   У 9 класі: українська мова (письмово) – 04.06.2019 р., 

                     Математика (письмово) – 06.06.2019 р., 

              Англійська мова (письмово) – 11.06.2019 р. 

УХВАЛИЛИ:  

 Затвердити терміни проведення ДПА у 4 та 9 класах. 

 

VІ. СЛУХАЛИ:   

 Вчителі-предметники ознайомили присутніх зі змістом завдань ДПА у 4 та 

9 класах, які  було попередньо розглянуто на МО. 

УХВАЛИЛИ:  

 Затвердити завдання для проведення ДПА. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ:   

 Бібліотекар Нагорна Н.В. повідомила присутнім про попередню роботу, що 

була проведена по відбору підручників для  6 та 11 класів разом з вчителями -

предметниками. 

УХВАЛИЛИ:  

 Інформацію взяти до відома. 

 

Голова педагогічної ради                                        В.М.Береговий  

Секретар педагогічної ради                               О.М Мялик  


