
Протокол № 3 

засідання педагогічної ради 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 

  

від 30 грудня 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. Про впровадження сучасних педагогічних технологій в педагогічний процес з метою 

підвищення якості освітнього  процесу.  

3. Про вибір підручників для 5, 9 класів  

4.Про стан навчально-виховної роботи за І семестр.  

5.Про стан ОП та техніки безпеки в школі.  

6.Про стан викладання музичного мистецтва. 

 

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

рішенням попередньої педради. 

УХВАЛИЛИ: 

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

 

2.СЛУХАЛИ: Дикуху Т.А., заступника директора з НВР 

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає 

нагальна потреба використання комп'ютерної техніки під час вивчення іноземної мови. 

Адже щоденно змінюється екологічна ситуація в світі,  законодавство, природа, погода. 

Інформація, подана в підручнику, перетворюється в застарілу ще під час видання 

підручника. Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем з використанням інноваційних 

технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, - 

один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального процесу. Чому 

сьогодні застосування комп'ютера в навчальному процесі вважають інновацією? 

      Під інноваціями в широкому змісті розуміється використання нововведень у вигляді 

нових технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-

економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або 

іншого характеру. Період часу від зародження нової ідеї, створення і поширення 

нововведення і до його використання прийнято називати життєвим циклом інновації. З 

урахуванням послідовності проведення робіт життєвий цикл інновації розглядається як 

інноваційний процес. Саме використання персонального комп'ютера в навчальному 

процесі і є новою технологією в навчанні, нововведенням в учбовому процесі. 

     Закладам освіти  сьогодні необхідні не просто хороші викладачі, а викладачі - технолог, 

викладач - майстер, викладач - новатор.  

Інноваційні технології дають можливість, з одного боку, показати учням "світ у цілому", 

подолавши дисциплінарну розрізненість наукового знання, а з  іншого - звільнений за 



рахунок цього навчальний час використовувати для повноцінного здійснення профільної 

диференціації у навчанні. 

     За останні кілька років персональні комп'ютери перестали бути екзотикою і ввійшли в 

наше повсякденне життя. У нашій країні, як і в усім світі, йде витиснення "ручної" 

розумової праці комп'ютерною.  

     Нові інноваційні та інформаційні технології наприкінці XX століття стали не тільки 

головною рушійною силою прогресу, засобом спілкування між державами, компаніями, 

університетами, новою формою торгівлі, але й потужним засобом навчання. За даними 

соціологічного дослідження для 68% підлітків комп'ютер є робочим інструментом, 12% 

використовують ПК  для розваг, для 18% - це можливість спілкуватися з друзями, а для 2 

%  - можливість відключитися від дійсності. 

     Використання нових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє 

викладачам реалізувати свої педагогічні ідеї, а учням дає можливість самостійно вибирати 

освітню траєкторію - послідовність і темп вивчення тем, систему тренувальних завдань і 

задач, способи контролю знань. Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти - 

вироблення в суб'єктів освітнього процесу індивідуального стилю діяльності, культури 

самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток.  

   Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, 

відповідно до потреб конкретного уроку. Їх можна представити наступним чином: 

• використання інформаційних технологій – як у фронтальній, так і в груповій 

роботі;  

• використання електронних підручників, енциклопедій, словників, довідників, 

комп’ютерних навчальних програм тощо;  

• використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації);  

• створення власних уроків (інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, 

web-сторінки).  

Беззаперечними перевагами та особливістю мультимедіа технології є такі можливості, 

що активно використовуються в процесі навчання: 

– збереження значного обсягу найрізноманітнішої інформації на одному носієві; 

– збільшення на екрані зображення або його найбільш цікавих фрагментів, за умови 

збереження якості зображення; 

– порівняння зображення й обробки його різноманітними програмними засобами з 

науково-дослідницькою або пізнавальною метою; 

– виокремлення в супровідне зображення текстового чи іншого візуального матеріалу, 

по яких здійснюється негайне одержання довідкової або будь-якої іншої навчальної 

інформації; 

– здійснення безперервного музичного чи будь-якого іншого аудіо супроводу, що 

відповідає статичному або динамічному візуальному рядові; 

– використання відео фрагментів з фільмів, відеозаписів тощо, функції «стоп-кадру», 

покадрового перегляду відеозапису; 

– включення до змісту баз даних, способів обробки образів, анімації; 

– підключення до глобальної мережі Інтернет; 

– роботи з різними додатками (текстовими, графічними та звуковими редакторами, 

картографічною інформацією); 

– створення власних «галерей» (вибірок) з інформації, яка подається в продукті; 

– «запам’ятовування пройденого шляху» і створення «закладок» на екранній 

«сторінці», що зацікавила; 

– автоматичний перегляд усього змісту продукту («шоу») або створення анімованого й 

озвученого «путівника-гіда» по продукту; 

– включення до складу продукту ігрових компонентів з інформаційними складовими; 

– «вільна» навігація за інформацією і виходом в головне меню (укрупнений зміст), на 

повний зміст або зовсім із програми в будь-якій точці. 



Отже, ми з'ясували суть деяких інноваційних технологій навчання. Зрозуміло, що 

використовувати їх на уроці слід тільки в тому разі, якщо вони є методично 

виправданими.  

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію Дикухи Т.А.  взяти до відома. 

 

3.СЛУХАЛИ:  Дикуху Т.А., заступника директора з навчально-виховної роботи, про 

конкурсний відбір підручників для 5, 9 класів, ознайомила з   наказами Міністерства 

освіти і науки України від 24 вересня 2020 року № 1184 «Про проведення конкурсного 

відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і 

педагогічних працівників у 2021-2022роках (5 клас)» (із змінами) та від 24 вересня 2020 

року № 1174 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021-2022 роках 

(9 клас)» (із змінами)  

ВИСТУПИЛИ:  

.  

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

проведена по відбору підручників для  5 та 9 класів разом з вчителями -

предметниками.  

2. Учителі обрали підручники (у порядку пріоритету авторів)   

 

УХВАЛИЛИ:  

1.Бібліотекарю школи Нагорній Н.В.  

      Зробити замовлення проєктів підручників за фрагментами електронних версій їх 

оригінал-макетів для 5 та 9 класів з кожної назви підручника у порядку пріоритету 

авторів. 

 

4.СЛУХАЛИ: Дикуху Т.А, про  стан навчально-виховної роботи за І семестр. 

         У І семестрі 2021-2022 н.р. методична робота у закладі освіти здійснювалась 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), 

«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положень про дошкільний, 

загальноосвітній, позашкільний – навчально виховний заклад, Національної доктрини 

розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, нових Державних 

стандартів початкової, базової, загальної, середньої освіти, нормативними, розпорядчими 

та методичними документами Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і 

науки облдержадміністрації,  КВНЗ «ХАНО», наказами начальника відділу освіти, молоді 

та спорту, наказу Новоолександрівської ЗОШ-дитсадка І-ІІІ ступенів від 04.09.2021р. № 58 

«Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2021/2022 н.р.»  та 

іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2021-2022 

н.р., системи аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної 

діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, 

удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього 

процесу. 

      Головні завдання методичної роботи в 2021-2022 н.р.: 

1)   використання нового Закону України «Про освіту»; 

2) забезпечення безперервного освітнього  процесу у закладу освіти та охоплення всіх 

дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах; 

3) створення позитивної мотивації до засвоєння знань; 



4) впровадження різноманітних форм та методів активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти, організація самостійної роботи учнів для підготовки їх до ДПА та ЗНО;  

5) сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові 

особистості; 

6) розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної 

активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування; 

7) розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного 

спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, 

дотримання правил толерантної поведінки,   солідарності з іншими людьми у 

різноманітних життєвих ситуаціях; 

8) використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для 

власного здоров’я та здоров’я інших людей.                                                                                                                                                                                                      

Навчальна робота: 

1. Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах на районному рівні. 

2. Здійснювати підтримку і педагогічний  супровід  обдарованих дітей. 

3. Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації.   

Виховна та соціальна робота: 

1. Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових 

категорій та інших учасників освітнього процесу. 

3. Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання. 

4. Виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність 

до етносоціального та соціально-культурного середовища, здатна розуміти значення 

життя як найвищої цінності. 

5. Виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого 

прагнення до ведення здорового способу життя. 

Методична робота: 

1. Упровадження «Концепції Нової української школи» (4 рік) 

2. Інформаційно-роз’яснювальна робота серед педагогів, батьків та учнів школи щодо 

нового Державного стандарту початкової освіти. 

3. Вивчення оновлених програм  для 5-9-х класів та методичних рекомендацій щодо 

викладання предметів у 2021-2022 навчальному році. 

4. Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики 

та методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових 

умінь і навичок. 

5. Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних 

поколінь. 

6.Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності 

різного рівня.                                                                                                                                          



У 2021-2022 навчальному році у школі діє наукове товариство МАН з біології 

(Вербанова Карина, учитель Петрук С.І.),  з української мови (Балабан анастасія, учитель 

Третяк Л.В.) 

На основі аналізу протоколів виконання завдань учасниками ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів оргкомітетом і журі визначено такі 

результати : 

Біологія 7 місце  

Вербанова Карина, учениця 11 класу Новоолександрівської ш/с (учитель Петрук С.І.). 

Історія  6 місце  

Приходько Григорій, учень 8 класу Новоолександрівської ш/с (учитель Лемешева Т.В.). 

                                                                     Географія 10 місце 

Дикуха Ілля, учень 10 класу Новоолександрівської ш/с (учитель Дикуха Т.А.) 

                                                                    Інформатика 13 місце 

Соколенко Валерія, учениця 8 класу Новоолександрівської ш/с (учитель Лємєшова Т.В.). 

      З інших предметів учні не приймали участь у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

Основні досягнення за 2021 рік: 

- Результати ЗНО – 26 місце в області; 

- Змагання з настільного тенісу серед гравців Новоолександрівської ТГ, ІІ місце; 

- Обласний турнір «Гартуй, джура, козацьку силу волі!», ІІІ командне місце; 

- Обласний конкурс-виставка «Пригоди веселого кота», Ремез В. (ІІІ місце), Капінус М. (ІІ 

місце), Балабан А. (ІІІ місце); 

- Обласний етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, ІІІ 

командне місце, (ІІ етап Кучів Ю. – І місце, Лисенко В. -  ІІІ місце), (ІІІ етап Кучів Ю. – І 

місце); 

- Обласний конкурс майстрів художнього читання «Наша земля - Україна», Міщенко П. (ІІ 

місце), Гаращук А., Мачуліна А., Кучів Ю., Соколенко В., Мачуліна К. (ІІІ місце); 

- ІІ етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Лисенко В., Кучів 

Ю., Гаращук А. (І місце); 

- Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України. Лайт-конкурс «Кращий кабінет 

географії», (І місце), «Кращий кабінет хімії», (ІІ місце), «Краща групова кімната ЗДО», (І 

та ІІІ місце). 

УХВАЛИЛИ: В основному план методичної роботи за І семестр 2021/2022 року 

виконано. 

 

5. СЛУХАЛИ  Дикуху Т.А., яка виступила з питання про стан охорони праці, пожежної 

безпеки за І семестр 2021-2022 навчального року. Протягом І семестру адміністрацією 

закладу проводилась цілеспрямована робота з питань реалізації державної політики в 



галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у 

відповідності до річного плану роботи закладу.  

Відповідальною за створення здорових і безпечних умов навчання, дотримання 

норм і правил охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та попередження 

дитячого травматизму  під час навчальної діяльності, за роботу з попередження дитячого 

травматизму  в позаурочний час та за виконання профілактичної роботи щодо запобігання 

нещасним випадкам з дітьми є заступник директора з навчально-виховної роботи  Дикуха 

Т.А.. 

        Робота педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму  чітко 

спланована та організована. Стан роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності, 

виробничої санітарії під час освітнього процесу   знаходиться під щоденним контролем 

адміністрації закладу, медичної сестри, завгоспа школи. 

     До 20 серпня 2021 року всі педагогічні працівники закладу  надали медичні книжки з 

дозволом на роботу. 

      На початок 2021/2022 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на 

проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної 

небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану закладу. Зроблено  заміри контурів 

заземлення та ізоляції електрообладнання. 

      Постійно здійснюється контроль роботи системи забезпечення життєдіяльності 

будівлі, оформляються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та 

про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією закладу. 

       За планом роботи закладу проводиться навчання працівників з питань охорони праці, 

техніки безпеки, пожежної безпеки тощо, про що оформляються відповідні протоколи.  

       Ведуться  необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони 

праці працівників та учнів. 

       На початку навчального року проведені інструктажі з учнями: вступний (02.09.2021),  

первинний (перед початком роботи в кожному кабінеті, майстерні, спортивній залі), які  

зафіксовані у журналах відповідного зразка.         

     Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських 

місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах,     опрацьовуються 

спеціальними пам’ятками для учнів та батьків (1-11-х класів).    

      На загальношкільних та класних батьківських зборах адміністрацією закладу  та 

головою батьківського комітету проводилася роз’яснювальна робота щодо виконання 

батьками ст. 59 Закону України «Про освіту» щодо їх відповідальності за розвиток дітей.   

   Відповідно до навчального плану в закладі викладається навчальний предмет «Основи 

здоров’я». На уроках учителі домагається різними шляхами формувати в учнів свідоме 

ставлення до свого життя і здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя, 

життєвими навичками безпечної поведінки. Використовують не тільки традиційні методи 

навчання, а й інтерактивні (робота в групах, рольові ігри, обговорення та модуляція 

ситуацій тощо). Велика увага приділяється практичним роботам з цього предмета.  

    Всі класні керівники згідно з графіком постійно  проводять бесіди з усіх видів 

травматизму, взявши за основу Комплекс бесід з попередження дитячого травматизму, 

який запропонований в методичних рекомендація. Облік цієї роботи здійснюється  на 

сторінках класних журналів.   



 З відсутніми учнями класними керівниками своєчасно проводяться індивідуальні 

бесіди. Перевірка цього питання показала, що всі класні керівники добросовісно і якісно 

виконують свої обов'язки в цьому напрямку.  

     Велика увага приділяється роботі щодо ознайомлення учнів з правилами 

дорожнього руху; розроблена «Схема безпечного руху дітей до школи». У закладі 

створено загін «Юних інспекторів руху»,  учні якого проводять агітаційно-просвітницьку 

роботу в першу чергу серед учнів 1-4-х класів.      

Обладнані спеціальні куточки з безпеки дорожнього руху відповідно до Правил 

дорожнього руху, вікових особливостей учнів та сезонних явищ. 

    У вересні проведено конкурс малюнків «Безпека дорожнього руху – запорука 

життя» та  бесіди на тему   «Правила дорожнього руху» 

          Медичне обслуговування учнів навчального закладу здійснюється медичною 

сестрою. На початку семестру учні 1-11-х класів проходили перевірку на педикульоз. 

Регулярно медична сестра Дикуха С.М. доводила  графік проведення  профілактичного 

щеплення учнів, яке здійснювалося за згодою батьків на базі дитячої поліклініки.  

Відповідно до вимог у закладі проводиться робота щодо профілактики 

захворюваності учнів на КОВІД, ГРВІ та грип, інші інфекційні та кишкові захворювання. 

З цією метою складено та затверджено графік провітрювання класних кімнат, вологого 

прибирання приміщень, питного режиму, контролюється дотримання учнями особистих 

гігієнічних правил та норм (контроль здійснює медична сестра). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

6. СЛУХАЛИ: Дикуху Т.А., заступника директора школи  з НВР,   яка  повідомила, що 

відповідно до плану роботи закладу в листопаді вивчався стан викладання музичного 

мистецтва. Під час дослідження використовувалися такі методи: бесіда, спостереження, 

анкетування, відвідування уроків, контрольні зрізи. 

  Відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти забезпечено 

належну організацію викладання в освітньому  процесі предмету «Музика» у 1-4 класах ( 

викладають учителі 1-4 класах) та «Музичне мистецтво» у 5-8 класах (викладає Даниляк 

Д.В.).   Аналіз відвіданих уроків дозволяє зробити висновок про рівень педагогічної 

майстерності педагогів. 

Варто зазначити, що уроки проводяться на належному науково-методичному, фаховому 

рівні. Учителі володіють інтерактивними методами та прийомами організації освітнього 

процесу, домагаються результативності. Відвідані уроки, вивчення шкільної документації 

дають підстави стверджувати, що зміст програмового матеріалу з музики та музичного 

мистецтва в основному засвоюється, забезпечується виконання вимог щодо обсягу та 

рівня підготовки, виходячи із вимог діючих навчальних програм та Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти. Слід відмітити індивідуальні особливості 

педагогічного стилю кожного вчителя при проектуванні уроків. 

Учителі уроки проводять згідно з календарним та поурочним плануванням, 

дотримуються основних етапів уроку музичного мистецтва. Приділяють увагу чистоті 

інтонування, дихання, дикції, розкриттю характеру твору при виконанні. Використовують 

міжпредметні зв’язки з літературою, українознавством, образотворчим мистецтвом. 

Засобами музичного мистецтва виховують високі естетичні ідеали, формують в учнів 

художнє осмислення світу, розвивають схильність до самовираження. На уроці в 6  класі 



під час вивчення  теми  «Українські народні пісні» вчитель даниляк Д.В. використовує  

різні методи та прийоми,  виконання пісень супроводжувалося окремими елементами 

хореографічних рухів, обговоренням змісту пісень, переглядом ілюстрацій. Учитель на 

своїх уроках використовує інтерактивні технологіі. 

Під час перевірки навчально-матеріальної бази ЗНЗ, виявлено, що є в наявності 

програма, критерії оцінювання учнів, відповідна методична література щодо викладання 

музики та аудіозаписи музичних творів для прослуховування. Музичним інструментом 

школа забезпечена (баян). У школі немає кабінету музики та музичного мистецтва, уроки 

проводяться у актовій залі, де стоїть відповідна музична апаратура.   

1.Стан викладання  музичного мистецтва вважати на належному рівні.  

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Вчителю музичного мистецтва: 

1.1.Створити медіатеку для проведення  віртуальних екскурсій, концертів, огляду 

мистецьких музейних колекцій, художніх галерей, мистецьких віталень;  

1.2. Залучати учнів до  участі у районних, обласних творчих конкурсах; 

1.3. Систематично підвищувати самоосвітній рівень, публікувати кращі методичні 

розробки позаурочних заходів у відповідних фахових журналах та інтернет-виданнях. 

1.4. Удосконалити структуру уроку в залежності від типу, вчитися правильно розподіляти 

час, використовувати індивідуальні завдання, логічно завершувати кожний етап уроку; 

  

Голова педагогічної ради            Оксана ШВИДЕНКО 

Секретар педагогічної ради           Дарина ДАНИЛЯК 

 


