
Протокол № 11 

від   17 червня   2022 року 

засідання педагогічної ради 

ОЗО «Ходосівський ЗЗСО» 

 

Присутні: Ярошенко Н.В., Фастовець О.М., Сіренко А.В., Дяченко В.О., 

Попрійчук Н.П., Кондратюк Г.П., Сагач Н.В ., Притис Ю.В., Алексєєнко Ю.В., 

Кравченко Н.О., Гавриленко Л.В., Хлевнушко Н.С., Бондаренко Т.Б., Сіренко О.Ф., 

Багдасарян Г.С., Піддубна Л.О., Власенко О.М., Радіонов М.А., Бондаренко Т.П. 

 

Порядок денний 

1. Про виконання Освітніх програм у закладі у   2021/2022 навчальному році. 

 та  схвалення проєкту Освітніх програм закладу  на 2022/2023 навчальний рік. 

2.Про виконання Програми розвитку закладу  у 2021/2022 навчальному році 

    та  внесення змін до Програми розвитку закладу. 

3. Про результати освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти  у 2021/2022 навчальному році. 

4.Про функціонування внутрішньої системи забезпечення якості  освіти у закладі у 

2021/2022 навчальному році.  

5.Про внесення змін до Положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти.  

6.Про виконання Річного плану роботи за  2021/2022 начальний  рік. 

 7. Про виконання навчальних планів і навчальних програм із предметів інваріантної 

та варіативної складової навчального плану у 2021/2022 навчальному  році. 

8. Про підсумки методичної роботи в закладі за 2021/2022 навчальний рік. 

9.Про підсумки виховної роботи в закладі за 2021/2022 навчальний рік. 

10.Організація роботи вчителів з узагальнення та закріплення навчального 

матеріалу,що вивчався у 2021/2022 навчальному році. 

11. Про схвалення Положення  про педагогічну раду ОЗО "Ходосівського  ЗЗСО." 

12.Про попереднє навчальне навантаження педагогічних працівників  на 2022/2023 

навчальний рік. 

13. Про ефективність виконання варіативної складової навчального плану роботи у 

2021/2022 навчальному році. 

14.Про створення проєкту Програми розвитку Гвоздівської філії на 2022-2027 роки. 

15.Про створення комісії з питань академічної доброчесності та етики педагогічних 

працівників. 

 

 

 

 

 



1. Вирішили: Схвалити проєкти  Освітніх програм на 2022/2023 навчальний рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Внести до Програми розвитку  закладу на 2020-2025 роки такі зміни: 

1.Забезпечити виконання вимог Державного стандарту базової середньої освіти. 

2.Узагальнювати передовий педагогічний досвід вчителів, що працюють з 

обдарованими учнями. 

3.Поглиблення  профорієнтаційної роботи в закладі, зосередження  уваги  на 

усвідомлений вибір учнями майбутньої професії.  

4.Проведення лекцій, батьківських зборів, конференцій щодо здорового способу 

життя із залученням спеціалістів. 

5.Включити до розділу "Матеріально- технічне забезпечення закладу" ремонт  

їдальні, ремонт полів, коридорів, допоміжних приміщень.  

6. Доповнити Програму розвитку  SWOT- аналізом. 

3. Вирішили: 

1. Заступникам директора:  Фастовець Ользі Миколаївні, Попрійчук Наталії 

Петрівні: 

1.1. Протягом 2022/2023 н.р. вживати заходи щодо розбудови внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти, здійснення самооцінювання освітніх та 

управлінських процесів;  

1.2. Зорієнтувати роботу педагогічних працівників під час навчальних занять 

на використанні компетентнісного підходу, здійснення наскрізного виховного 

процесу;  

1.3. Вносити корективи до  Програми розвитку закладу освіти відповідно до 

актуальних проблем. 

  1.4 . Сприяти проходженню підвищення кваліфікації для педагогічних 

працівників зокрема щодо протидії та попередження булінгу в закладах освіти; 

надання домедичної допомоги; роботи вчителів з дітьми з особливими освітніми 

потребами.  

1.5 При складанні розкладу уроків враховувати Санітарний регламент.  



1.6 Створювати умови для добровільної сертифікації педагогічних 

працівників. 

2. Завідуючому господарством закладу Ярошенку Володимиру Петровичу: 

2.1. Контролювати дотримання вимог  Санітарного регламенту щодо 

облаштування та утримання приміщень школи (належний повітряно-температурний 

режим в кабінетах, чистота в навчальних кабінетах, спортивній залі, їдальні, 

належне утримання туалетних кімнат).  

2.2. Забезпечувати в санітарних кімнатах постійну наявність засобів гігієни 

(туалетний папір, мило).  

2.3. З метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці і 

створення нового сучасного освітнього простору здійснити косметичні ремонти 

протягом літнього періоду.  

2.4. Здійснити роботи по благоустрою території школи;  

  2.5. Проводити навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій.  

3. Педагогічним працівникам:  

3.1. Неухильно дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, норм 

педагогічної етики та поваги до гідності й прав здобувачів освіти;  

3.2. Активно формувати в учасників освітнього процесу свідому громадянську 

позицію, негативне ставлення до проявів корупції;  

3.3. Брати участь у розробці документів, які визначають Програму  розвитку 

закладу освіти, регламентують роботу освітнього закладу;  

3.4. Активно використовувати протягом уроків технічне, лабораторне 

обладнання та наочність;  

3.5. Сприяти формуванню в учнів відповідального ставлення до навчання.  

4. Класним керівникам: 

4.1. Продовжити роботу з попередження булінгу та інших форм насилля, 

створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного 

мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, 

тренінгових занять;  

4.2. Долучати здобувачів освіти до обговорення  «Правила поведінки учнів»;  



4.3. Ознайомити учнів з планом заходів із запобігання та протидії булінгу;  

4.4. Приділяти більшу увагу позакласній роботі з учнями, проводити заходи 

для згуртування класного колективу;  

4.5. Формувати під час освітнього процесу культуру здорового харчування; 

4.6. Проводити роботу щодо інформування здобувачів освіти про можливість 

звернень до керівництва закладу.  

5.  Учителю інформатики Власенко Олені Миколаївні,  систематично контролювати 

встановлені на комп'ютерах у кабінеті інформатики програми-фільтри, що 

унеможливлюють доступ до сайтів небажаного змісту.  

6. Завідуючій бібліотекою  Бондаренко Тетяні Петрівні:  

6.1. Здійснювати пошук проєктів та взяти в них участь з метою залучення 

коштів для осучаснення бібліотеки та створення нового освітнього простору;  

6.2. Працювати над створенням у бібліотеці нового освітнього простору у 

стилі інформаційно-ресурсного центру;  

6.3. Спланувати проведення бібліотечних уроків, спрямованих на формування 

соціальної та культурної компетентностей учнів.  

6.4. Розпочати роботу над створеннями бази даних електронних книг. 

7. Відповідальній за харчування  Попрійчук Наталії Петрівні:  

7.1. Ознайомити керівництво КП «Фудсервіс» з результатами анкетування учасників 

освітнього процесу щодо поліпшення організації харчування в закладі; 

7.2. Підготувати проект графіку дзвінків, враховуючи збільшення тривалості перерв 

для належної організації харчування учнів.  

8. Педагогу-організатору  Сіренко Людмилі Олексіївні  розмістити на 

інформаційних стендах «Правила для учнів», «Академічна доброчесність», «Стоп 

булінг»  та розмістити їх  у вестибюлі закладу.  

 

4. Вирішили: Схвалити аналітичні довідки робочих груп за результатами 

самооцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти закладу за напрямками: 

- «Освітнє середовище закладу освіти» 

- «Система оцінювання здобувачів освіти» 

- «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти» 

- «Управлінські процеси закладу освіти»   



5. Вирішили:  

1.Доповнити додаток 3  Положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти  новим  розділом:  "Про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5 

класу НУШ". 

2.Внести зміни до робочої групи вчителів, які працюють за напрямком 

«Управлінські процеси закладу освіти»  завідуючу Гвоздівською філією Пантелєєву 

Тетяну Олексіївну. 

6. Вирішили: Робочій  групі вчителів закладу розробити проєкт Річного  плану 

роботи ОЗО «Ходосівського ЗЗСО» на 2022/2023 навчальний рік  та схвалити на 

засіданні педагогічної ради  №1 30.08.2022 року. 

 

7. Вирішили: 1.Учителям закладу: 

1.1. Здійснити календарно-тематичне планування на 2022/2023 навчальний рік                     

відповідно до структури поточного навчального року, дотримуючись вимог та 

змісту навчальних програм. 

1.2. Чітко дотримуватися навчальних програм і постійно слідкувати 

за їх виконанням та засвоєнням учнями базових знань з усіх навчальних предметів, 

передбачених  навчальним планом  закладу. 

1.3. Під час календарно-тематичного планування  на 2022/2023  навчальний 

рік передбачити  суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу за попередній навчальний рік. 

8.Слухали : Фастовець О.М., яка підвела підсумки методичної  роботи в закладі за 

2021/2022  навчальний рік. 

Вирішили : 

1.У  2022/2023 навчальному році   продовжити  роботу над   науково-

методичною темою закладу: "Від інноваційного змісту освіти через педагогічну 

майстерність учителя до формування компетентної особистості учня в умовах Нової 

української школи".                                                                                                          

2. Спрямувати методичну роботу у 2022/2023    навчальному  році  на 

вирішення таких завдань:  

 - забезпечити виконання вимог Державного стандарту базової середньої 

освіти. 

 

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;  

 - організація науково-дослідницької роботи учнів;  

 - забезпечення ефективної роботи методичного кабінету  закладу , 

методичних об’єднань; 



- робота закладу за дистанційною формою навчання; 

- забезпечення самостійного вибору педагогами тем самоосвітньої діяльності 

та форм її реалізації, виходячи з науково-методичної теми закладу.  

3. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в  

закладі.   

4. Організувати роботу зі здібними та  обдарованими дітьми відповідно до 

завдань, визначених у Програмі роботи з обдарованими учнями.     

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи   Фастовець Ользі 

Миколаївні  спланувати методичні заходи з педагогами   закладу  на 2022/2023 н. р. 

з урахуванням позитивного досвіду минулого навчального року.  

  6. Учителям   закладу:  

 6.1.Систематично працювати над підвищенням рівня викладання предметів , 

вдосконалювати свою професійну майстерність, упроваджувати   сучасні 

інформаційні технології з метою розвитку в учнів ключових компетентностей.  

  6.2.Працювати над упровадженням інноваційних методик з метою підвищення 

результативності  освітнього  процесу. 

 

9.Слухали: Попрійчук Наталію Петрівну, яка підвела підсумки виховної 

роботи в закладі за ІІ семестр 2021/2022 навчальний рік. 

Вирішили: 

1.  Класним керівникам протягом 2022/2023 навчального року: 

1.1.  Підвищувати ефективність виховної роботи, завдяки активному 

впровадженню у виховний процес нових форм і методів роботи;                                                              

1.2. Впроваджувати інноваційні технології для сприяння всебічного розвитку 

учнів, їх розумових та фізичних здібностей.                                                                           

1.3. Формувати у зростаючої особистості позитивне ставлення до навчання, 

праці,  Батьківщини через систему виховних заходів.                                                              

1.4. Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної 

грамотності батьків, допомагати батькам в оволодінні системою вмінь, 

необхідних для організації діяльності дитини вдома.                                                                          

1.5. Вести контроль за відвідуванням учнями школи.  

2. Керівникам гуртків протягом 2022/2023 навчального року підвищити рівень 

охоплення учнів участю в регіональних, обласних  творчих конкурсах.  

3. Педагогу-організатору Сіренко Людмилі Олексіївні протягом 2022/2023 

навчального року:  

3.1. Продовжити роботу з розвитку соціальної активності вихованців через різні 

форми учнівського самоврядування.  

3.2. Залучати учнівський актив до профілактичної роботи щодо попередження 

негативних проявів поведінки серед учнів.  

4. Заступнику директора з виховної роботи Попрійчук Наталії Петрівні протягом 

2022/2023 навчального року:  

4.1. Продовжити моніторингові дослідження рівня вихованості учнів.  



 4.2.Активізувати роботу по формуванню соціальної активності вихованців в 

процесі практичної громадської роботи, підвищення рівня учнівського 

самоврядування. 

4.3. Активно  залучати   до  роботи  гуртків  учнів  з  девіантною  поведінкою.  

4.4. Сприяти  підвищенню рівня спортивно-оздоровчої  роботи, активно 

пропагувати і формувати у вихованців навички здорового способу життя. 

4.5. Формувати у вихованців більш критичний підхід до вибору майбутньої 

професії шляхом проведення системної профорієнтаційної діяльності.  

4.6.   Сприяти   розвитку екскурсійної діяльності та краєзнавства. 

 

10.Слухали: Ярошенко Н.В., директора закладу, яка наголосила, що вчителі закладу 

запланували  та провели уроки узагальнення та закріплення навчального матеріалу , 

що вивчався у 2021/2022 навчальному році. 

Вирішили:Учителям закладу, складаючи календарно-тематичне планування на 

2022/2023 навчальний рік, запланувати  проведення уроків узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу. 

11.Слухали: Ярошенко Н.В., директора закладу, яка ознайомила присутніх із 

Положенням про педагогічну раду Опорного закладу освіти «Ходосівський заклад 

загальної середньої освіти» Феодосіївської сільської ради Обухівського району 

Київської області» 

Вирішили: Схвалити Положення про педагогічну раду Опорного закладу освіти 

«Ходосівський заклад загальної середньої освіти» Феодосіївської сільської ради 

Обухівського району Київської області» 

12.Слухали: Ярошенко Н.В., директора закладу, яка ознайомила педагогічних 

працівників із попереднім навчальними навантаженням педагогічних працівників на 

2022/2023 навчальний рік: 

Ярошенко Наталія Василівна – 14 годин: 

Фастовець Ольга Миколаївна – 15 годин; 

Попрійчук Наталія Петрівна -  18 годин; 

Дяченко Віра Олександрівна – 10,5 годин; 

Сіренко Алла Василівна – 28 годин; 

Кравченко Надія Олексіївна – 15 годин; 

Радіонов Максим Анатолійович – 28 годин; 

Понзель Юлія Миколаївна – 18 годин; 

Кондратюк Галина Петрівна – 19 годин; 

Алексєєнко Юрій Володимирович – 30 годин; 

Власенко Олена Миколаївна – 28 годин; 

Притис Юлія Василівна – 30 годин; 

Піддубна Людмила Олександрівна  - 21 година; 

Сагач Наталія Володимирівна – 26 годин; 



Сіренко Оксана Федорівна – 42 години; 

Багдасарян Ганна Сергіївна – 41 година; 

Хлевнушко Надія Сергіївна – 20 годин; 

Бондареко Тетяна Борисівна – 21 година; 

Космина Олена Миколаївна – 9 годин; 

Вакансія 1 клас – 20 годин; 

Вакансія інформатика – 22 години. 

 

13.Слухали : Фастовець О.М., яка ознайомила присутніх з наказом №59 від 

14.06.2022 «Про ефективність використання годин варіативної складової 

навчального плану» 

 

Вирішили: 

Учителям  закладу: 

1.1. Підвищити роль факультативних занять та курсів за вибором  у 

профорієнтації учнів, розвитку їхніх пізнавальних інтересів. 

1.2. Реалізовувати під час проведення занять факультативів міжпредметні 

зв'язки. 

1.3. Під час факультативних занять  та курсів за вибором   урізноманітнювати 

методичні прийоми і форми самостійної роботи. 

2.  Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Фастовець  

Ользі Миколаївні до 01.07.2022 року  спланувати роботу курсів за вибором та 

факультативів  на 2022/2023 навчальний рік.  

 

14. Слухали Пантелєєву Т. О., завідуючу філією закладу, яка повідомила, що для 

належного функціонування та розвитку Гвоздівської філії закладу потрібно 

розробити проєкт Програми розвитку філії.  

 

Вирішили: 1.Створити робочу групу по підготовці проєкту Програми розвитку 

філії: 

   Пантелєєва Т. О. – завідуюча філією; 

   Марисенко І. В. – учитель; 

   Петренко Я. І. – учитель. 

2. Робочій групі до 01.08.2022року  підготувати проєкт Програми розвитку 

Гвоздівської філії.  

 

 

15. Слухали Фастовець О.М., яка повідомила присутніх, що для належного 

функціонування системи роботи щодо академічної доброчесності та етики учасників 

освітнього процесу потрібно створити комісію з питань академічної доброчесності 

та етики закладу. 

 



Вирішили: 1.Створити комісію з питань академічної доброчесності та етики 

закладу у складі: 

 Попрійчук Наталія Петрівна, вчитель правознавства – голова комісії 

 Сагач Наталія Володимирівна, голова ПК -  член комісії 

 Притис Юлія Василівна, вчитель української мови та літератури – член комісії 

 Хотіна Марина Юріївна, представник батьківської громадськості – член 

комісії 

 Шаповал Ірина Анатоліївна, представник батьківської громадськості – член 

комісії. 

 

 

Голова педагогічної ради                                              Н.В.Ярошенко 

 

 

Секретар                                                                           Т.Б.Бондаренко 

 


