
Протокол № 9 

від   10 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.,Пантелєєва Т.О., 

Паламарчук Л.В., Марисенко І.В.,Петренко Я.І., Бондаренко Т.П. 

 

Порядок денний 

1.Про підсумки роботи початкової школи за новими стандартами в умовах Нової 

української школи. 

2.Про  закінчення учнями 1-8 ,10 класів 2021/2022 навчального року і переведення 

до наступних класів. 

3.Про закінчення учнями 11 класу закладу освіти в 2021/2022 навчальному  році. 

4.Про нагородження учнів 1-8,10  класів Похвальним листом «За високі досягнення 

в навчанні». 

5.Результативність роботи з обдарованими учнями протягом 2021/2022 навчального 

року. 

6.Реалізація заходів  на виконання Концепції «Нова українська школа». 

7.Моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з навчальних предметів 

за результатами  ІІ семестру 2021/2022 навчального року. 

8. Про виконання річного плану підвищення кваліфікації вчителів у 2021/2022 

навчальному році. 

9.Про врахування результатів навчання учнів з музики, фізичної культури у 

позашкільних закладах 2021/2022 навчального року. 

10.Робота педагогічного колективу з реалізації Концепції  національного виховання 

та його діяльність  щодо здійснення соціального захисту та зміцнення здоров’я 

учасників освітнього процесу. 

11.Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників,   

отриманих ними  поза закладом освіти. Заповнення індивідуальних планів розвитку 

професійної майстерності  вчителів  на 2021/2022 навчальний рік.  

12.Про підсумки індивідуального навчання учнів. 

13.Про ведення електронних журналів  у закладі. 

14. Про підсумки інноваційної діяльності в закладі протягом 2021/2022 навчального 

року.   

 

 

1. Вирішили:1. Учителям початкових класів: 



1.1 Працювати над підвищенням рівня викладання предметів , 

вдосконалювати професійну майстерність , упроваджувати освітні 

інновації,сучасні інформаційні технології, з метою розвитку і учнів 

ключових предметних компетентностей. 

1.2 Дотримуватись вимог щодо формувального оцінювання учнів. 

2. Перевести на наступний рік навчання учнів 1-4 класів та  видати 

наказ  про переведення  учнів 1-4 класів. 

 

 

2. Вирішили:1. Перевести  учнів 1-8, 10 класів на наступний рік навчання.  

                   2.Видати наказ" Про переведення учнів 5-8,10 класів на наступний рік 

навчання". 

                  3.Видати наказ " Про переведення та випуск учнів 9 класу закладу". 

                   4. Видати свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з 

відзнакою Глемязь Олександрі Григорівні. 

                   5. Нагородити ученицю 9  класу Попругу Яну Віталіївну Похвальною 

грамотою за особливі досягнення  у вивченні української мови та української 

літератури. 

 

3. Вирішили:1.Видати наказ "Про випуск учнів 11 класу закладу". 

4. Вирішили:  

Відповідно до Положення про похвальний лист "За високі досягнення 

у навчанні" на підставі результатів річного оцінювання учнів  

1. Нагородити учнів Похвальними листами за високі досягнення в 

навчанні за 2021/2022 навчальний рік : 

Нагорного, учня 5 класу 

Щеглова, учня 5 класу 

Артеменка, учня 5 класу 

Сігнаєвського, учня 5 класу 

Образцову,ученицю 5 класу 

Цюцяк, ученицю 5 класу 

Боднар, ученицю 6  класу 

Бучка, учня 7 класу 

Пивоварову, ученицю 7 класу 

Ламха , учня 8 класу 

Харитоненко, ученицю 8 класу 

Цюцяк, ученицю 10 класу. 

 

5. Вирішили:1. Видати наказ "Про підсумки  роботи з обдарованими та 

здібними учнями протягом 2021/2022 навчального року". 

 

 



6. Вирішили: 

1.Учителям початкових класів: 

1.1 Продовжувати впроваджувати в практику роботи з учнями основні аспекти 

взаємодії з учнями, окреслені Концепцією Нової української школи. 

1.2 Використовувати в освітній діяльності інноваційні технології, спрямовані на 

формування у дітей предметних життєвих компетентностей і наскрізних умінь. 

1.3 Будувати кожен 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 та командної роботи; 

-  успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію. 

2.Заступнику директора  з навчально-виховної роботи Фастовець О.М., надавати 

учителям початкових класів консультативну допомогу щодо реалізації основних 

аспектів Нової української школи в  освітньому процесі. 

 

7. Вирішили:1. Видати наказ "Про результати навчальних досягнень учнів із 

загальноосвітніх предметів у ІІ семестрі 2021/2022 навчальному році". 

                    2. Учителям закладу: 

                  2.1   У грудні 2022 року провести моніторингові дослідження рівня 

навчальних досягнень учнів закладу  за результатами І семестру. 

                    2.2 Підсумки моніторингу узагальнити у схемах, діаграмах та висвітлити 

в  аналітично- інформаційних матеріалах  

                  2.3  Під час організації освітнього процесу на кожному уроці особливу 

увагу приділити завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати, 

та узагальнювати навчальний матеріал на всіх етапах уроку. 

                   2.4  Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології для 

підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предметів. 

 

8. Вирішили:  

Учителям закладу пройти курси підвищення кваліфікації відповідно до 

затвердженого графіка. 

 

9. Вирішили: 

Учителям закладу враховувати результати навчальних досягнень учнів з музичного 

мистецтва, якщо учень  (учениця) навчаються у позашкільних закладах. 

 

10. Вирішили: 

1. Попрійчук Наталії Петрівні, заступнику директора з виховної роботи:  

1.1. Протягом 2022/2023 навчального року здійснювати контроль за 

проведенням годин спілкування щодо формування в учнів ціннісного ставлення до 

суспільства і держави;   



1.2. До 31.08.2022 року розробити план заходів з національно-патріотичного 

виховання;                                                                                                             

2. Сіренко Людмилі Олексіївні, педагогу-організатору закладу:  

2.1. Організувати зустрічі з учасниками АТО, ООС;                                                          

2.2.  Протягом  2022/2023 навчального року забезпечити  активну діяльність  

органу учнівського самоврядування «ТЕМП». 

3. Фастовець Ользі Миколаївні,  Притис Юлії Василівні, вчителям української 

мови та літератури,  провести заходи із вшанування видатних українських 

письменників,  Дня писемності, Дня рідної мови.                    

4. Класним керівникам  1-11 класів: 

4.1. Плануючи виховну роботу з учнівським колективом, враховувати вимоги 

Стратегії  національно-патріотичного виховання; 

4.2 У виховній роботі з класом з національно-патріотичного напряму  

використовувати методичні матеріали Українського інституту національної пам'яті; 

5. Бондаренко Тетяні Петрівні, завідуючій бібліотекою організувати постійно 

діючу виставку літератури  «Виховуємо громадянина-патріота України 

 

11. Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсів) вчителя 

початкових класів Гавриленко Л.В. (120 годин). 

 

Слухали: вчителя початкових класів Сіренко Оксану Федорівну, яка 

зазначила , що в 2022 році пройшла курс  «Оцінювання без знецінювання» на 

платформі"Едера" та розвинула здатності до формувального оцінювання, 

підсумкового оцінювання, роботи в умовах учнівського багатоманіття, підтримки 

ефективної поведінки в класі та психічного здоров’я учнів; підвищила рівень 

загальних та фахових компетентностей щодо організації інклюзивного освітнього 

середовища. (30 годин). 

Переглянула вебінар «Як розпізнати булінг у класі та знищити його як явище» (2 

години), набула управлінської компетентності та емоційно-етичної. 

 

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсів та вебінару) 

учителя початкових класів  Сіренко О.Ф.(32 години). 

 

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсів та вебінарів )  

заступника директора з виховної роботи, учителя правознавства  Попрійчук Н.П., 

(43 години). 

 

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсів та вебінарів )   

учителя англійської мови, української мови та літератури  Притис Ю.В. (32 години). 

 

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсів та вебінарів )   

учителя  початкових класів Багдасарян Г.С. (34 години). 



 

   

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсу та вебінарів )   

учителя  англійської мови  Сагач Н.В. (32 години). 

  

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсу )   вчителя  

основ здоров"я Кравченко Н.О. (30 годин). 

 

 

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсів )   учителя  

фізики та математики Алексєєнка Ю.В. (92 години). 

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсів )   директора 

закладу Ярошенко Н.В. (36 годин). 

 

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсу та вебінарів  )   

учителя історії Кондратюк Г.П. (38 годин). 

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсу та вебінару )   

вчителя  початкових класів Хлевнушко Н.С. (32 години). 

 

Вирішили: визнати результати підвищення кваліфікації (курсу, вебінарів )   

заступника директора з навчально-виховної роботи , вчителя української мови 

Фастовець О.М., (38 годин). 

 

12. Вирішили: 

1. Учителям, які здійснюватимуть індивідуальне навчання: 

1.1 До 01.09.2022 року розробити за участю батьків і надати на затвердження 

індивідуальні програми з навчальних предметів, які розробити  на основі чинних 

програм. 

1.2 До 01.09.2022 року розробити відповідно до індивідуальних програм 

календарні плани і надати їх на погодження. 

 

1.3 Дотримуватись порядку оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно 

до Критеріїв оцінювання  навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти , затверджених наказом МОН України від 21.08.2013 року 

№1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень 

учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти". 

 

1.4 Відповідну шкільну документацію вести згідно з нормативними вимогами. 

 

 

13. Вирішили:  



1. З 01.09. 2022 року розпочати впровадження в управлінську та освітню 

діяльність закладу освіти Системи «Е-журнал». 

2. Визначити відповідальними за організацію роботи з впровадження Системи 

«Е-журнал» заступника директора з виховної роботи  Попрійчук Наталію 

Петрівну та завідуючу  Гвоздівською філією  Пантелєєву Тетяну Олексіївну. 

3. Визначити, що функції адміністратора Системи «Е-журнал» в ОЗО 

«Ходосівський ЗЗСО» буде виконувати Ярошенко Катерина Володимирівна, у 

Гвоздівській філії – Марисенко Інна Володимирівна. 

4. Здійснити заходи щодо впровадження в управлінську та освітню діяльність 

закладу освіти Системи «Е-журнал» та інформування батьків щодо рішення 

приєднатися до Системи «Е-журнал»,а також у подальшому про результати 

успішності учнів та відвідування ними занять  з використанням інноваційних 

технологій «Е-журнал». 

5. Заступнику директора з навчально - виховної роботи  Фастовець О.М. 

забезпечити організацію систематичного контролю за веденням електронних 

журналів та  повного, достовірного та своєчасного внесення даних з їх 

інформаційного наповнення в системі «Е-журнал» та здійснення заходів щодо 

визначення рівня задоволеності учнів та батьків результатами впровадження  

Системи «Е-журнал». 

 

14. Вирішили: 

1.Педагогічним працівникам до 25.08.2022 року   спланувати інноваційну діяльність, 

яка буде проводитись у закладі освіти ч протягом 2022/2023 навчального року. 

 

 

Голова педагогічної ради                           Н.В.Ярошенко 

 

 

Секретар                                                       Т.Б.Бондаренко 

 

 

 

  
  



 

 

 

 

 

 

 


