
Протокол № 2 

засідання педагогічної ради 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 

  

від 13 жовтня 2020 року 

Голова педагогічної ради – Швиденко О.М. 

Секретар педагогічної ради – Даниляк Д.В. 

Присутні: вчителі школи в кількості 17 осіб   

 Відсутні: -1 особа (Гаркуша Д.В.) 

Порядок денний 

 

1. Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про  впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес 

3.Про використання методів критичного мислення у навчанні різних предметів початкової 

школи 

4.Удосконалення роботи з розвитку логіко-математичної компетенції дітей   в освітньому  

процесі з дітьми раннього та дошкільного віку. 
5.Стан викладання іноземної мови у закладі (наказ) 

6. Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Новоолександрівської ЗОШ-дитсадка І-ІІІ ступенів. 

 

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

виконанням рішенням попередньої педради. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію ШвиденкоО. М.  взяти до відома. 

 

2.СЛУХАЛИ: Швиденко О.М. яка ознайомила присутніх з  протоколом засідання 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

від 09.10.2020 року,зокрема з пунктом 6, у якому написано : «Запровадити дистанційну 

форму навчання у школах з 15 по 23 жовтня 2020 року» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Запровадити дистанційну форму навчання у школах з 15 по 30 жовтня 2020 року  

2. Усім працівникам школи: 

2.1  Організувати дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів на період з 15.10.2020 

р. по 30.10.2020 р.  

2.2.Забезпечити виконання навчальних програм у початковій школі у період карантину, 

використовуючи методику «перевернутого класу» та методику змішаного навчання, а 

також використловувати резервні уроки, які відводяться в кінці року. 

2.3.Здійснювати поточну координацію роботи з учнями щодо виконання та перевірки 

домашніх завдань, різних видів контролю на електронних поштах учителів, телефонним 

зв’язком,через мобільний додаток Viber тощо. 

3.4.Розміщувати своєчасно інформацію, завдання та навчально-тематичні матеріали до 

уроків та здійснювати зворотній зв’язок. 

2.5.Довести до відома батьків та учнів інструкцію щодо організації дистанційного 

навчання в закладі освіти на період з 15.10.2020 р. по 30.10.2020 р. 

 

3. СЛУХАЛИ: Лємєшову С.А.. голову МО вчителів початкових класів та вихователів 

закладу дошкільної освіти про використання методів критичного мислення у навчанні 

різних предметів початкової школи. Підкреслила, що ця технологія допомагає готувати 

дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. 



При запровадженні цієї технології знання засвоюються набагато краще, адже інтерактивні 

методики розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання 

світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення. Критичне мислення формується 

поступово, воно є результатом щоденної кропіткої роботи вчителя й учня, з уроку в урок, 

з року в рік. Не можна виділити чіткий алгоритм дій учителя з формування критичного 

мислення в учнів. Але можна виділити певні умови, створення яких здатне спонукати і 

стимулювати учнів до критичного мислення.  

 

  

ВИСТУПИЛИ: Хомич Г.М., яка ознайомила  основними етапами уроку критичного 

мислення: 

1. Розминка (створення сприятливого психологічного клімату на уроці). 

2. Обґрунтування навчання (постановка мети уроку, розвиток внутрішньої 

мотивації до вивчення теми та предмета в цілому). 

3. Актуалізація (зацікавленість, спрямованість на навчання, відтворення знань, 

потрібних для наступних етапів уроку). 

4. Усвідомлення змісту (знайомство з новою інформацією, аналіз інформації, 

особисте розуміння). 

5. Рефлексія (критичний момент уроку). 

- учні переробляють нові знання на власні; 

- запам’ятовують матеріал, так як розуміють його; 

- активно обмінюються думками; 
- удосконалюють і поповнюють словниковий запас; 

- складається різноманітність міркувань; 

- вибір правильного варіанту. 

 Зазначена технологія стимулює загальну активність учнів, сприяє створенню 

плідного освітнього середовища, й утвердження системного характеру навчання та 

самонавчання. За своєю сутністю технологія формування критичного мислення має 

інноваційний характер: вимагає від учнів застосовувати нові знання, спираючись на 

засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в 

складі команди та розв’язувати конфлікти; шукати, компонувати і застосовувати нову 

інформацію з різноманітних джерел, використовуючи сучасні технології для виконання 

конкретних завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та 

саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Застосування технології розвитку критичного мислення під час вивчення навчальних 

дисциплін, як на уроках, так і в позакласній роботі 

2.На засіданні МО вчителів початкових класів розробити Путівник з розвитку критичного 
мислення в учнів початкової школи. 

 
4.СЛУХАЛИ Коновалову Т.А., вихователя закладу дошкільної освіти, про  роботу з 

розвитку логіко-математичної компетенції дітей   в освітньому  процесі з дітьми раннього 

та дошкільного віку. Особливістю формування логіко-математичної компетентності є 

насиченість освітнього та виховного процесу проблемними життєвими ситуаціями 

практичного характеру за допомогою ігрових методів та методів прямого навчання, які 

активізують пізнавальні інтереси дітей дошкільного віку, розвивають передумови 

логічного мислення, вправляють вихованців у використанні набутих знань із математики. 

Логіко – математичний розвиток – це те без чого дитина не може навчитись 

мислити, думати, уявляти, вирішувати життєві ситуації. І тому кожну людину необхідно 

навчити логіки – науки про мислення. А розпочинати цю роботу слід з дошкільного віку. 

Тенденція нових підходів у питаннях формування логіко – математичних знань, що 



намітилися у суспільстві, сприяє створенню нових освітніх програм і форм роботи з логіко 

– математичної освіти. 

В нашій групі робота з логіко – математичної освіти орієнтована на формування у 

дітей мислення, пам’яті, уваги, уяви, розширення знань, умінь з логіки та математики. 

Тому ми прагнемо навчити дітей думати, мислити, бути поміркованими, застосовуючи 

знання та уміння в узгодженні з законами математики і логіки. Також моя мета досягнути 

того, щоб діти свідомо використовували свої знання і могли бути компетентними в різних 

сферах життєдіяльності. 

На наш погляд, найкращим засобом формування компетентної особистості в даній 

сфері є логіко – математична освіта. Ми вважаємо, що навчання логіко – математичних 

знань і умінь має бути системним, і має сприяти розвитку дитини. Але воно не повинно 

зводитися до періодичного інформування дошкільнят з питань логіки і математики, а має 

передбачати комплекс системних заходів, спрямованих на забезпечення усвідомлення 

дитиною, що їй необхідно навчитись думати, мислити, щоб вміти розв’язувати в житті 

нестандартні ситуації. 

Шляхи обрані мною в реалізації завдань з питань логіко – математичної освіти 

дошкільнят сприяли тому, що наші діти володіють підвищеним багажем логіко – 

математичних знань, вони ціннісно до них ставляться. 

Тобто основні принципи логіки та математики стали невід’ємною частиною 

життєвих переконань дошкільників. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М.,  доповіла присутнім про викладання іноземної мови у 

закладі.     Англійську мову у 5-11 класах викладає Кубай Галина Вікторівна. Вона 

закінчила Херсонський педагогічний інститут ім. Н.Крупської за спеціальністю «іноземна 

мова», має першу кваліфікаційну категорію, стаж роботи – 28 років.  

         Учителька обізнала з оновленими навчальними програмами для учнів 5-9 класів, 

інструктивними листами МОН України про викладання іноземних мов, специфікою 

викладання та критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Враховуються основні 

принципи програми, а саме: принцип комунікативної спрямованості, особисту орієнтацію, 

а також інтегроване навчання всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, 

читання, письма). 

         Календарно – поурочне планування складено відповідно до вимог навчальних 

програм, якісно виконується навчальна програма щодо кількості проведених на час 

вивчення уроків та виконання всіх видів мовленнєвої діяльності. Педагог намагається 

моделювати освітній  процес на уроках відповідно до сучасних вимог педагогічної науки і 

практики та з урахуванням конкретних умов навчання. 

         Кубай Г.В. на достаньому рівні володіє англійською мовою та методикою її 

викладання. На кожному уроці оптимально визначаються і здебільшого повністю 

реалізуються освітні, розвиваючі та виховні цілі роботи.  Уроки вчителя логічно 

вибудовані, чільне місце в якому належить організаційно – вступній частині: 

психологічний настрій, організація уваги, мотивація навчання, актуалізація знань. 

         Навчання та спілкування з учнями на уроках проводиться  англійською мовою. 

Позитивним у роботі вчителя є те, що освітній процес вона спрямовує на формування в 

учнів комунікативних умінь та навичок, вдало доповнює тематику з розвитку мови 

сучасною інформацією суспільно-політичного та побутового значення. Новий лексико – 

граматичний матеріал вводить у структурах. За допомогою унаочнення, пояснень 

іноземною мовою та створення проблемних ситуацій домагається безперекладного 

розуміння учнями введених структур. З метою активізації мовної діяльності вдало 

використовує таблиці, роздатковий матеріал, навчальні ігри.   



         Значна увага приділяється формуванню в учнів усвідомлення ролі іноземної мови в 

житті людини, на засвоєння ними мовних понять, за допомогою яких сприймається 

дійсність, на оволодіння мовленням, знаннями про історію, культуру і традиції 

Великобританії. 

         У творчих здобутках і напрацюваннях вчителя – використання ІКТ, активних та 

інтерактивних методів навчання (робота в парах, групах). 

         З метою реалізації наскрізних змістових ліній формує в учнів відповідальність, 

соціальну активність, ініціативність. 

         На уроках панує атмосфера довіри, доброзичливої обстановки, уважного і тактовного 

ставлення до учнів, створюється ситуація успіху. 

         Періодично проводить позакласну роботу, направлену на поліпшення практичних 

умінь та навичок учнів із іноземної мови. 

         Шкільна документація ведеться вчителькою відповідно до вимог. Журнали 

заповнюються охайно, грамотно, з дотриманням Інструкції з ведення класного журналу 5-

11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

         Для виконання всіх видів робіт з іноземної мови учні мають по 2 робочих зошити та 

зошити для контрольних робіт. Вчителька дотримується вимог діючих навчальних 

програм, щодо періодичності перевірки робочих учнівських зошитів. Педагог слідкує за 

станом ведення зошитів та їх охайністю. 

         Результати контрольної роботи у 7 класі засвідчили, що в учнів розвинені навички 

сприйняття тексту на слух, осмислення його та розуміння. Із 15 учнів восьмеро отримали 

бали достатнього рівня, п’ятеро  – середнього рівня. Учні розуміють основний зміст 

мовлення, яке містить певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 

здогадатись. Учні засвоїли програмовий матеріал на достатньому та середньому рівнях. 

 

УХВАЛИЛИ:    

 

1.     Основну увагу на уроках приділяти говорінню та розвитку зв’язного мовлення 

учнів як провідним видам мовленнєвої діяльності. 

                                                                        Постійно 

2.                При підборі тренувальних вправ передбачити творчі завдання. 

                                                                        Постійно 

3.                Активізувати роботу з обдарованими і здібними дітьми з метою якісної 

підготовки до олімпіади. 

4.                Звернути увагу на стан та якість підготовки учнів до уроків, виконання ними 

домашніх завдань, урізноманітнення, диференціацію їх форм.       

  

6. СЛУХАЛИ: Заступника директора з НВР Швиденко О.М., яка ознайомила 

колектив з Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Новоолександрівської ЗОШ-дитсадка І-ІІІ ступенів.    

 

УХВАЛИЛИ:Інформацію взяти до відома 

Голова педагогічної ради Швиденко О.М. 

Секретар педагогічної ради Даниляк Д.В.  


