
 

Протокол № 2 

засідання педагогічної ради 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 
«Створення позитивного іміджу  школи – неодмінна умова  функціонування  

сучасної школи» 

від 29 жовтня 2018 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. Забезпечення наступності освітнього процесу ДНЗ та закладі загальної 

середньої освіти /Коновалова Т.А./ 

3. Робота колективу з соціального захисту учнів пільгових категорій та 

профілактики правопорушень. 

4. Про проведення профорієнтаційної роботи в школі./ Швиденко О.М./ 

 

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

виконанням рішенням попередньої педради.  

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

 

 ІІ. СЛУХАЛИ: Вихователя ДНЗ Коновалову Т.А.,  щодо забезпечення 

наступності дошкільної та початкової освіти 

Вихователь інформувала, що забезпечення неперервності здобуття людиною 

освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і 

наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і 

початковою.    

Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності 

забезпечить всебічний гармонійний розвиток самодостатньої, ініціативної, 

компетентної особистості на перших суміжних ланках системи безперервної 

освіти впродовж життя. Реалізація зазначених принципів у закладах 

дошкільної освіти і початковій школі полягає у забезпеченні єдності, 

взаємозв’язку та наскрізної узгодженості мети, змісту, методів, форм 

організації освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного та молодшого 

шкільного віку.  



Обізнаність учителів початкових класів із програмами, методами, прийомами 

розвитку, виховання і навчання старших дошкільників у закладі дошкільної 

освіти та ознайомлення вихователів старших груп з освітніми програмами, 

технологіями навчання, що використовуються у першому класі початкової 

школи, забезпечить умови для уникнення ситуацій форсування або штучного 

сповільнення природного темпу розвитку дітей. Змістовий і технологічний 

аспекти здійснення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і 

початковій школі мають бути узгодженими з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей дітей. Елементи навчальної діяльності   

формуються у дитини старшого дошкільного віку під час  навчально-

пізнавальної діяльності, проведених у закладі дошкільної освіти. Зміст 

освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку реалізується за 

чинними комплексними програмами розвитку, навчання, виховання, що 

рекомендовані Міністерством освіти і науки України та орієнтують 

вихователів на формування особистості дитини, розвиток її творчої 

спрямованості, розкриття потенційних можливостей. 

Однією з таких програм є освітня програма «Впевнений старт» (нова 

редакція), розроблена на виконання Плану пріоритетних дій Уряду в 2017 

році. Головні конструкти програмних завдань з урахуванням вимог 

сьогодення передбачають:  

збалансування напрямів розвитку особистості дитини для збереження її 

цілісності; 

створення фундаменту успішності дитини через її діяльнісну самореалізацію 

в умовах нової соціальної ситуації розвитку;  

забезпечення сучасної та зручної системи методичного сервісу для педагогів 

і батьків.  

Методична робота щодо забезпечення наступності дошкільної і початкової 

освіти у закладі дошкільної та початкової освіти здійснюється за 

інформаційно-просвітницьким і практичним напрямами.  

З метою обміну досвідом вихователів закладів дошкільної освіти та учителів 

початкової школи щодо використання ігрових методів і прийомів, форм 

організації діяльності дітей, системи роботи з розвитку мовлення, 

формування пізнавальних процесів, соціалізації дитини тощо доцільно 

передбачати індивідуальні та інтерактивні форми методичної роботи. А саме: 

- взаємовідвідування вчителями та вихователями відкритих занять (інших 

форм організації освітньої роботи) з дітьми старшого дошкільного віку та 

уроків у початковій школі; 



- анкетування педагогів закладів освіти з питань забезпечення гармонійного 

розвитку особистості дитини з метою вивчення потреб у підвищенні 

майстерності; 

- підготовка і проведення спільних педагогічних рад, семінарів-практикумів, 

засідань «круглих столів», конференцій, консультацій, тематичних виставок 

тощо;  

- організація роботи спільних методичних об’єднань, творчих груп 

вихователів закладів дошкільної освіти і вчителів початкової школи; 

- залучення педагогів закладів дошкільної освіти і початкової школи до 

участі в спільних педагогічних проектах, розроблення методичних 

рекомендацій і порад; 

- обмін педагогічним досвідом з різних питань щодо реалізації наступності 

між дошкільної та початкової ланками освіти; 

- сприяння самоосвіті педагогів, підвищення їх фахової майстерності. 

Інформаційно-просвітницький аспект взаємодії закладів дошкільної освіти та 

початкової школи має бути спрямованим і на батьків, і на педагогів. 

У роботі з батьками  передбачено: 

- анкетування з питань особистісного зростання дітей, рівня досягнення 

дошкільної зрілості для надання консультативної допомоги;  

- ознайомлення з психологічними закономірностями розвитку дитини 

старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;  

- проведення Днів відкритих дверей у закладах загальної середньої освіти;  

- проведення Інтернет-консультацій, вебінарів, форумів для батьків;  

- організацію роботи «педагогічної вітальні» з питань створення 

психологічно комфортних умов для сприйняття дитиною нової соціальної 

ролі школяра; батьківських клубів.  

Встановлення зв’язку та творчої співпраці між закладом дошкільної освіти і 

початковою школою на рівні заходів з дітьми – необхідна умова успішного 

вирішення завдань наступності. Практичний аспект співробітництва у цьому 

контексті передбачено: 

- попереднє знайомство вчителів зі своїми майбутніми учнями; 



- відвідування вихователями відкритих уроків, позакласних заходів своїх 

колишніх вихованців-першокласників з метою спостереження за їх 

розвитком; 

- проведення екскурсій; 

- організацію спільних тематичних виставок дитячих робіт, вернісажів, 

конкурсів тощо; 

- проведення спільних заходів для дітей старшого дошкільного віку та учнів 

початкової школи у закладах дошкільної і загальної середньої освіти 

(театралізованих вистав, відвідування музеїв тощо); 

- спільну участь школярів і старших дошкільників у проектній діяльності та 

інше. 

Узгодженості дій потребує і діяльність психологічних служб закладів 

дошкільної і загальної середньої освіти. Взаємодія закладів дошкільної і 

початкової освіти у питанні роботи соціально-психологічних служб може 

включати: 

- здійснення єдиного психолого-педагогічного контролю за динамікою 

розвитку дітей; 

- дослідження рівня розвитку базових якостей особистості дітей старшого 

дошкільного віку як умови успішного навчання у початковій школі;  

- аналіз умов успішної адаптації учнів першого класу до шкільного життя; 

- застосування корекційно-розвивальних методів у роботі з дітьми старшого 

дошкільного і молодшого шкільного віку, які потребують індивідуального 

підходу; 

- проведення спільних методичних заходів. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити спільні виховні та навчальні заходи закладу дошкільної освіти  та 

початкової освіти 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Заступника директора з виховної роботи Лємєшову Т.В. про 

роботу колективу з соціального захисту учнів пільгових категорій та 

профілактики правопорушень. 

Робота педагогічного колективу  з соціального захисту учнів пільгових 

категорій та профілактики правопорушень здійснюється на основі 

відповідних розділів річного плану виховної роботи: «Превентивне 



виховання», «Робота з учнями девіантної поведінки» та за планами виховної 

роботи класних керівників.  

З учнями школи-дитячого садка проводиться постійно робота з 

профілактики правопорушень в учнівському середовищі, варто виділити 

часті індивідуальні бесіди з дітьми, що перебувають на внутрішкільному з 

боку класних керівників. Активне залучення до позаурочної та спортивно-

масової роботи, соціально-корисної діяльності, також учні девіантної 

поведінки є активними, хоч і не постійними учасниками загальношкільних 

творчих та виховних заходів, беруть активну участь у громадських роботах 

школи та класу з благоустрою території та приміщень. У стані розробки 

ведеться корекційна робота з використанням методу анкетування учнів 

девіантної поведінки на визначення рівня вихованості учнів та заходи у 

формі тренінгів. 

Керуючись програмою виховної роботи закладу з питань соціального 

захисту дітей та профілактики правопорушень, відповідно до пунктів річного 

плану виховної роботи та завдань, які були поставлені для вирішення у 

2018/2019навчальному році були проведені такі профілактичні та 

організаційні заходи: 

 організоване безкоштовне харчування учнів з малозабезпечених 

сімей; 

 сім’ї дітей пільгових категорій та сім’ї соціально незахищених 

категорій отримали одноразову матеріальну допомогу на 

придбання шкільного приладдя для дітей дошкільного та 

шкільного віку; 

 протягом навчального року адміністрація закладу, класні 

керівники здійснюють обстеження матеріально-побутових умов 

проживання та навчання дітей пільгових категорій; 

 учні, які підлягають пільговим категоріям щороку, отримують 

додаткові подарунки на новорічні свята, до дня Святого Миколая; 

 майже всі учні пільгових категорій є учасниками громадського 

життя класу та школу,   учасниками вокальних ансамблів, 

хореографічних гуртків      

Зважаючи на проведену роботу колективом закладу з соціального 

захисту учнів пільгових категорій та профілактики правопорушень за 

минулий та даний навчальний рік випадків вчинення кримінальних 

правопорушень учнями  не було 

 



УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план заходів з профілактики правопорушень 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М., заступника директора школи з навчально – 

виховної роботи, про проведення профорієнтаційної роботи в школі. 

 

 Невід'ємним компонентом допрофільної підготовки є профорієнтаційна 

робота. Учні та їхні батьки повинні володіти повною інформацією про 

перспективні потреби ринку праці, системі професійної освіти в районі та 

області і можливостях допрофільної підготовки в школі. Було складено 

«освітню карту» школи, що дозволило ефективно організувати інформаційну 

та профорієнтаційну роботу. Профорієнтаційна робота - це спеціально 

організована діяльність, спрямована на надання учням психолого-

педагогічної підтримки в проектуванні ними варіантів продовження навчання 

у профільних класах старшої школи та установах професійної освіти. Її 

головні напрямки:  

• допомога школяреві у виборі напрямку й місця подальшого навчання;  

• підвищення готовності підлітків до соціального, професійного і 

культурного самовизначення.  

Для створення системи профорієнтаційної роботи та реалізації освітнього 

проекту було створено:  

• Чітко виділили етапи профорієнтаційної роботи;  

• Підібрали методики для вивчення професійних інтересів і намірів учнів;  

• Розробили систему обліку отриманих результатів.  

Педагогічний колектив школи поставив перед собою мету надання 

психолого-педагогічної допомоги учням у їх професійному самовизначенні. 

У ході реалізації проекту вирішуються такі завдання:  

• надання психологічної допомоги учням та їх батькам у побудові 

індивідуальної освітньої траєкторії дитини;  

• формування в учнів навичок самопізнання, соціального та професійного 

досвіду.  

Створена в школі система роботи з учнями та батьками передбачає початок 

професійного самовизначення вже в 1 класі, що дозволяє здійснювати 

комплексний підхід до створення розвивального середовища для учнів. 

Профорієнтаційна робота заснована на постійній взаємодії педагога,  

класного керівника  з учнями та їх батьками. 

 

На уроках під час проведення вступного або заключного інструктажу, 

вчитель знайомить, наприклад, учнів із професіями із роботою, яку вони 

виконують в навчальних майстернях, кабінетах інформатики.   

У процесі проведення гурткових занять є можливості ознайомити учнів 

із різними професіями. Якщо керівник гуртка визначає, що учень має нахили 

до однієї  з професій, то він проводить з ним індивідуальну роботу, щоб 



поглибити його знання і уміння, ще більш зацікавити професією, яка йому 

подобається 

На екскурсіях створюються умови для ознайомлення учнів з матеріалом, 

який виходить за межі навчальної програми. Це можна використати для 

профорієнтації. Наприклад, відвідуючи механічні цехи з обробки металу, 

деревини, учні знайомляться з великими групами верстатів. Тому вчителю 

рекомендується розповісти про професії робітників, які працюють на цих 

верстатах. Великий вплив має розповідь самих робітників про свою роботу, 

продукцію, яку випускають. 

Профільні дисципліни дають можливість вчителям-предметникам не 

лише викладати відповідний матеріал, але ознайомити учнів з професіями в 

який їх предмет відіграє важливу роль. Тому слід в процесі викладання 

предмету виразніше показати учням ті сторони знань і навиків, які мають 

практичне значення для сучасної виробничо-трудової діяльності, сформувати 

у них вірне розуміння суспільного характеру цих знань і навиків, збудити до 

них інтерес. Необхідно захопити школярів перспективою практичного 

застосування отримуваних ними знань. Саме усвідомлення практичного 

значення шкільного предмету, його місця в трудовій діяльності формує 

інтерес до предмету, а разом з ним і до професій, науково-теоретичну основу 

яких він складає. Так наприклад, учитель математики в класах фізико-

математичного, науково-природничого, технічного профілю знайомить учнів 

з видатними відкриттями в науці і техніці, з біографією відомих вчених. За 

рахунок позакласних годин проводить екскурсії на підприємства. Вчитель 

іноземної мови в класах гуманітарного, філологічного профілю може більш 

ретельно розповісти учням про роботу перекладача, лінгвіста, журналіста 

тощо. 

Основною метою вчителя-предметника при профорієнтаційній роботі в 

будь-якому профілі навчання є:   

- знайомити учнів з різними видами   професії; 

- вивчати їх нахили, здібності професійні інтереси, формувати у них 

суспільно-значущих мотивів вибору професії; 

- консультувати учнів з питань, які пов'язанні з продовження навчання та 

працевлаштуванням. 



Вчитель повинен продумати, з якою професією доречно ознайомити 

учнів у межах програмної теми, враховувати спільні основи профорієнтації 

під час вивчення різних навчальних предметів. 

Для проведення профорієнтаційної роботи в рамках свого предмета, 

вчитель-предметник повинен мати теоретичну та практичну підготовку. 

Теоретична підготовка включає: знання цілій, задач профорієнтації, методів 

її реалізації в умовах відповідного предмета, психолого-педагогічні основи 

проблеми. Практична підготовка включає: знання методики 

профорієнтаційної роботи в умовах викладання відповідного предмета, вмінь 

та навиків проведення різних заходів (бесіди, зустрічі, екскурсії).  

Основними формами профорієнтаційної роботи вчителя-предметника 

при вивченні програмних тем є: 

- бесіда про професії, які пов'язанні з вивчаючим матеріалом; 

- розв'язання різних типів задач з практичним змістом; 

- участь в олімпіадах, вечорах, теоретичних конференціях; 

- екскурсії на підприємства, виставки; 

- зустріч із спеціалістами; 

- проведення тематичних, літературно-художніх вечорів, усних 

журналів. 

Треба пам'ятати, що в рамках одного або декількох предметів  

профорієнтаційну роботу не можливо. Будь-яка професіонально діяльність 

передбачає наявність   значної кількості знань і вмінь з різних, іноді навіть не 

суміжних дисциплін. 

УХВАЛИЛИ: 

 Провести тематичні батьківські збори 
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