
Протокол № 3 

засідання педагогічної ради 

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 
  

від 28 грудня 2020 року 

Голова педагогічної ради – Швиденко О.М. 

Секретар педагогічної ради – Даниляк Д.В. 

Присутні: вчителі школи в кількості 16 осіб   

 Відсутні: -2 особи (Гаркуша Д.В., Лємєшов Ю.Б.) 

 

Порядок денний 

 

1.Про виконання рішень попередньої педради. 

2.Колоквіум – «Класика та інновація у інтелектуально-пізнавальному розвитку 

дошкільників». 

3. Про впровадження просвітницької діяльності щодо моральності і правової культури 

учнів. Профілактика виникнення та подолання проявів булінгу в дитячому середовищі 

4. Стан охорони праці, пожежної безпеки, профілактики дитячого травматизму  за І 

семестр 2020-2021 навчального року. 

5. Про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу за 

період з 01.09.2020року по 31.12.2020року. 

 

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

виконанням рішенням попередньої педради. 

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

 

2.СЛУХАЛИ: Коновалову Т.А. яка  розповіла, як розвинути інтелектуальні здібності 

дітей у закладі дошкільної освіти за допомогою ігор та завдань логіко-математичного 

спрямування та підготувати дитину до школи. 

  Під інтелектуальною готовністю дітей старшого дошкільного віку до школи слід 

розуміти не лише наявність у них певного обсягу знань, а насамперед достатній рівень 

розвитку пізнавальних процесів — сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви, а також 

таких якостей особистості, як-от: допитливість, кмітливість; здатності до цілеспрямованої 

мисленнєвої діяльності, зокрема аналізування. Зауважила, що одним з ефективних засобів 

сприяння інтелектуальному розвитку старших дошкільників та збагачення їх пізнавальної 

сфери є ігри й завдання логіко-математичного спрямування. Щоб захопити дітей світом 

чисел та цифр, працюйте над пошуком нових шляхів активізації розумової діяльності 

дітей у процесі формування в них елементарних математичних уявлень.   

  Однією з основних форм роботи в системі інтелектуального розвитку дошкільників 

є заняття.   Як один із компонентів системної роботи з математики використовуйте засоби 

ІКТ. Зокрема, пропонуйте дітям не лише цікаві презентації до занять, а й власні розробки 

дидактичних ігор, анімовані математичні задачі та приклади, створені за допомогою ІКТ. 

Парк професій Як зацікавити дошкільників професіями дорослих  

ВИСТУПИЛИ:Шлапак І.Ф, яка провела із членами колективу майстер-клас із заняття.  

 Для активізації мисленнєвої діяльності дошкільників доцільно поєднувати різні форми й 

методи навчання. Базуватися слід на завданнях в ігровій формі, що є провідною для дітей. 

Приділіть увагу використанню дидактичних ігор.   Результатом активізації дитячого 

мислення під час завдань та ігор математичного спрямування є достатній рівень логіко-

математичної компетентності, яка передбачає наявність низки конкретних умінь, а саме: 

використовувати елементарні прийоми логічного мислення здійснювати вимірювання, 

обчислення виявляти цікавість до математичної діяльності, активність, самостійність, 

наполегливість не лише на заняттях з математики, а й на інших заняттях та в повсякденні. 



Формуючи елементарні математичні уявлення у дітей, ви забезпечите їх необхідною 

передумовою готовності до навчання в школі. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Вихователям ДНЗ практикувати різні форми й методи навчання з метою  

інтелектуально-пізнавального розвитку дошкільників 

  

3. СЛУХАЛИ: Лємєшову Т.В., яка провела практичну вправу криголам,  мета якого 

встановлення довірливих відносин у навчальній групі. 

Крок 1: Пояснення вправи і процедури її проведення. У будь-якій програмі, що навчає 

спілкуванню або впевненості в собі, важливо прого-ворювати свої почуття, думки тощо. 

Це доведеться робити кожному члену групи в ході тренінгу, і часто необхідність в перший 

раз говорити перед аудиторією може викликати великі складнощі . 

Ця вправа м’яко «ламає кригу», дає кожному учаснику можливість поговорити з кількома 

іншими учасниками тренінгу. 

Працюючи в парах, учасники отримують завдання – провести короткий діалог тривалістю 

приблизно хвилину. Їм повідомляється тема для розмови. Ко¬ли закінчується відведений 

час, відбувається зміна партнера, учасники отри¬мують нову тему для розмови, і так 

продовжується до тих пір, поки всі учасни¬ки не поговорили з кількома людьми – або 

поки у тренера вистачає теми для бесіди. 

Крок 2: Розділіть всіх членів групи на пари. Запропонуйте учасникам разом зі своїми 

партнерами розосередитися по кімнаті. Неважливо, хто є партнером – знайома або 

незнайома людина, – бо через хвилину всім доведеться об’єднатися в інші, нові пари. 

Попросіть учасників визначити, хто з них буде першим, а хто другим номером. 

Крок 3: Рухаючись від пари до пари, роздайте кожній з них тему короткої розмови (див. 

«Матеріали тренера»). Запропонуйте першим номерам почати бесіду, тобто, зробити 

вступні зауваження. 

Крок 4: Через проміжок часу (хвилина або близько того) запропонуйте другим номерам 

переміститися до найближчого першого номера, які перебуває праворуч від них. 

Повторіть крок 3, але тепер коротку розмову повинні починати другі номери. 

Крок 5: З плином часу (хвилина або близько того) запропонуйте учасникам ще раз 

поміняти партнерів. Ще кілька разів повторіть кроки 3 і 4. 

Крок 6: Зберіться в загальне коло. З’ясуйте реакції учасників на цю вправу. 

 

 УХВАЛИЛИ: 
1. Класним керівникам провести з учнями та батьками бесіди в режимі онлайн щодо профілактика 

виникнення та подолання проявів булінгу 

2.  

 4.СЛУХАЛИ  Швиденко О.М., яка виступила з питання про стан охорони праці, 

пожежної безпеки, профілактики дитячого травматизму  за І семестр 2020-2021 

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  

Швиденко О.М. 

        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 2020 року всі педагогічні працівники закладу  надали медичні книжки з 

дозволом на роботу. 



      На початок 2020/2021 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 (02.09.2020),  

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). 

 Під керівництвом педагога-організатора Даниляк Д.В. була організована і проведена 

виставка малюнків та буклетів «Правила безпеки при виникненні пожеж», «Безпека очима 

дітей». Класними керівниками 1-11-х класів проведено бесіди щодо поведінки дітей  

поблизу водойм та під час ожеледиці, правила користування електроприладами та 

використанням газу в побуті, поводження під час знаходження невідомих та 



вибухонебезпечних предметів та використання піротехнічних засобів, правил поведінки в 

громадських місцях та під час дозвілля. Значна увага приділялась роботі з попередження 

отруєнь  учнів грибами, рослинами. З цією метою медичною сестрою закладу  проведено 

цикл лекцій та бесід на відповідні теми. Класними керівниками 5-8 класів  складена папка 

з відеоматеріалами, в якій представлені відео уроки. 

    Школа  забезпечена засобами пожежогасіння, у 2020 році на залишки освітньої 

субвенції придбано пожежні щити, 10 вогнегасників, оброблено горище протипожежним 

розчином. У школі розроблено та впроваджено програму «Операція урок», згідно з якою 

здійснюється  щоденний контроль за відвідуванням учнями закладу, встановлюються 

причини відсутності учнів на уроках; проводиться превентивна роз’яснювальна робота з 

батьками  та учнями щодо порядку звільнення учнів з уроків (заява батьків, за сімейними 

обставинами).  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

5. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М.,   яка ознайомила колектив з Положенням про підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників Новоолександрівської ЗОШ-дитсадка І-ІІІ ступенів 

та   Порядком  визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визнати результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу за 
період з 01.09.2020 року по 31.12.2020 року 

 

Голова педагогічної ради Швиденко О.М. 

Секретар педагогічної ради Даниляк Д.В.  


