
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання педагогічної ради  

Боянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

від 25.05.2017 р. 

 

Голова: Бота А. В. 

Секретар: Козмачук Н.М. 

Присутні – 43 вчителя 

Відсутні: Бойчук С.В., у зв'язку зі станом здоров'я; 

          Поклітар С.В., Поклітар І.В., Капчек П.М. за сімейними обставинами.   

 

Порядок денний: 

 

1. Про виконання рішень попередньої педради. 

Доповідач – секретар педради Козмачук Н.М. 

2. Стан  викладання  фізичної  культури. 

Доповідач: Мігалуш В.А., заступник директора з навчально-виховної роботи 

3. Стан військово-патриотичного виховання в школі. 

Доповідач: Жалба С.Г., заступник директора з виховної роботи 

4. Про допуск екстернів за курс повної загальної середньої освіти до 

державної підсумкової атестації. 

Доповідач: Мігалуш В.А., заступник директора з навчально-виховної роботи 

5. Про результати стану викладання предметів у 2016-2017 навчального року. 

Доповідач: Мігалуш В.А., заступник директора з навчально-виховної роботи 

6. Організація заходів, щодо закінчення 2016-2017  навчального року. 

Доповідач: Бота А.В., директор школи 

7. Про організацію екскурсії та оздоровлення учнів. 

Доповідач: Жалба С.Г., заступник директора з виховної роботи 

8. Про підготовку школи до нового навчального року. 

Доповідач: Бота А.В., директор школи 



СЛУХАЛИ 1: 

Доповідь секретаря педагогічної ради Козмачук Н.М., яка зачитала рішення 

попередньої педради та надала звіт щодо виконання цих рішень. 

 

ВИРІШИЛИ 1: 

1.1. Секретарю педради звітувати і надалі про виконання   рішень попередньої 

педради.    

 В  разі  необхідності  

СЛУХАЛИ 2: 

      Заступника директора школи  з навчально-виховної роботи           

Мігалуш Вероніку Аурелівну про стан викладання та рівень навчальних 

досягнень учнів з фізичної культури.  

Вероніка Аурелівна доповіла про те, що основною формою організації 

навчальної роботи з фізичної культури є урок. Від правильної організації уроку 

залежить рівень якості всієї фізкультурної та оздоровчої роботи в школі. 

Мета уроку фізичної культури - створення умов для формування в учнів 

ціннісних орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя, 

виховання потреби та звички займатися фізичною культурою та спортом , 

прагнення досягти оптимального рівня особистого здоров’я , фізичного розвитку, 

рухових якостей, морально - вольових рис характеру та психологічної підготовки 

до ведення активного життя та професійної діяльності. У зв’язку з цим набуває 

особливого значення питання психологічного і методичного аналізу роботи 

вчителя фізичної культури. Протягом ІІ семестру було здійснено контроль за 

станом викладання фізичної культури в школі та рівнем фізичного навантаження 

учнів на уроці. 

Фізичну культуру викладають: Поклитар І.В.- освіта вища, кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст ІІ категорії», стаж роботи 6 років, Манолій Д.В. – освіта 

вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи – 2 років та Гріга Л.І. – 

освіта вища, кваліфікаційна категорія вища, звання –вчитель-методист. 



Календарно-поурочне планування у 5-11-х класах педагогами складено 

відповідно до діючих програм. Учителі  ознайомлені з критеріями оцінювання 

знань, умінь, і навичок учнів, доводять ці критерії до їх відома; знайомлять 

учнів  з тривалістю вивчення теми та формою проведення тематичного 

оцінювання. Вчителі ведуть класні журнали згідно «Інструкції з ведення 

класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», 

дотримуються єдиних вимог щодо ведення тематичного обліку навчальних 

досягнень школярів. 

Педагоги в роботі керуються навчальними програмами, ознайомлені з 

методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури в поточному 

навчальному році, окремими нормативними документами з предмета, 

методичними посібниками та перспективним педагогічним досвідом роботи 

педагогів. 

Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони 

праці» у загальноосвітніх навчальних закладах з учнями проводиться 

відповідний інструктаж (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з 

техніки безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури. Про 

проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах («Журнал 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів» та на сторінці 

предмету «Фізична культура» у класному журналі). 

Аналіз відвіданих уроків показав, що вчителі в цілому добре володіють 

методикою викладання предмета, дотримуються алгоритму структури уроку, 

використовують на уроках різні форми і методи навчання, спрямовують 

діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу. На уроках 

вчителі здійснюють індивідуальний підхід до учнів враховуючи стан їхнього 

здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей учнів.  

Щодо структури уроку фізичної культури, то учителі фізичної культури 

особливу увагу звертають на підготовчий етап уроку (тривалість 8-12 хв), який 

включає шикування учнів, привітання, здачу рапорту (черговий учень), 



запитання про самопочуття учнів, розрахунок, стройові прийоми, шикування та 

перешикування, загально розвивальні вправи в русі, в парах, з предметами і без 

предметів; вправи для формування та корекції постави, для розвитку гнучкості, 

на координацію рухів, рівномірно-перемінний біг. Вибрані вправи та ігри своєю 

інтенсивністю сприяють розв'язанню завдань основної частини уроку. В 

основній частині уроку (тривалість 25-30 хв.) учні отримують теоретичні та 

практичні знання з технічної та тактичної підготовки відповідно до назви 

модулю та завдань уроку. Реалізація практичної частини програми з фізичної 

культури здійснюється словесними, наочними та практичними методами 

навчання ( словесні – пояснення, розповідь, розпорядження, команда, 

підрахунок; наочні – показ вправи вчителем, показ плакатів, схем, карток; 

практичні – виконання вправ учнями). Обов’язковим є інструктаж з техніки 

безпеки. В основній частині уроку вчителі фізичного виховання Поклітар І.В., 

Манолій Д.В. та Гріга Л.І. широко використовують фронтальний, позмінний, 

груповий метод колового тренування. Також проводять індивідуальну додаткову 

роботу на відпрацювання та чітке виконання елементів вправ, ще не засвоєних 

окремими учнями в групах. 

У своїй діяльності учителі враховують оздоровчу роль фізичної культури, 

тому намагаються постійно контролювати стан учнів під час уроку: здійснюють 

контроль за виконанням вправ, забезпечують страхування і допомогу; постійно 

контролюють навантаження учнів під час уроку диференціюють обсяг фізичних 

зусиль для кожного учня. Причому, достатньо уваги приділяють вмінню учнів 

здійснювати самоконтроль за своїм організмом (вимірювання ЧСС до і після 

навантаження, правильність дихання ). 

Не менш важливою у структурі уроку є заключна частина (3-5 хв.), під час 

якої проводяться вправи на розслаблення та увагу, контролюється ЧСС, 

здійснюється візуальний контроль за самопочуттям учнів. Обов’язковим є 

оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці та домашні завдання для 

самостійного виконання фізичних вправ, зміст яких спрямований на розвиток 



фізичних якостей, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, 

засвоєних на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю. 

Навчальні заняття зі школярами проводяться на базі спортивного 

майданчика та спортивної зали. На спортивному майданчику є відповідний 

комплекс нестандартного обладнання (ігрові майданчики – волейбольне, 

футбольне поля, майданчик для занять із молодшими школярами, зони бігу, 

стрибків та метання гранат, м’ячиків , лабіринт, турніки). 

На заняттях з фізичного виховання належна увага приділяється питанням 

охорони життя та здоров’я учнів. 

Належною є рухова підготовка вчителів, показ рухів виконуваних 

фізичних вправ. Дохідливо та логічно подається навчальний матеріал, 

концентрується увага учнів на основних поняттях, добираються цікаві факти з 

життя. 

Вчителями фізичної культури сплановано навчальний матеріал відповідно 

до інтересів учнів, матеріально-технічної оснащеності навчального процесу. 

Навчальна програма складається з двох інваріантних модулів: теоретико - 

методичні знання та загальна фізична підготовка: легка атлетика, футбол, 

баскетбол, волейбол.  

Більшість відвіданих уроків характеризується раціонально вибраною 

структурою. Учителі дотримуються головних вимог до сучасного уроку 

фізкультури: забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням 

стану їхнього здоров’я,рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та 

статі; забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої спрямованості; формування в 

учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами; забезпечення 

оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів 

інноваційних методів навчання та реалізації міжпредметних зв’язків. 

На уроках у 5-А класі Поклитар І.В. забезпечує інтенсивний розвиток в 

учнів основних рухових умінь з урахуванням періодів розвитку дітей шкільного 

віку. Заняття характеризуються високою щільністю, реалізацією принципів 



індивідуалізації та диференціації навчання. Підбиваючи підсумки частини чи 

всього уроку, педагог використовує метод розбору, у старших класах він має 

колективний характер. 

На більшості відвіданих уроках і позакласних заняттях оптимально були 

розв’язані триєдині завдання (освітні, виховні, оздоровчі), а також розвивались в 

учнів краса рухів, постава, грація, ритміка, пластика, виховувалось терпіння, 

загальна витривалість, самодисципліна, воля до досягнення гуманної перемоги. 

Вдало використовувались методи заохочення, що сприяло підвищенню 

результативності діяльності школярів. 

Оптимально дозувались фізичні навантаження на уроках учителя Манолія 

Д.В. при проведенні занять з учнями 6-Б класу. При цьому застосовувались різні 

засоби : повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміна 

діяльності. На постійному контролі педагога школярі, які за станом здоров’я, які 

погано себе почувають на уроці. Вчитель Манолій Д.В. постійно виконує 

систематичний контроль за частотою серцевих скорочень учнів, їхнім зовнішнім 

виглядом, самопочуттям. 

Уроки вчителя Гріга Л.І. при проведенні занять з учнями 6-А класу 

відзначаються різноманітністю змісту, вибором раціональних форм організації 

діяльності учнів. В процесі викладання Лівія Іллівна оптимально реалізує 

дидактичні принципи навчання : свідомості та активності, наочності, 

доступності, системності та послідовності . 

Манолій Д.В., Поклитар І.В. та Гріга Л.І. на високому рівні домагаються 

виконання навчальної програми. Під час тематичного оцінювання за навчальні 

нормативи в класний журнал виставляють єдиний бал за виконання вправ. 

Прийом учителями нормативів характеризується високою організованістю. На 

кожному уроці використовуються різні форми перевірки опанування учнями 

теоретичних знань і сформованості практичних умінь: індивідуальний виклик, 

оцінювання в групах, вибіркове оцінювання, взаємооцінювання учнями рухових 

дій, виконаних товаришами. 



Зміст домашніх завдань, які учні отримують на уроках, спрямований на 

розвиток фізичних умінь, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових 

дій, опанованих на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю. 

Особлива увага приділяється проведенню уроків фізичної культури, на 

яких учителі фізичного виховання забезпечують інтенсивний розвиток в учнів 

основних рухових якостей. Вчителі фізичної культури в 5-х та 6-х класах 

планують і проводять рухливі ігри для дітей середньої ланки, які виховують 

реакцію, логічне мислення, швидкість, спритність. 

Тоді як уроки даних вчителів у 8-х, 10-х класах дітей старшої ланки 

характеризуються високою моторною щільністю. При проведенні занять вчителі 

звертають увагу на підготовчий етап уроку: шикування, рапорт, фізорга, чіткий 

вихід учнів для виконання вправ. Постійно здійснюється контроль за виконанням 

вправ, забезпечується страхування і допомога. Відпрацьована системна робота з 

фізоргами, які відповідають за порядок, дисципліну і підстраховку під час 

виконання вправ у групах. Таким чином формується почуття колективізму, – 

допоможи і підтримай товариша, один за всіх, і всі за одного. Основною формою 

контролю рівня навчальних досягнень учнів на уроках фізкультури є комплексне 

оцінювання знань, техніки виконання рухової дії. 

Велику увагу приділяють учителі фізичної культури вихованню учнів, 

збереженню та зміцненню свого здоров’я. Більшість уроків (коли позволяє 

температурний режим) проводяться на свіжому повітрі, що сприяє зміцненню 

здоров’я та загартуванню організмів дітей . Вчителі фізичної культури 

привчають дітей до контролю за навантаженням під час уроку (вимірювання 

пульсу, правильність дихання, перенесення належного фізичного навантаження), 

проводять вправи на розслаблення, розвиток дихання до закінчення уроку. Під 

час визначення завдань уроку вчителі ставлять конкретну мету. Поряд з 

освітніми завданнями, на кожному уроці визначають виховні завдання: 

виховання у учнів волі, дисциплінованості, почуття обов'язку й відповідальності, 

формують навички культури поведінки, додержання порядку, ввічливості тощо. 



Виходячи з конкретних завдань уроку Поклитар І.В. при проведенні занять з 

учнями 5-А класу намагається так організувати навчальну працю школярів, щоб 

найкраще забезпечити постійну зайнятість та активність учнів, добиваючись цим 

високої результативності уроку. 

Під час проходження рухових дій Манолій Д.В. застосовує груповий 

метод, причому створення групи відбувається з врахуванням бажання учнів, що 

дає можливість краще спостерігати за виконанням учнями завдань, точніше 

дозувати навантаження, виправляти помилки. 

Використовуючи індивідуальну організацію навчання учнів Гріга Л.І. 

допомагає учням оволодіти умінням самостійно виконувати фізичні вправи.  

Для розвитку рухових якостей (сили, спритності, швидкості, витривалості 

й гнучкості) вчителі фізичної культури Поклітар І.В. та Манолій Д.В. для учнів 

10-11 класів ефективно застосовують такий метод, як колове тренування; для 

учнів 8-9-х класів — застосовуються імітаційні та спортивні ігри. 

При будь-якому способі організації навчання вчителі вибирають таке 

місце, звідки можна спостерігати за всіма учнями, максимально використовують 

допомогу своїх добровільних помічників (фізоргів, капітанів команд). 

Вчителі фізичного виховання намагаються ефективно використовувати 

кожну хвилину уроку, не перевантажуючи учнів. При цьому дотримуються 

структури та дозування в часі частин уроку, фізіологічної послідовності при 

виконанні фізичних вправ: від легкого до важкого і навпаки. Обов’язково дає для 

учнів вправи на розвиток сили, швидкісно-силових якостей, враховуючи стан їх 

здоров’я, фізичного розвитку й рухової підготовленості. 

За останній час поліпшилась робота вчителя з обдарованими 

дітьми. Необхідно відзначити, що в школі проводиться різноманітна позакласна 

спортивно – оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості 

задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в школі 

проводяться спортивні секції. Учні постійно беруть участь у районних  



змаганнях та фестивалях, а саме: з міні-футболу, баскетболу, тенісу, легкої 

атлетики, олімпіадах,  «Стартах надій». 

Учні- юнаки середньої ланки (6-7 - класи) під керівництвом вчителя 

фізичного виховання Фединяка І.Я. (тренер від Новоселицької ДЮСШ 

Сваревській М.Б.) неодноразово ставали чемпіонами з міні-футболу на районних 

та обласних змаганнях. 

Разом з тим, проблемним питанням залишається матеріально-технічна база 

з фізкультури. Існуюче обладнання застаріло. 

В недостатній кількості насамперед, такий спортивний інвентар: 

 м’ячі для ігрових видів спорту (баскетбольні, гандбольні, волейбольні, 

футбольні); м’ячі набивні (1 кг, 3 кг, 5 кг). 

Недостатня кількість приміщень (спортзалів) для проведення уроків фізичної 

культури та фізкультурно-оздоровчих занять: одночасно в межах одного 

спортзалу проводяться уроки для декількох класів . 

 

ВИРІШИЛИ 2: 

2.1. Плануючи урок, вчителям фізичної культури чітко регламентувати час 

проведення кожного його етапу, регулюючи фізичне навантаження учнів, 

контролюючи стан з пульсом, проводити вправи для розслаблення. 

Протягом навчального року 

2.2. Вчителям фізичної культури забезпечувати ефективність індивідуальної 

роботи з учнями, спрямовувати їх на подолання недоліків у практичних 

навичках. 

Постійно 

 

2.3. Активізувати і постійно вдосконалювати форми і методи роботи по 

збереженню репродуктивного здоров’я підростаючого покоління. 

Постійно 



2.4. Вчителям фізичної культури Манолію Д.В., Поклітар І.В. та Гріга Л.І. і 

надалі здійснювати на основі диференційованого та індивідуального підходу та 

особистісно зорієнтованих методик навчання культури здоров’я учнів. 

Постійно 

2.5. Адміністрації школи та вчителям фізичної культури проводити відповідну 

роботу щодо залучення спонсорів, батьків до поповнення 

матеріально-технічного забезпечення спортзалу. 

 

СЛУХАЛИ 3: 

Заступника директора школи  з виховної роботи Жалба Софія Георгіївна 

про стан військово-патриотичного виховання в школі. 

Софія Георгіївна доповіла про те, що військово-патріотичне виховання 

учнівської молоді є важливою складовою процесу виховання. 

Навчально-виховна та військово-патріотична робота з учнями організовується 

відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», 

Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, 

Концепції національного патріотичного виховання, інших законодавчих актів і 

постанов. Відповідно до  плану роботи школи проводиться робота, направлена 

на формування в школярів особистісних якостей, необхідних для захисту 

Вітчизни, духовної та психологічної готовності зі зброєю в руках захищати 

Українську державу, її територіальну цілісність, інтереси народу України.                                                                                                     

 Виховання в молоді патріотизму, формування соціально-психологічної 

мотивації до військової діяльності проходить через організацію зустрічей учнів з 

ветераном Другої Світової війни, учасниками АТО, військовослужбовцями 

української армії. У школі відбуваються різноманітні заходи, які сприяють 

вихованню в школярів почуття патріотизму, відданості своїй Вітчизні: диспути, 

бесіди з вивчення Конституції України, Закону України «Про загальний 

військовий обов’язок і військову службу», змагання з військово-прикладних 

видів спорту, конкурси патріотичної пісні, Дні захисника Вітчизни, урочисті 



лінійки, свята,  виховні години, уроки мужності, благодійні акції «Ветеран», 

«Милосердя», історико-краєзнавчі акції «Пам’ять», місячник патріотичного 

виховання, оборонно-масової та спортивної роботи, 

воїнами-інтернаціоналістами, волонтерами.   

Учнівська молодь залучається до упорядкування кладовищ, проведення 

мітингів, відзначення річниць Збройних сил України, виводу військ з 

Афганістану, визволення Чернівецької області від німецько-фашистських 

загарбників,  святкування Дня Перемоги, Дня Захисника Вітчизни тощо. 

 У школі діють гуртки військово-патріотичного профілю «Сокіл (Джура)», 

«Захисник Батьківщини. Військово-патріотичне спрямування», «Захисник 

Батьківщини. Військово-спортивне спрямування». 

На базі  школи працює шкільний музей. В школі оформлений куток 

бойової слави, які містять фото ветеранів, інформацію про їх бойові та трудові 

дії.  

Щорічно, починаючи з 2004 року, учні школи залучаються до 

фізкультурно-оздоровчого та патріотичного комплексу «Нащадки козацької 

слави», з 2011 року  - до Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Зірниця», з 

2012 року - до дитячо-юнацьких військово-патріотичних ігор «Сокіл», «Джура». 

У 2016/2017 н.р. команда військово-спортивного школи (керівник Банар Є.С.) 

виборола ІІ місце в районі в дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі 

«Джура» («Козацька медицина»). Останні 3 роки (2014-2017рр.) учні школи  

стають переможцями  райнної спартакіади допризовної й призовної молоді та 

входять у п’ятірку найкращих команд району. 

На виконання навчального плану та програми військово-патриотичного 

виховання  проводяться навчально-польові збори на базі військової частини 

м.Сторожинець.  

В школі працює волонтерській загін, які допомагають 

військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО, сім’ям загиблих. 



Провідну роль у патріотичному вихованні учнівської молоді відіграють уроки 

предмету «Захист Вітчизни», основні завдання якого - формування почуття 

патріотизму, прагнення до оволодіння військовими знаннями, підвищення 

престижу військової служби, військової професійної орієнтації молоді, 

спрямованої на підготовку до захисту Української держави. 

Згідно з навчальним планом на 2016/2017 навчальний рік вивчення 

предмета «Захист Вітчизни» організовано і проводиться відповідно до вимог 

програм по 2 години на тиждень у 10-А, 11-А і 11-Б класах і по 1,5 годин на 

тиждень у 10-Б і 11-Б класах.  

З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів у 

кінці кожного навчального року організовуються і проводяться 

навчально-польові збори, День Цивільного Захисту та військово-спортивні свята, 

де юнаки та дівчата показують свої вміння, силу та спритність, витривалість та 

готовність стати на захист Вітчизни.  

Поряд з досягненнями є ряд проблем, які потребують негайного 

вирішення. Не відповідає вимогам наявна навчально-матеріальна база 

викладання предмету «Захист Вітчизни». Стрілецький тиру у школі немає. 

Відсутні наочні матеріали з питань пропаганди військової служби, в тому числі 

за контрактом. Кабінет захисту Вітчизни, функціонує, але кабінет не повністю 

відповідає вимогам Положення про навчальний кабінет. Учитель не має 

можливості проводити практичні заняття в зв’язку з відсутністю макетів 

автоматів Калашникова, пневматичної зброї та єдиної смуги перешкод. Крім 

того, відсутній наочний матеріал, таблиці та мультимедійне програмне 

забезпечення для проведення уроків з предмету «Захист Вітчизни» українською 

мовою. Потребує удосконалення організація тренувальних стрільб. 

 

ВИРІШИЛИ 3: 

3.1. В системі національно-патріотичного виховання учнів пріоритетними 

вважати  наступні напрями роботи: 



o Виховання правової культури, поваги до Конституції України, 

законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та 

історичних святинь; 

o Формування духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму. Національної свідомості, любові до українського народу, його 

історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле й сучасне 

на прикладах історії українського народу та кращих зразків культурної 

спадщини; 

o Формування психологічної та фізичної готовності молоді до 

виконання громадського і конституційного обов’язку щодо відстоювання 

національних інтересів та незалежності держави. Військово-патріотичне 

виховання школярів; 

o Розвиток фізичного, психічного та духовного здоров’я; задоволення 

естетичних і культурних потреб особистості. Традиційні виховні заходи; 

o Співпраця з питань національно-патріотичного виховання молодого 

покоління. 

3.2. З метою активізації роботи з військово-патріотичного виховання та 

підвищення якісного рівня виховних заходів з цієї проблеми: 

 організувати обговорення основних напрямів патріотичного виховання 

серед учителів, учнів, батьків; 

січень 2018 р., 

заступник директора з ВР, класні керівники 

 розробити та затвердити заходи з патріотичного виховання у 2017-2018 н.р. 

на основі Державної Концепції національно-патріотичного виховання; 

січень 2018 р., 

директор, заступник директора з ВР 

 взяти участь у реалізації районних заходів з патріотичного виховання; 

протягом навчального року, 

Жалба С.Г., заступник директора з ВР 



 залучати батьківську громадськість до проведення заходів 

національно-патріотичного виховання, волонтерів, представників громадських 

організацій, воїнів ЗСУ; 

постійно, класні керівники 

 продовжувати співпрацю з міськими музеями, бібліотеками. Оформити 

постійно діючу виставку в шкільній бібліотеці; 

постійно, 

класні керівники, бібліотекар Руссу Є.Г. 

 відкоригувати зміст та структуру методичної роботи з педагогічними 

кадрами у напрямку посилення ролі патріотичного виховання в організації 

навчально-виховного процесу; 

січень 2017р., 

заступник директора з ВР Жалба С.Г., 

керівники шкільних методичних об’єднаннь 

 посилити роботу щодо матеріально-технічного забезпечення кабінету ЗВ 

та ЦЗ; 

протягом навчального року, учитель ЗВ Банар Є.С. 

 

3.3. З метою забезпечення повної реалізації Державної Концепції 

національно-патріотичного виховання: 

 

 посилити інформаційно-пропагандистську роботу серед батьків, учнів 

щодо національно-патріотичного виховання; 

протягом року, адміністрація, класні керівники 

 активізувати спільну роботу з вихователями ДНЗ «Лумініца» щодо 

впровадження форм та методів патріотичного виховання; 

протягом навчального року, заступники директора 

 провести тиждень національно-патріотичного виховання; 

заступник директора з ВР Жалба С.Г. 



 провести виховні заходи у 2017-2018 навчального року 

національно-патріотичної тематики (квест та брейн-ринг); 

21.01.2017 – 21.03.2017р. 

 проаналізувати пропозиції вчителів школи щодо активізації 

національно-патріотичного виховання школярів; 

 вивчити форми і методи реалізації виховних цілей на уроках гуманітарного 

циклу згідно з Концепцією; 

протягом року, заступник директора  Жалба С.Г. 

3.4. З метою постійного відслідкування виховних досягнень учнів: 

 продовжити анкетування учнів, батьків, педагогів; 

протягом навчального року, 

заступник директора з ВР Жалба С.Г.  

практичний психолог Деменчук А.Ф. 

 організувати творчі звіти керівників гуртків, класних керівників; 

червень 2018 р., 

заступник директора з ВР Жалба С.Г. 

 вивчити та проаналізувати на нараді при директорові стан роботи гуртків 

патріотичного виховання; 

травень 2018 р. 

заступник директора з ВР Жалба С.Г. 

 

 вивчити стан викладання предмету «Захист Вітчизни»; 

січень-грудень 2017 р., 

директор школи Бота А.В. 

  

3.5. Розробити систему контрольних заходів з виконання рішень даної педради 

з урахуванням пропозицій. 

січень 2018 р., адміністрація 

 



СЛУХАЛИ 4: 

Заступника директора школи  з навчально-виховної роботи Мігалуш Вероніку 

Аурелівну про допуск екстернів за курс повної загальної середньої освіти до 

державної підсумкової атестації. 

Вероніка Аурелівна довела до відома присутніх інформацію про екстернів за 

курс повної загальної середньої освіти Лучак Анастасію, Григорку Данієлу, 

Головко Марію. Всі вони написали підсумкові контрольні роботи з усіх 

предметів та можуть бути допущені до державної підсумкової атестації у формі  

зовнішнього незалежного оцінювання.  

 

УХВАЛИЛИ 4: 

4.1. Допустити до державної підсумкової атестації екстернів за курс повної 

загальної середньої освіти у формі  зовнішнього незалежного оцінювання: 

1. Лучак Анастасію Георгіївну; 

2. Григорку Даніела Василівна; 

3. Головко Марія Іванівна. 

 

4.2.  Допустити до державної підсумкової атестації за вибором екстернів за курс 

повної загальної середньої освіти: 

1. Лучак Анастасію Георгіївну; 

2. Григорку Даніела Василівна; 

 

СЛУХАЛИ 5: 

Заступника директора школи з навчально-виховної роботи Мігалуш Вероніку 

Аурелівну, яка наголосила на тому, що відповідно до перспективного плану 

роботи щодо вивчення стану викладання навчальних предметів та річного плану 

роботи на 2016/2017 н.р. здійснено контроль за станом викладання та 

відповідністю досягнень учнів вимогам навчальних програм  2016/2017 н.р.: 

 –  «Захист Вітчизни» – листопад; 



 група продовженого дня – листопад; 

 інформатика - листопад; 

 біологія– січень; 

 екологія – лютий; 

 українська мова та література у 4, 9, та 11-му класах – березень; 

 математики в 5-11-х класах – березень; 

 історія України та всесвітньої історії – березень; 

 фізична культура – квітень. 

Під час здійснення внутрішкільного контролю членами комісії перевірено стан 

ведення вчителями внутрішкільної документації (календарно-тематичне 

планування, поурочні плани,  зошити, ведення записів на предметних сторінках 

класних журналів), забезпечення виконання вимог мовного законодавства в 

Україні, систематизацію дидактичного, методичного, інформаційного, 

роздаткового матеріалів у кабінеті, результативність роботи з учнями. 

Програмове, навчально-методичне забезпечення викладання предметів 

здійснено відповідно до вимог листів Міністерства освіти і науки України, 

Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

щодо викладання окремих предметів  в 2016/2017 навчальному році, 

рекомендованих листом. 

ВИСТУПИЛИ: Керівники шкільних методичних об’єднань Бабій Л.Д., 

Федоряк А.О., Танас Н.В., Афтімічук М.М., Гріга Л.І., які доповіли про те, що 

питання про підсумки стану викладання предметів розглянуто на засіданнях 

ШМО, про що свідчать протоколи. 

 

УХВАЛИЛИ 5: 

5.1. Учителям-предметникам: 

5.1.1. Продовжити роботу з виконання чинних вимог Державних стандартів    

загальної    середньої освіти,    навчальних    програм, інструктивно- 



методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення 

предмета. 

(постійно) 

5.1.2. Поповнити навчально-методичну базу кабінетів, систематизувати   

методичні,   дидактичні матеріали 

(постійно) 

5.1.3. Продовжити роботу зі здібними та обдарованими учнями, якісної   

підготовки   до   участі   у відповідних   етапах  конкурсах, турнірах. 

(постійно) 

5.1.4. Систематично вживати заходи для розвитку пізнавальних здібностей, 

логічного мислення, збільшувати завдання творчого характеру. 

(постійно) 

5.1.5. Використовувати новітні технології. 

(постійно) 

5.1.6. Продовжити роботу з виконання чинних вимог Державних стандартів    

загальної    середньої освіти,    навчальних    програм, інструктивно- 

методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення 

предметів.                                              

(постійно) 

СЛУХАЛИ 6: 

 По шостому питанню виступила директор школи Бота А.В. У своєму 

виступі вона зупинилась на наступних проблемах: 

 Щоденний порядок роботи школи на червень місяць (розписаний окремо 

по кожному вчителю); 

 Строки оформлення шкільної документації;  

 Підготовка шкільних приміщень для проведення ДПА; 

 Підготовка свята присвяченому Міжнародному Дню захисту дітей; 

 Організація проведення ДПА в 9-х класах; 

 Організація проведення ДПА у формі ЗНО в 11-х класах 



 Організація чергування вчителів під час ДПА. 

 Організація роботи пункту проведення ЗНО. 

  

 ВИРІШИЛИ 6: 

6.1. Заступнику директора з НВР Мігалуш В.А.: 

6.1.1. Скласти графік чергувань по школі в канікулярний час, довести його до 

відому вчителів 

                       до 27.05.2017 

6.1.2. Провести додатковий інструктаж щодо проведення ДПА з учителями, які 

задіяні у процесі підготовки та проведення ДПА 

                       до 31.05.2017 

 

 

6.1.3. Тримати під постійним контролем проведення ДПА 9-х та ДПА за вибором 

у 11-х класах з румунською мовою навчання. 

                          червень 2017 

6.1.4. Вимагати від вчителів суворого дотримання вимог до письмових робіт 

випускників 9-х та 11-х класів та протоколів ДПА 

         червень 2017 

6.2. Заступнику директора з ВР Жалба С.Г.. підготувати та провести на високому 

рівні  концерт,  присвячений  Міжнародному  Дню захисту дітей. 

 

СЛУХАЛИ 7: 

Виступила заступник директора з виховної роботи Жалба С.Г.:  

       Вона повідомила про необхідні документи, які потрібні для організації 

екскурсій. Цього літа учні школи проведуть екскурсії у: м.Чернівці, 

м.Камянець-Подільськ, м. Вінниця та м. Умань. 

      Про організацію оздоровлення учнів у таборі «Калинка», інших таборах та 

необхідні документи для цього повідомила Жалба С.Г. Вона також зазначила що 



необхідно тримати під контролем оздоровлення учнів цього літа. Для цього 

класні керівники та класоводи мають подавати кожного тижня інформацію щодо 

оздоровлення учнів.  

      Виступили класоводи та класні керівники Бабій Л.Д., Гріга Л.І., Козмачук 

Н.М., Міхалчан А.М., Лазарі Ж.М. та інші. В своїх виступах вони повідомили, що 

учні нашої школи, як й завжди будуть відпочивати на теренах країни та 

зарубіжжя: на Чорному та Азовському морі, в Карпатах та Закарпатті, Румунії, 

Болгарії, Італії, Австрії, Іспанії та інших курортних містах. 

 

 ВИРІШИЛИ 7: 

7.1. При проведенні екскурсій оформляти кожен виїзд з урахуванням існуючих 

вимог, суворо дотримуватись правил ТБ.  

Постійно                                                  

7.2. Вчителям початкових класів та класним керівникам тримати під постійним 

контролем організацію відпочинку дітей під час літніх канікул. До виходу дітей 

на канікули провести інструктаж з ТБ. 

                       Класні керівники та класоводи, постійно 

7.3. Класні керівникам та класоводам щочетверга подавати інформацію про хід 

оздоровчої  кампанії в класах. 

 

СЛУХАЛИ 8: 

 Директора школи Бота А.В., яка запропонувала план підготовки школи до 

нового навчального року та осінньо-зимового періоду. (План додається) 

 

ВИРІШИЛИ 8: 

8.1. Затвердити план підготовки школи до нового навчального року та 

осінньо-зимового періоду 

8.2. Закріпити на наступний навчальний рік класи за навчальними кабінетами 

наступним чином: 



5-А клас- кабінет зарубіжної 

5-Б клас- кабінет географії 

6-А клас- кабінет румунської мови та літератури  

6-Б клас - кабінет хімії    

7-А клас - кабінет обслуговуючої праці  

7-Б клас- кабінет французької мови  

8-А клас- кабінет основ здоров’я  

8-Б клас - кабінет біології  

9-А клас - кабінет історії  

9-Б клас- кабінет української мови та літератури літератури  

10-А клас- кабінет математики  

10-Б клас - кабінет образотворчого мистецтва  

11-А клас- кабінет англійської мови  

11-Б клас - кабінет «Захист Вітчизни»  

 

 

 

Голова педагогічної ради                                              Бота А. В. 

  Секретар педагогічної ради                                     Козмачук Н. М. 

 


