
Бердянський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний 
заклад І-ИІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» 

Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області

ПРОТОКОЛ

28.02.2019 с.Бердянка № 06

засідання педагогічної ради

Голова педагогічної ради: 

Секретар:

Н.М.Золотухіна 

Казанцева Ю.М.

Присутні -  15

Авдюніна З.В., Бублик О.О., Дмитренко Н.М., Жиленко Л.В., Ісупов В.О., 

Копитько Н.П., Паранько Н.В., Козачок І.Г., Вагаршакян Я.О., Сливченко О.В., 

Столяренко Т.В., Сизько С.Ю., Петренко О.В., Новіков І.А.

Відсутні -  1 (Подколзіна О.В.)

1. Вибір та замовлення підручників для 2 класу 2019/2020 н.р.

2. Про роботу Ради профілактики та роботу класних керівників та вихователів 

щодо протидії булінгу.

3. Про стан організації роботи з ОП

4. Про роботу гуртків

5. Про проходження переддипломної практики та затвердження характеристики 

студентки 4 курсу Красноградського педагогічного коледжу Новікової К.О.

6. Про підсумки реєстрації на пробне ЗНО 2019.
т

1. СЛУХАЛИ:
В.о.директора Сливченко О.В. про вибір та замовлення підручників для 2 класу 

2019/2020 н.р.

В.о. директора НВК Сливченко О.В.. доповіла, що згідно Листа МОНУ від 

08.02.2019 № 1/9 -  63 « Про забезпечення виконання наказів Міністерства і науки

Порядок денний



України від 01 листопада 2018 року №1190 та №1191» в період з 25 по 28 лютого 

2019 року вчителі початкової школи І ступеня ознайомилися з електронними 

версіями проектів підручників для 2 класу 2019/2020 н.р. та здійснили 

безпосередній вибір проектів підручників з кожного предмета.

ВИСТУПИЛИ:
Паранько Н.В, керівник МО вчителів початкових класів, яка доповіла, що 

замовлення підручників ми будемо здійснювати на 3 роки. Замовлення буде 

здійснено за фактичною кількість учнів 1 класу плюс 1 примірник вчителю. 

Кількість учнів у 1 класі -  5 осіб. Виходячи з цього, запропонувала замовити 

підручники для 2 класу у кількості 5 примірників для учнів та 1 примірник для 

вчителя.

Козачок І.Г. класний керівник 4 класу, яка запропонувала обрати:

- підручник «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) авт. Йолкіна Л.В., Волкотруб 

Г.Й.(2019) та 5 альтернативних підручників:

1. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) Пономарьова К.І.,(Частина І);. Савченко О.Я. 

(Частина 2) (2019).

2. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) Вашуленко М.С.,(Частина І); Дубовик С.Г

( Частина І); Вашуленко О.В.(частина 2) (2019).

3. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) Остапенко Г.С. (2019).

4. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) Варзацька Л.О.(Частина І); Трохименко Т.О. 

(Частина І); Чипурко В.П. (частина 2) (2019).

5. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) Наумчук В.І.; Наумчук М.М.; Коник Н.Я. (2019).

- Підручник «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти Карп’юк . О.Д. та 5 альтернативних:

1 .«Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Будна Т.Б.



2. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Мітчел К. Т.

3. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Губарєва С.С.Давліченко О.М., Залюбовська Л.В.

4. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Геберт Пухта, Гюнтер Геригрос, Пітер Льюіс-Джонс.

5. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Беляєва О.В.

-«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти
%

Скворцова С.О.; Онопрієнко О.В.(2019) та 5 альтернативних підручників:

1. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти Будна 

С.В.; Беденко М.В. (2019).

2. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти Козак 

М.В., Корчевська О.П. (2019)

3. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Лишенко Г.П. (2019)

4. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Листопад Н.Щ2019)

5. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 6. 

«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти Бевз 

В.Г.,Васильєва Д.В. (2019)

- Підручник «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) Гільберг Т.Г.; Тарнавська С.С.; Павич Н.Н. (2019) 

та 5 альтернативних підручників:

1. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) Андрусенко І.В.(Частина І); Вдовенко В.В. (Частина 2); Котелянець 

Н.В. (Частина 2); Агєєва О.В. (Частина 2) (2019).

2. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) Бібік Н.М.(Частина І); Бондарчук Г.П. (Частина 1); Корнієнко М.М. 

(Частина 2); Крамаровська С.М. (Частина 2); Зарецька І.Т.(Частина 2) (2019).



3. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) Грущинська І.В. (Частина 1); Хитра З.М. (Частина 1); Морзе Н.В. 

(Частина 2); Варна О.В. (Частина 2) (2019).

4. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) Будна Н.О., Гладюк Т.В., Забродська С.Г., Шост Н.Б., Лисобей Л.В. 

(2019).

5. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 

2-х частинах) Гнатюк О.В.; Антонова О.П.; Бровченко А.В. (2019)

- «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти Рубля Т.Є.; Мед І.Л.; Щеглова Т.Л. (2019).та 5 альтернативних 

підручників:

1. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти Масол Л.М.; Гайдамака О.В.; Колотило О.М.(2019)

2. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти Кізілова Г.О.; Шулько О.А.; (2019).

3. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти Лобова О.В. (2019).

4. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти середньої освіти Калініченко О.В.; Аристова Л.С. (2019).

5. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної 

середньої освіти Островський В.М.; Федун Г.П. (2019).

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити вибір проектів підручників для 2 класу, запропонованих вчителями 

початкових класів та вчителем який буде навчати 2 клас 2019/2020 навчального 

року у кількості 5 примірників для учнів та 1 примірника для вчителя:

№ з/п Назва підручника Автор
«Українська мова та читання»

1 Йолкіна Л.В., Волкотруб Г.Й.(2019)
2 Пономарьова К.І.,(Частина І);. Савченко О.Я. 

(Частина 2) (2019).
3 Вашуленко М.С.,(Частина І); Дубовик С.Г 

( Частина І); Вашуленко О.В.(частина 2) (2019).
4 Остапенко Г.С. (2019).
5 Варзацька Л.О.(Частина І); Трохименко Т.О. 

(Частина І); Чипурко В.П. (частина 2) (2019).

6 Наумчук В.І.; Наумчук М.М.; Коник Н.Я. (2019)



«Англійська мова»
1 Карп’юк О.Д.

Будна Т.Б.
Мітчел К.Т.
Губарева С.С.,Павліченко О.М., Залюбовська Л.В.

Геберт Пухта, Гюнтер Геригрос, Пітер Льюіс- 
Джонс.
Беляева О.В.

«М атематика»
1 Скворцова С.О.; Онопрієнко О.В.(2019)
2 Будна С.В.; Беденко М.В. (2019).
3 Козак М.В., Корчевська О.П. (2019)
4 Лишенко Г.П.(2019)
5 Листопад Н.П. (2019)
6 Бевз В.Г., Васильєва Д.В.(2019)

« Я досліджую світ»
1 Гільберт Т.Г.; Тарнавська С.С.; Павич Н.Н. (2019)
2 Андрусенко І.В.(Частина І); Вдовенко В.В. (Частина 

2); Котелянець Н.В. (Частина 2); Агеева О.В. 
(Частина 2) (2019).

3 Бібік Н.М.(Частина І); Бондарчук Г.П. (Частина 1); 
Корнієнко М.М. (Частина 2); Крамаровська С.М. 
(Частина 2); Зарецька І.Т.(Частина 2) (2019).

4 Грущинська І.В. (Частина 1); Хитра З.М. (Частина 
1); Морзе Н.В. (Частина 2); Варна О.В. (Частина 2) 
(2019).

5 Будна Н.О., Гладюк Т.В., Забродська С.Г., Ш ост 
Н.Б., Лисобей Л.В.(2019)

6 Гнатюк О.В.; Антонова О.П.; Бровченко А.В. (2019)

«М истецтво»
1 Рубля Т.Є.; Мед І.Л.; Щ еглова Т.Л. (2019).
2 Масол Л.М.; Гайдамака О.В.; Колотило О.М.(2019)
3 Кізілова Г.О.; Шулько О.А.; (2019).
4 Лобова О.В. (2019).
5 Калініченко О.В.; Аристова Л.С. (2019).
6 Островський В.М.; Федун Г.П. (2019).

2.СЛУХАЛИ:

Голову Ради профілактики правопорушень Золотухіну Н.М., яка ознайомила 
присутніх з підсумками роботи РПП станом на 28.02.2019 року. Наталя 
Миколаївна сказала що: «В закладі освіти працює Рада профілактики 
правопорушень, склад якої затверджено наказом по НВК від 28.08.2018 № 115, 
розроблено та затверджено план роботи Ради на 2018/2019 н.р., проведено в 4 
кварталі 2018 року 2 засідання та 1 засідання в 1 кварталі 2019 року.

Станом на 28.02.2019 року на внутрішньошкільному обліку в НВК перебувають

6 учнів девіантної поведінки, робота з якими проводиться згідно індивідуальних

планів вихователів, закріпленими наказом Бердянського НВК від 13.11.2018 № 32.



Так, бесіди з учнями девіантної поведінки з питань правової відповідальності 

неповнолітніх за скоєння правопорушень та злочинів, встановленням відповідних 

відносин між цією категорією учнів та оточуючим середовищем, а також бесіди, 

лекції для інших учнів з метою профілактики правопорушень були проведені в 1 

кварталі 2018 року працівниками ССД, інспектором Управління патрульної 

поліції. На початку II семестру 2018/2019 н.р. з метою профілактики 

правопорушень проведено бесіди про дотримання правил поведінки учнів у НВК, 

ознайомлено повторно учнів зі Статутом Бердянського НВК, правилами 

внутрішнього розпорядку.
%

Особливу увагу приділено профілактиці булінгу і кібербулінгу серед школярів. 

З цією метою проведено проблемний стіл «Небезпека булінгу і кібербулінгу».

З метою профілактики використання учнями електронних цигарок проведено 

годину запитань та відповідей «Електронним цигаркам -  ні!».

Рада ППП тісно співпрацює з батьками учнів девіантної поведінки, але на жаль 

батьки не завжди реагують на запрошення відвідати засідання Ради НІ 111.

09. 11 2018 року проведено загальношкільні батьківські збори «Відповідальність 

батьків у вихованні дитини».

З метою профілактики бійок серед учнів, навчання школярів ненасильницьким 

методам вирішення конфліктів в закладі проведено години спілкування «Мир та 

злагода -  головна умова щасливого життя», організовано виставку малюнків «Моя 

рідна школа». На останньому засіданні Ради ППП (протокол від 25.02.2019 №04) 

обговорювався спільний план заходів закладу освіти, старостинських округів №01 

та №03 Зачепилівської селищної ради, амбулаторії сімейної практики с.Бердянка, 

спілки батьківської громадськості з представниками даних структур щодо 

попередження правопорушень, злочинності, запобігання дитячій бездоглядності, 

насильства та жорстокому поводженню з дітьми, здійснення правоосвітницької 

роботи з учнями та батьківською громадськістю, роботи з пропаганди здорового 

способу життя, перевірки зайнятості учнів у вечірній час на 2019 р.

Керівника ШМО класних керівників Авдюніну З.В., яка повідомила про те що 

згідно ухвали засідання Ради профілактики правопорушень (протокол від



25.02.2019 року) члени ШМО класних керівників провели позачергове засідання 

«Булінг - виявлення, кваліфікація, шляхи не допущення».

УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію взяти до відома, роботу Ради 111 III продовжувати згідно плану 
роботи.
2.2. Класним керівникам 1-11 класів активізувати роботу з попередження 

правопорушень, проявам булінгу в учнівському середовищі.

2.3.Звіти про роботу класних керівників з попередження правопорушень, проявам

булінгу в учнівському середовищі заслухати на засіданні ШМО класних
%

керівників.

3. СЛУХАЛИ:
Сливченко О.В., відповідального за охорону праці в закладі освіти про стан роботи 

з ОП станом на 28.02.2019 року, яка повідомила, що робота закладу організована 

відповідно до вимог Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/3155, наказом 

Бердянського НВК «Про організацію роботи з охорони праці у 2018/2019 н.р. від 

22.08.2018 №95.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час 

освітнього процесу в НВК знаходиться під щоденним контролем адміністрації.

На початок 2018/2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти- 

дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях 

підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно- 

технічного стану школи.

На засіданні педради (протокол №11, від 31.08.2018 року) затверджено План 

роботи Бердянського НВК на 2018/2019 навчальний рік, де передбачено розділ 

«Охорона праці, життя та здоров’я учасників освітнього процесу». Посадові 

обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони 

праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з 

Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.



Наказом по закладу від 22.08.2018 року № 95 «Про організацію роботи з 

охорони праці у 2018/2019 н. р.» призначено відповідальних за організацію роботи 

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в 

позаурочний час, попередження дитячого травматизму, видано накази про 

призначення відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в закладі 

тощо.

Відповідно до Положення про порядок навчання і перевірки знань з ОП, за планом 

роботи НВК проводиться навчання і перевірка знань з ОП працівників НВК з 

техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

У закладі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань 

охорони праці працівників і учнів. Відпрацьована програма вступного інструктажу 

з охорони праці для працівників і БЖД для учнів.

Організація роботи з охорони праці контролюється директором НВК. Вона 

включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань 

педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил 

охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним 

проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників НВК та БЖД з 

учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; 

контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; 

організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання 

спортивних залів, майданчиків, і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням 

наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Також у НВК створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з 

трудових спорів. Така система контролю адміністрації у співпраці з 

профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання 

безпеки й життєдіяльності колективу.

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні 

договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом підписаний 

Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації 

безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи 

своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. Двосторонні обов’язки в 

Колективному договорі прописані з урахуванням усіх положень чинного



законодавства, чому передували колективні переговори. До уваги було взято: 

пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого 

травматизму, професійних захворювань. Питання охорони праці обговорювалися 

на загальних зборах трудового колективу, нарадах при директорові.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, 

учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі 

передбачено проведення інструктажів -  вступного та перед початком лабораторних 

і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з

техніки безпеки й охорони праці. Оновлено інструкції з ОП в зв’язку з закінченням
%

терміну дії.

Протягом І семестру випадків травматизму виробничого характеру серед 

працівників не зафіксовано.

УХВАЛИЛИ:

3.1. Визнати роботу педагогічного колективу з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності станом на 28.02 2019 року, як задовільну.

3.2. Усім працівникам НВК:

Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26.12.2017 №1669, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

23.01.2018 за №100/3155.

4. СЛУХАЛИ:

Заступника директора з НВР Сливченко О.В про роботу гуртків, яка повідомила, 

що на базі закладу освіти з врахуванням результатів анкетування батьків 

організовано роботу гуртків: «Історичне краєзнавство» керівник Бублик О.О., 

«Пішохідний туризм» керівник Новіков І.А., військово-патріотичний керівник 

Сизько С.Ю. Гуртковою роботою охоплено 32 учні, що становить 34% від 

загальної кількості учнів. Гуртки працюють згідно із затвердженим графіком, 

керівниками гуртків здійснюється систематичний облік відвідування занять 

учнями. Важливою складовою виховної роботи в школі є охоплення учнів



гуртковою позакласною та позаурочною роботою, що дає можливість продовжити 

процес формування лідерських, творчих якостей, соціальної активності учнів.

Гуртки працюють за такими напрямами: військово-патріотичний, історико- 

краєзнавчий та туристсько-краєзнавчий. Перевірка роботи гуртків проводиться 

двічі на рік.

Керівники гуртків застосовують різноманітні форми і методи роботи з дітьми, тим 

самим розвиваючи в них зацікавленість до саморозвитку та самовдосконалення. 

Учні із задоволенням відвідують заняття, середня наповнюваність групи на час

перевірки становила 75%. Ведення документації (журналів гурткової роботи,
%

планів-конспектів занять) здійснюється на належному рівні. Заняття гуртків 

ведуться у відповідності до нормативних документів та графіку роботи.

Гуртківці «Історичного краєзнавства» є активними учасниками конкурсів «Юні 

музеєзнавці», «Знай і люби свій край» тощо. Учениця 8 класу, вихованка гуртка 

«Історичне краєзнавство» (керівник Бублик О.О.) Мартинова Софія отримала 

відзнаку за роботу «Вишивка -  оберіг українського народу» в обласному конкурсі 

«Пізнай сій рід, свій нарід». Уся робота гурківців спрямована на реалізацію певних 

проектів, які вони презентували під час проведення тижня гуртків.

УХВАЛИЛИ:
4. 1. Інформацію прийняти до відома.

4.2. Стан роботи гуртків визнати на задовільному рівні.

4.3. Керівникам гуртків Бублик О.О., Новікову І.А., Сизько С.Ю. надавати 

інформацію про проведену роботу щомісячно до 25 числа, для висвітлення на веб 

сайті закладу освіти.

5. СЛУХАЛИ:
Сливченко О.В., заступника директора з НВР про проходження переддипломної 

практики та затвердження характеристики студентки 4 курсу Красноградського 

педагогічного коледжу Новікової К.О. Наталія Миколаївна ознайомила з 

характеристикою студентки 4 курсу Красноградського педагогічного коледжу 

Новікової К.О.

Дмитренко Н.М., вчителя початкових класів, яка запропонувала затвердити 
характеристику студентки 4 курсу Красноградського педагогічного коледжу

Новікової К.О.

УХВАЛИЛИ:



5.1. Затвердити характеристику студентки 4 курсу Красноградського педагогічного 

коледжу Новікової К.О.

6. СЛУХАЛИ:

Сливченко О.В., відповідального за реєстрацію та оформлення матеріалів 

пробного ЗНО 2019 про підсумки реєстрації на пробне ЗНО 2019.

Олена Володимирівна повідомила, що реєстрація та оформлення матеріалів 

пробного ЗНО 2019 успішно завершена, станом на 28.02.2019 року роздруковано і 

вручено учням 11 класу запрошення-перепустки на пункти проведення пробного 

ЗНО 2019.

УХВАЛИЛИ:
6.1 Інформацію прийняти до відома.

6.2 Процедуру проведення реєстрації та оформлення матеріалів пробного ЗНО 

2019 визнати на належному рівні.

Голова педагогічної ради £__Н.М.Золотухіна

Секретар £$Х  Ю.М.Казанцева

З протоколом ознайомлені:
Н.В.Паранько
H. М.Дмитренко
I. Г.Козачок


