
Протокол №1 

Засідання педагогічної ради 

Рожищенського навчально - виховного комплексу №4 

 

від 31.08.2017 

Присутні – 50 осіб 

Відсутні –  7 осіб (поважні причини)  

Голова педради – Яблонський Ю.М. 

Секретар – Аршулік Т.П. 

Порядок денний 

1.   Аналіз результативності навчально-виховного процесу Рожищенського НВК 

      №4 у 2016 – 2017 н.р.  та план роботи школи на 2017 – 2018 н.р. 

2.     Про оцінювання курсів за вибором та факультативних занять у 2017 – 2018 

      н.р. 

3.   Про запровадження та затвердження варіативних модулів з фізичної 

культури на 2017 – 2018 н.р. 

4.  Про організацію навчально-виховного процесу у 9 класах відповідно до    

Державного стандарту  базової загальної середньої освіти та оновлені 

Програми для 5-9 класів. 

 

      І. По першому питанню слухали: Яблонського Ю.М., директора 

Рожищенського навчально-виховного комплексу №4, про аналіз навчально-

виховного процесу  у 2016 – 2017 н.р.,  завдання на 2016-2017 навчальний рік 

та про План роботи школи на 2017 – 2018 н.р. (Доповідь та презентація 

додається). 

       Ухвалили: 

1. Педагогічному колективу НВК: 

1.1. Спрямувати роботу закладу на удосконалення навчально-виховного 

процесу на основі особистісної зорієнтованості, диференціації, запровадження 

профільного навчання, інноваційних технологій та компетентнісного підходу до 

учнів. 

1.2. Спрямувати методичну роботу закладу на реалізацію науково-

методичної проблеми «Формування компетентної особистості для життя в 

інформаційному суспільстві». 

1.3. Вжити заходів щодо охоплення дітей та підлітків шкільного віку 

різними формами навчання. 

1.4. Продовжити роботу щодо створення належних умов для організації 

допрофільної підготовки через упровадження курсів за вибором та профільної 

орієнтації; забезпечувати наступність між допрофільним та профільним 

навчанням; здійснювати аналіз стану впровадження профільної освіти учнів 

старшої школи. 



1.5. Тримати на постійному контролі організацію навчання дітей з 

порушенням психофізичного розвитку за індивідуальною формою. 

1.6.Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній простір шляхом створення комфортних умов їх перебування в 

навчальному закладі. 

1.7. Удосконалювати систему виявлення і відбору обдарованої молоді. 

Розвивати творчі здібності шляхом організації олімпіад, конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт, тощо. 

1.8. Створювати сприятливе середовище для виховання громадянина, 

патріота своєї держави. Посилити та урізноманітнити форми і методи 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

1.9.  Долучитись до обговорення концепції «Нової української школи». 

1.10. Програми курсів, спецкурсів, факультативів підбирати у відповідності 

до рівня можливостей, нахилів, здібностей учнів певного класу. 

1.11. Схвалити План роботи школи на 2016-2017 н.р. 

2.Адміністрації НВК: 

2.1.При складанні робочого навчального плану на 2017-2018 н.р. 

раціонально використати можливості варіативної складової з метою всебічного 

розвитку учнів. 

2.2.Поглибити співпрацю з соціальними партнерами; посилити роботу із 

залучення коштів для покращення навчально-матеріальної бази навчального 

закладу. 

2.3. Забезпечити подальший методичний супровід та розширення кола 

суб'єктів інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в 

закладі. 

2.4. Створювати оптимальні умови для якісного професійного розвитку 

педагогічних кадрів школи в міжатестаційний період.   

2.5. Удосконалювати організаційно-методичні механізми пошуку, виявлення 

та підтримки творчо працюючих педагогів та підготовки їх до участі у фахових 

конкурсах. 

 2.6. Забезпечувати поширення передового педагогічного досвіду педагогів 

закладу через друковані фахові видання, освітні  інтернет-портали, збірники та 

буклети, тиражування дисків. 

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Зелінській Л.М. 

3.1. Вжити дієвих заходів з проведення комплексу робіт щодо дотримання 

вимог державних стандартів, впровадження нових стандартів, зосередивши 

особливу увагу на матеріально-технічному та дидактичному забезпеченні 

предметів. Здійснювати належне методичне забезпечення впровадження нових 

форм навчання. 



3.2. Взяти на контроль викладання предметів, що читаються на 

поглибленому рівні, викладання предметів у гімназійних класах, ефективність 

проведення факультативів і курсів за вибором. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тананайко О.Г. для 

забезпечення вільного доступу учнів, вчителів до необхідної інформації 

продовжити роботу над створенням сучасної інформаційно-ресурсної системи 

школи шляхом вдосконалення веб-сайту ЗНЗ, створення мережі електронних 

бібліотек, віртуальних навчальних центрів. 

5.Заступнику директора з виховної роботи Степанюк В.В. взяти на 

контроль відвідування учнями уроків, організовувати конкретну роботу щодо 

зміцнення дисципліни в учнівському колективі. 

6. Соціально-психологічній службі: 

6.1.Своєчасно виявляти дітей, які потребують тривалого лікування, корекції 

фізичного або розумового розвитку, створювати передумови для їх соціальної 

адаптації. 

6.2. Працювати з сім'ями, які опинилися у складних життєвих умовах. 

Вивчати житлово-побутові умови учнів, надавати психолого-педагогічну 

допомогу функціонально-неспроможним сім'ям. 

7. Педагогу-організатору Янчинській Н.В. створити сприятливі умови для 

ефективної роботи лідерів учнівського самоврядування, активніше 

співпрацювати з громадськими організаціями, залучати учнівську молодь до 

участі у соціально значущих програмах.  

II.   По другому  питанню слухали заступника директора з навчально-

виховної роботи Зелінську Л.М. про оцінювання курсів за вибором, 

індивідуальних та факультативних занять. 

Ухвалили: 

1. Проводити облік відвідування факультативів, курсів за вибором 

варіативної складової навчального плану у класних журналах. 

2. Не оцінювати навчальні досягнення учнів з факультативів. 

3. Проводити оцінювання курсу за вибором «Німецька мова» у 5-11 

класах. 

4. Проводити облік відвідування індивідуальних занять в окремому 

журналі та оцінювати навчальні досягнення учнів. 

 

 III. По третьому  питанню слухали заступника директора з навчально-

виховної роботи Тананайко О.Г., яка озвучила перелік варіативних модулів, 

рекомендованих листом Міністерства освіти і науки України від 09.08. 2017 р. 

№ 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» для проведення уроків 

фізичної культури у 2017– 2018 н. р. та поінформувала про наявну матеріально-

технічну базу закладу щодо запровадження рекомендованих модулів 

Ухвалили: 

1. Запровадити для проведення уроків фізичної культури у 2017-2018 

н.р. такі варіативні модулі: 



       -  гімнастика – 5-8 кл.;  

- легка атлетика – 5-11 кл; 

- баскетбол – 5-11 кл.; 

- волейбол – 5-11 кл.; 

- футбол – 5-11 кл.  

 

ІV. По четвертому питанню слухали заступника директора з навчально – 

виховної роботи Зелінську Л. М., яка поінформувала про оновлені програми для 

5-9 класів та організацію навчально-виховного процесу у 9 класах відповідно до 

Державного стандарту базової загальної середньої освіти. 

 Ухвалили: 

1. Організацію навчально-виховного процесу у 5-9 класах 

здійснювати за новими програмами відповідно до листа Міністерства освіти і 

науки України від 09.08. 2017 р. № 1/9-436. 

 

            

 

 

 

              Голова педради                                          Яблонський Ю.М. 

             

              Секретар                                                     Аршулік Т.П.       
 


