
Спеціалізована  школа І –ІІІ ступенів  № 106  

з поглибленим вивченням англійської мови 

 

ПРОТОКОЛ   

29.08.2019  № 1 

м. Київ 

засідання педагогічної ради  

 

Голова педагогічної ради: Лісова Ю.В. 

Секретар педагогічної ради: Кубська О.В. 

Присутні: 42 члени педагогічної ради (список додається) 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження складу педагогічної ради та вибору секретаря 

педагогічної ради на 2019/2020 навчальний рік. 

2. Про готовність закладу освіти до нового навчального року. 

3. Про внутрішнє забезпечення якості освіти в 2018/2019 навчальному 

році та визначення завдань педагогічного колективу на 2019/2020 

навчальний рік. 

4. Про погодження річного плану роботи школи на 2019/2020 навчальний 

рік. 

5. Про   організацію   освітнього   процесу   і  вивчення        базових  

дисциплін в основній  школі у 2019/2020 навчальному році.  

6. Про оцінювання навчальних досягнень та організацію   освітнього  

процесу   в експериментальному  3-Б класі у 2019/2020 навчальному 

році. 

7. Про  оцінювання навчальних досягнень та організацію   освітнього  

процесу   в   5-их класах у 2019/2020 навчальному році. 

8. Про перелік навчальних програм курсів за вибором, які  будуть 

використанні в освітньому процесі 5-9 класів у 2019/2020 навчальному 

році. 

9. Про особливості організації виховної роботи у 2019/2020 навчальному 

році. 

10. Про організацію Школи повного дня в 2019/2020 навчальному році. 

11. Різне. 

 

1. Про затвердження складу педагогічної ради та вибору секретаря 

педагогічної ради на 2019/2020 навчальний рік. 

СЛУХАЛИ: 

Лісова Ю.В., директор школи, внесла пропозицію обрати секретарем 

педагогічної ради О.В. Кубську, вчителя мистецьких дисциплін та представила 

на затвердження «Положення про педагогічну раду ЗЗСО». (Додаток 1) 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити: 

1. Положення про педагогічну раду ЗЗСО;  
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2. склад педагогічної ради на 2019/2020 н. р.; 

3. секретаря педагогічної ради – Олесю Володимирівну Кубську.  

 

2. Про готовність закладу освіти до нового навчального року. 

СЛУХАЛИ: 

Лісова Ю.В., директор школи, доповіла про готовність спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 106 до нового навчального року та про державне  

фінансування НУШ на 2019/2020 навчальний рік (Додаток 2). Також зазначила, 

що у 2018/2019 навчальному році освітній заклад здійснював свою діяльність у 

відповідності з основними положеннями Конституції України щодо виховання 

дітей у системі національної освіти, на підставі законів України «Про освіту» 

(зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін 

до законодавчих актів з питань загальної середньої та початкової освіти»,  

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 

21.02.2018 №87, Державного стандарту  базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 

№ 1392,  (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

07.08.2013 № 558), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778,  

власного Статуту та  забезпечував одержання учнями загальної середньої 

освіти. Наголосила на результатах освітньої діяльності учнів за навчальний рік, 

результатах ЗНО та ДПА, систематичній роботі з обдарованими учнями, 

підсумках  виховної та позакласної роботи. (Додаток 3) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги аналіз діяльності школи за 2018/2019 навчальний рік. 

2. Продовжити роботу за основними напрямами діяльності закладу освіти. 

 

3. Про внутрішнє забезпечення якості освіти в 2018/2019 навчальному 

році та визначення завдань педагогічного колективу на 2019/2020 навчальний 

рік. 

СЛУХАЛИ: 

Царевич Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи: 

 доповіла про внутрішнє забезпечення якості освіти за 2018/2019 

навчальний рік та про визначенні завдання  педагогічного колективу на 

2019/2020 навчальний рік. (Додаток 4); 

 винесла на розгляд Освітні програми і індивідуальні навчальні плани 

учнів, яких батьки виявили бажання скористатися правом на індивідуальну 

форму навчання відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» та листа 

МОН «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти» від 

20.08.2019 року №1/9-525: 

1. Зимовського Іллі, учня 8-Б класу; 

2. Слєсаренко Матвія, учня 6-Б класу; 
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3. Макаренко Мірослави, учениці 5-В класу; 

4. Топчій Софії, учениці 11-А класу; 

5. Каплати Аріни, учениці 4-В класу. 

 ознайомила із організацією інклюзивного навчання в 4-В і 8-В класах та 

подала на розгляд індивідуальну програму розвитку (Додаток 5). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Корніцька Ю.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка 

запропонувала погодити Освітні програми та індивідуальні плани учнів і 

винесла на затвердження «Положення про команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів №106 з поглибленим вивченням англійської мови» на основі наказ 

МОН від 06.08.2018 №609 «Про затвердження примірного положення про 

команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги аналіз внутрішнього забезпечення якості освіти за 

2018/2019 навчальний рік та організацію інклюзивного навчання в 4-В і 8-В 

класах. 

2. Погодити та подати на затвердження директорові школи Освітні програми  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 106 з поглибленим вивченням 

англійської мови на 2019/2020 навчальний рік та індивідуальні плани 

учнів. 

3. Затвердити «Положення про команду психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №106 з поглибленим вивченням англійської мови». 

4. Затвердити індивідуальну програму розвитку в інклюзивних класах.  

 

4. Про погодження річного плану роботи школи на 2019/2020 навчальний 

рік. 

СЛУХАЛИ:  

Лісова Ю.В., директора школи, яка ознайомила присутніх і запропонувала 

на розгляд та затвердження педагогічної ради: 

1. Річний план школи  на 2019/2020 навчальний рік  (Додаток 6); 

2. Положенням про внутрішній моніторинг у спеціалізованій школі І-ІІІ 

ступенів №106 з поглибленим вивченням англійської мови (Додаток 7); 

3. Внутрішнє забезпечення якості освіти на 2019/2020 навчальний рік 

(Додаток 8). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити річний план роботи школи  на 2019/2020 навчальний рік; 

2. Затвердити Положенням про внутрішній моніторинг у спеціалізованій 

школі І-ІІІ ступенів №106 з поглибленим вивченням англійської мови; 
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3. Затвердити внутрішнє забезпечення якості освіти на 2019/2020 

навчальний рік. 

 

5. Про   організацію   освітнього   процесу   і  вивчення        базових  

дисциплін в основній  школі у 2019/2020 навчальному році.  

СЛУХАЛИ:  

Царевич Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

ознайомила членів педагогічної ради з нормативно-правовими документами, 

які регламентують освітній процес у 2019/2020 навчальному році: 

1. Закон України «Про освіту» зі змінами від 09.08.2019 року. 

2. Постанови КМУ  

 від 24.07.2019 року №688 «Про внесення змін до Державного стандарту 

початкової школи»; 

 від 21.08.2019 року №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників». 

3. Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну 

стратегію  реформування системи інституційного догляду  та виховання дітей 

на 2017—2026 роки та  план заходів з реалізації її І етапу». 

4. Накази Міністерства освіти і науки України: 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про 

затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів 

загальної середньої освіти»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І 

ступеня»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 № 784 «Про 

затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних 

меншин на 2017 – 2021 роки»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 «Про 

оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1080 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення мобілізаційного 

плану закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями МОН»; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 № 798 «Про 

проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»; 



5 

 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2019/2020 навчальному році». 

5. Листи Міністерства освіти і науки України: 

 від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в освітній 

галузі»; 

 від 01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про 

викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 

2019/2020 навчальному році»; 

 від 10.06.2019 № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у 

закладах загальної середньої освіти»; 

 від 23.08.2019 року №1/9-531 «Щодо ціннісно орієнтованої тематики 

проведення Першого уроку та навчання у 2019/2020 навчальному році»; 

 від 16.08.2019 року №1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у 

закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»; 

 від 02.07.2019 № 1/11-6017 «Щодо конкурсних відборів підручників для 

3 та 7 класів ЗЗСО»; 

 від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. 

безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок». 

6. Лист Департаменту науки і освіти України від 13.06.2019 року №063-4227 

«Про структуру 2019-2020 навчального року». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Корніцька Ю.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

зазначила, що визначені Концепцією Нової української школи пріоритети 

реформування загальної середньої освіти знаходять своє відображення в 

Державному стандарті початкової освіти (2018, зі змінами 2019). Державний 

стандарт застосовується з 2 вересня 2019 р. для учнів, які навчаються за 

програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти (для учнів 2-х 

класів). У 3-4-х класах реалізується Державний стандарт початкової загальної 

освіти (2011). Виконання вимог зазначених державних стандартів є 

обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 

підпорядкування, типів і форми власності. 

2. Липницька М.Д., керівник ШМО вчителів початкових класів, зазначила, 

що відповідно листа МОНУ від 01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо методичних 

рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»: 

  Новий Державний стандарт початкової освіти, регламентуючи свободу 

педагогічних спільнот у виборі шляхів навчання, виховання і розвитку 

школярів, відкриває можливість вибору та створення власного навчального 

забезпечення освітнього процесу. Чинні вимоги до його якості доповнюються 

показниками, що відповідають пріоритетам нового Державного стандарту і 

https://imzo.gov.ua/2019/07/02/lyst-mon-vid-27-06-2019-1-9-414-deiaki-pytannia-shchodo-stvorennia-u-2019-2020-n-r-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/
https://imzo.gov.ua/2019/07/02/lyst-mon-vid-27-06-2019-1-9-414-deiaki-pytannia-shchodo-stvorennia-u-2019-2020-n-r-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/
https://imzo.gov.ua/2019/07/02/lyst-mon-vid-27-06-2019-1-9-414-deiaki-pytannia-shchodo-stvorennia-u-2019-2020-n-r-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/
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передбачають: реалізацію ідеї інтеграції; дослідницький підхід до формування 

умінь; конструювання знань, а не їх відтворення; організацію пошуку 

інформації з різних джерел; розвиток критичного мислення, творчості тощо.  

  У 1-2 класах закладів загальної середньої освіти пропонується 

працювати за підручниками, що за результатами конкурсного відбору отримали 

гриф «Рекомендовано для використання в закладах загальної середньої освіти» 

і надруковані за кошти державного бюджету. Використання навчальних 

посібників, зошитів з друкованою основою, що доповнюють зміст підручників, 

утворюють разом з ними навчальні комплекти, є необов’язковим і може мати 

місце в освітньому процесі лише за умови дидактичної доцільності навчальних 

видань для реалізації нових підходів у роботі з учнями, дотримання вимог щодо 

уникнення перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу 

на фінансове забезпечення. 

  Враховуючи інтегрований характер кожної компетентості, 

рекомендується систематично використовувати внутрішньопредметні і 

міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та 

перенесенню умінь у нові ситуації, є передумовою використання інтегрованих 

курсів та інтегрованих уроків.  

  Визначені в типовій освітній програмі конкретні очікувані результати 

подані за змістовими лініями з урахуванням потенціалу кожної освітньої галузі 

для формування в учнів ключових і предметних компетентостей, наскрізних 

умінь. 

  Під час укладання навчальних планів можна реалізувати положення 

Державного стандарту, відповідно до якого закладу освіти надається право в 

інший спосіб комбінувати освітні галузі. До прикладу, предмет, що реалізовує 

технологічну галузь, можна поєднати з інтегрованим курсом «Я досліджую 

світ»; інтегрований курс «Мистецтво» реалізовувати через два предмети – 

музичне мистецтво й образотворче мистецтво. При цьому варто зважати, що у 

процесі інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення 

кожної освітньої галузі, перерозподіляється без зменшення їх сумарного 

значення; 

  Оцінювання учнів 2 класів здійснюється вербально (Наказ МОН від 

27.08.2019 року № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»); 

  Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів 1-2-х 

класів у процесі навчальної діяльності учнів необхідно через кожні 15 хвилин 

уроку проводити фізкультхвилинки, що складаються з динамічних, дихальних 

вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо. 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до уваги інструктивно-методичні рекомендації та детально 

розглянути на засіданнях шкільних методичних об’єднаннях. 

 

6. Про оцінювання навчальних досягнень та організацію   освітнього  

процесу   в експериментальному  3-Б класі у 2019/2020 навчальному році. 
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СЛУХАЛИ: 

Корніцька Ю.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

звернула увагу членів педагогічної ради на особливості освітнього процесу в 

3-Б класі в рамках всеукраїнського дослідно-експериментального проекту 

(Наказ МОН від 13.07.2017 року №1028 «Про проведення всеукраїнського 

експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів»):  

 Відповідно до листа МОН від 14.08.2019 р. №1/9-513 щодо методичних 

рекомендацій для 3-х класів експериментальних закладів загальної середньої 

освіти оцінювання навчальних досягнень проводиться із використанням 

компетентнісних завдань (вербально); 

 Відповідно до Державного стандарту  загальної початкової освіти 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011) 

у 3-4-их класах у 2019/2020 навчальному році оцінювання учнів здійснюється 

відповідно до Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про орієнтовні вимоги до контролю та 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»; 

 Обов’язковим є дотримання Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

освітнього процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01); 

 Упровадження педагогіки партнерства, компетентнісного й 

інтегративного підходів в освітній процес передбачає активне включення дітей 

в організацію навчального дня. З урахуванням вибору дітей щодо змісту роботи, 

видів діяльності та зважаючи на навчальні можливості і потреби учнів, учитель 

з урахуванням дидактичної доцільності може вносити корективи в тематику і 

режим навчального дня, розклад уроків. Важливо, щоб освітній процес у цілому 

привів до досягнення загальних очікуваних результатів, визначених освітньою 

програмою закладу освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до уваги інструктивно-методичні рекомендації та  неухильно 

дотримуватися зазначених нормативних документів. 

 

7. Про  оцінювання навчальних досягнень та організацію   освітнього  

процесу   в   5-их класах у 2019/2020 навчальному році. 

СЛУХАЛИ:  

Царевич Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, звернула 

увагу на організацію освітнього  процесу в 5-их класах та винесла на 

обговорення питання про оцінювання навчальних досягнень учнів в 

адаптаційний період. Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів 

проводиться за Наказом МОН від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти», а в 11 класах за Наказом МОН 

від 13.04.2011 № 329 « Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти». 



8 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Лісова Ю.В., директор школи, з досвіду попередніх років запропонувала 

оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів розпочати із 1 жовтня 2019 

року. 

2. Лопата Ю.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

підтримала пропозицію директора. 

УХВАЛИЛИ: 

заслухавши виступи та обговоривши питання, педагогічна рада школи  

вирішила затвердити в адаптаційний період у 5-х класах до 1.10.2019 року не 

здійснювати оцінювання навчальних досягнень за 12-ти бальною шкалою. 

 

8. Про перелік навчальних програм курсів за вибором, які  будуть 

використанні в освітньому процесі 5-9 класів у 2019/2020 навчальному році. 

СЛУХАЛИ:  

 Лопата Ю.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

представила для розгляду та схвалення переліку освітніх програм курсів за 

вибором, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, які будуть 

використанні в освітньому процесі у 2019/2020 навчальному році: 

5 клас – Інформатика англійською; 

6 клас – Природознавство англійською; 

7 клас – Мистецтво англійською; 

8 клас – Мистецтво англійською; 

9 клас – Історія України англійською.  

Також зазначила, що оцінювання навчальних досягнень учнів з цих курсів буде 

проводитися в класних журналах звичайного зразка за 12-ти бальною шкалою. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити перелік освітніх програм курсів за вибором;  

2. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень з курсів за вибором у 5-

9 класах за 12-ти бальною шкалою в класних журналах звичайного зразка.  

 

9. Про особливості організації виховної роботи у 2019/2020 навчальному 

році. 

СЛУХАЛИ:  

Дрозденко В.М., заступник директора з виховної роботи,  ознайомила 

членів педагогічної ради з  інформацією про основні напрями та завдання 

виховної роботи у 2019/2020 навчальному році. Був винесений на розгляд 

«Виховний план роботи школи на 2019/2020 н. р.» (Додаток 9). Представила 

Постанову КМУ від 21.08.2019 №818 «Про затвердження Порядку надання 

інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю та здоров'ю, 

санітарному та епідемічному благополуччю населення» та лист МОН України 

№1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 

2019/2020 н. р.» від 16.08.2019 року. 
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УХВАЛИЛИ: 

заслухавши та обговоривши питання, педагогічна рада школи вирішила 

затвердити виховний план роботи школи на 2019/2020 навчальний рік та 

врахувати в роботі нормативні документи щодо виховання учнів у закладах 

освіти. 

 

10. Про організацію Школи повного дня в 2019/2020 навчальному році. 

СЛУХАЛИ: 

Петровська Т.І., заступник директора з виховної роботи, ознайомила із 

планом роботи Школи повного дня на 2019/2020 н. р. та із розкладом гуртків по 

класам (Додаток 10).  

УХВАЛИЛИ: 

заслухавши виступ та обговоривши питання, педагогічна рада школи  

вирішила сприяти роботі Школи повного дня та донести інформацію до учнів 

та батьків. 

 

11. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

Лісова Ю.В., директор школи, винесла питання на обговорення 

педагогічної ради: 

1. Затвердження посадових інструкцій. 

2. Про вибір голів шкільних методичних об’єднань. 
3. Про рекомендації для класних керівників щодо проведення бесід 

та інструктажів з БЖ у 2019/2020 н. р. 
4. Про проходження медичного профілактичного огляду учнів та 

вчителів. 
5. Про освітні екскурсії в 2019/2020 навчальному році. 
6. Про проходження курсів підвищення кваліфікації в 2019/2020 н.р.  
7. Про оформлення календарно-тематичних та поурочних планів 

вчителів.  
8. Про організацію харчування в школі.  
9. Про проведення 02.09.2019 року «Дня знань». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. затвердити посадові інструкції; 

2. затвердити голів ШМО; 

3. взяти до уваги всі поставленні завдання на 2019/2020 навчальний рік. 

 

 

Голова  педагогічної ради                                                  Юлія ЛІСОВА 

 

 

Секретар педагогічної ради                                               Олеся КУБСЬКА  


