
Андріївський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів 

Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області 

ПРОТОКОЛ 

31.08.2022                                                                                                                       №1 

с. Андріївка 

  засідання  педагогічної ради   

Голова педагогічної ради  – ЗАДОРОЖНЯ Євгенія 

Секретар  - ЗАЄЦЬ Анна 

Присутні – 18 педагогічних працівників  

 Порядок денний: 

 

1. Аналіз роботи педагогічного колективу за 2021/2022 навчальний рік та шляхи розвитку 

освіти у школі на наступний навчальний рік. 

2.Обговорення перспективного плану. 

3. Про розпорядок роботи закладу освіти у 2022-2023 навчальному році 

3.1. Обговорення та затвердження річного плану роботи закладу на 2022/2023 н.р. 

3.2. Про  структуру навчального року, тривалість навчального року, терміни канікул. 

3.3. Про вибір форми навчання під час воєнного стану. 

3.4. Про вибір ІТ- платформи для проведення дистанційного навчання. 

3.5. Про призначення вчителів початкової ланки та класних керівників. 

3.6. Про ведення шкільної ділової документації. 

3.7. Про роботу закладу освіти в умовах воєнного стану. 

3.8. Про оцінювання в 5-ому класі НУШ. 

4.  Погодження робочого навчального плану на 2022/2023 навчальний рік. 

4.1. Затвердження типового навчального  плану для учнів 5 класу НУШ по кожному 

предмету. 

5. Обговорення та схвалення освітньої програми навчального закладу на 2022/2023 н.р. 

1.СЛУХАЛИ: 

Задорожню Є.О., в.о. директора, яка проаналізувала роботу педагогічного колективу за 

2022/2023 навчальний рік та намітила шляхи розвитку освіти у закладі на наступний 

навчальний рік (текст доповіді додається, додаток 2). 

ВИСТУПИЛИ: 



Куцевол Л.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, відмітила позитивні зміни 

щодо організації освітньої діяльності у новому навчальному  році: зміцнення навчально-

матеріальної бази кабінетів початкової школи, організація ігрового куточка для учнів 

початкових класів в кабінеті психолога 

УХВАЛИЛИ: 

1.Продовжити обговорення у педагогічному колективі Концептуальних засад 

реформування середньої освіти «Нова українська школа», Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти, «Нова українська школа» на 

період до 2023 року із залученням батьків і громадськості.                

2.Продовжити роботу по упровадженню Державних стандартів початкової та  основної 

школи. 

3.Забезпечити реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання учнів. 

4.Спрямувати творчі зусилля учителів  на підвищення рівня сучасного уроку. 

5.Педагогічному колективу  продовжувати роботу по впровадженню інноваційних 

технологій в освітньому процесі. 

6. Педагогічному колективу працювати над розвитком критичного мислення учнів. 

7. Проводити роз’яснювальну роботу з учасниками виховного та освітнього процесу щодо 

заходів та запобігання коронавірусної хвороби COVID-19, спрямованих на безпеку 

вихованців, учнів та профілактику захворюваності. 

8. Проводити роботу щодо поводження учнів у незвичайних ситуаціях під час воєнного 

стану. 

2.СЛУХАЛИ: 

Задорожню Є.О., в.о. директора, яка ознайомила педагогічних працівників з 

перспективним прогнозуванням закладу освіти на 2022/2023 навчальний  рік. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мірошниченко С.В., заступник директора з навчально – виховної роботи, яка повідомила 

про графік атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Здійснити атестацію у 2022/2023 навчальному році педагогічних працівників: 

Діхтенко Світлани Іванівни 

Яковенка Сергія Анатолійовича 

Мірошниченко Світлани Вікторівни 

Рябошапки Людмили Віталіївни 

Лісової Юлії Валентинівни 

Антонюк Олени Олександрівни 

Герасименко Оксани В’ячеславівни 

Колибаби Зої Іванівни 

Самойленко Вікторії Олександрівни 
 

3. СЛУХАЛИ: 



Задорожню Є.О., в.о. директора, яка ознайомила з розпорядком роботи закладу освіти на 

2022/2023 навчальний рік  (додаток 3 ). 

ВИСТУПИЛИ: 

Заєць А.В., голова профспілкового комітету, яка наголосила на зміні режиму роботи 

закладу у зв’язку з воєнним станом. 

Мірошниченко С.В., заступник директора з навчально-виховної роботи запропонувала під 

час дистанційного навчання розпочинати навчальний процес з 9.00. 

 УХВАЛИЛИ: 

Затвердити розпорядок  роботи закладу освіти. 

3.1.СЛУХАЛИ: 

Задорожню Є.О., в.о. директора, яка ознайомила членів педагогічної ради із річним планом 

роботи  школи. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мірошниченко С.В., заступник директора з навчально – виховної роботи, яка звернула 

увагу на виконання річного плану роботи школи в умовах воєнного стану. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити річний план  роботи школи на 2022/2023 навчальний рік. 

3.2. СЛУХАЛИ: 

Задорожню Є.О., в. о. директора, про необхідність визначення структури навчального 

року, тривалість навчального року, терміни канікул. 

ВИСТУПИЛИ: 

Куцевол Л.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, запропонувала структуру 

навчального року: 

І семестр – з 1 вересня по 30 грудня 2022 року; 

ІІ семестр – з 23 січня 2023 року по 31 травня 2023 року. 

Упродовж навчального року для учнів провести канікули: 

осінні – з 30 жовтня по 04 листопада 2022 року; 

зимові – з 02 січня 2023 року по 20 січня 2023 року; 

весняні – з 27 березня по 31 березня 2023 року. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити  структуру навчального року: 

І семестр – з 1 вересня по 30 грудня 2022 року; 

ІІ семестр – з 23 січня 2023 року по 31 травня 2023 року. 



2.Упродовж навчального року для учнів провести канікули: 

осінні – з 30 жовтня по 04 листопада 2022 року; 

зимові – з 02 січня 2023 року по 20 січня 2023 року; 

весняні – з 27 березня по 31 березня 2023 року. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: 

Задорожню Є.О.,в.о. директора,  про вибір форми навчання. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мірошниченко С.В., заступник директора з навчально – виховної роботи, яка ознайомила 

з листом начальника військової адміністрації населених пунктів Павла Кириленка «Про 

погодження адміністрації форми здобуття освіти» №2148, в якому говориться про 

погодження проведення освітнього процесу у 2022/2023 н.р. в закладах освіти Донецької 

області із застосуванням технологій дистанційного навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Під час воєнного стану застосовувати технологію дистанційного навчання. 

 

3.4. СЛУХАЛИ: 

Куцевол Л.І., заступника директора з навчально – виховної роботи, про вибір 

ІТ- платформи для проведення дистанційного навчання. 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябошапка Л.В., учителька інформатики, запропонувала навчання здійснювати  на 

платформах  Googl meet, Googl Classroom, Viber з використанням ресурсів   Prometheus, 

Наурок, Мій клас. 

Задорожня Є.О., в.о. директора школи, наголосила про те, що однією з вимог до вчителів є 

введення електронних журналів на платформі «Нові знання». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Навчання здійснювати  на платформах  Googl meet, Googl Classroom, Viber з 

використанням ресурсів   Prometheus, Наурок, Мій клас. 

2. Класоводам та учителям- предметникам працювати у електронних класних на 

платформі «Нові знання». 

 

3.5. СЛУХАЛИ: 

Задорожню Є.О., в.о. директора, про призначення вчителів початкової ланки та класних 

керівників: 

Герасименко О.В.– вчителем 1 класу, 

Колибабу З.І. – вчителем 2 класу, 



Герасименко Т.В. – вчителем 3 класу, 

Заєць А.В. – вчителем 4 класу, 

Ковальчук Т.С.– класним керівником 5 класу, 

Антонюк О.О. - класним керівником 6 класу, 

Миронову Н.І. – класним керівником 7  класу, 

Куцевол Л.І. – класним керівником 8 класу, 

Лісову Ю.В.– класним керівником 9 класу, 

Яковенка С.А. – класним керівником 10 класу 

Рябошапку Л.В. – класним керівником 11 класу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити учителів: 

Герасименко О.В.– вчителем 1 класу, 

Колибабу З.І. – вчителем 2 класу, 

Герасименко Т.В. – вчителем 3 класу, 

Заєць А.В. – вчителем 4 класу, 

Ковальчук Т.С.– класним керівником 5 класу, 

Антонюк О.О. - класним керівником 6 класу, 

Миронову Н.І. – класним керівником 7  класу, 

Куцевол Л.І. – класним керівником 8 класу, 

Лісову Ю.В.– класним керівником 9 класу, 

Яковенка С.А. – класним керівником 10 класу 

Рябошапку Л.В. – класним керівником 11 класу. 

 

3.6.СЛУХАЛИ: 

Мірошниченко С.В., заступника директора з навчально- виховної роботи, яка 

запропонувала оцінювати учнів   5-го класу  НУШ за системою оцінювання, визначеною 

законодавством(1-12) 

УХВАЛИЛИ: 

Оцінювати учнів   5-го класу  НУШ за системою оцінювання, визначеною 

законодавством(1-12) 

 

4. СЛУХАЛИ: 



 Задорожню Є.О., в.о. директора, яка запропонувала погодити робочий навчальний план 

на 2022/2023 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: 

Куцевол Л.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка ознайомила з  

робочим навчальним планом на 2022/2023 н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити  робочий навчальний план на 2022/2023 н.р. 

5.1.СЛУХАЛИ: 

Задорожню Є.О.,  в.о. директора, яка запропонувала затвердити типовий навчальний план 

для учнів 5 класу НУШ по кожному предмету. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мірошниченко С.В., заступник директора з навчально- виховної роботи, яка ознайомила з 

типовим навчальним планом для учнів 5 класу НУШ по кожному предмету 

до наказу МОН України №235 

                                                                                  від 19.02.2021 р. 

«Про затвердження типової освітньої   

програми для 5-9 класів закладів  

загальної середньої освіти» 

Типовий навчальний план для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на 

тиждень у класах 

5 

Мови і літератури Українська мова  4 

Українська література 2 

Іноземна мова 3,5 

Зарубіжна література 1,5 

Математична Математика 5 

Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 2 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

«Здоров’я, безпека та добробут» 1 

Етика 0,5 

Громадянська та 

історична 

Вступ до історії України та громадянської 

освіти 

1+1 



 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити  типовий навчальний план для учнів 5 класу НУШ  

 

5.СЛУХАЛИ: 

Задорожня Є.О., в.о.директора, яка ознайомила членів педагогічної ради із освітньою 

програмою навчального закладу на 2022/2023 навчальний рік (додаток 9). 

ВИСТУПИЛИ: 

Мірошниченко С.В., заступник директора з навчально – виховної роботи, яка ознайомила 

педагогічний колектив з проєктом освітньої програми на 2022/2023 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити освітню програму закладу освіти на 2022/2023 навчальний рік. 

Інформатична Інформатика 1,5 

Технологічна Технології 2+1 

Мистецька Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізична культура** 3 

Разом 26+3 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

2 

І. Підсилення предметів інваріантної складової                

Історія України 1 

Технології 1 

ІІ. Забезпечення профільного навчання  

ІІІ. Додатковий час на індивідуальні заняття  та консультації , 

факультативи                      

 

Разом І+ІІ+ІІІ 2 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  28 

ІV. Факультативи  

V.  Курси за вибором учнів 

VІ. Компенсуючі заняття 

 

Разом І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ 2 

Години для тарифікації 28+3 

Не використовуються  



Голова педагогічної ради:                   Євгенія ЗАДОРОЖНЯ 

Секретар педагогічної ради:               Анна ЗАЄЦЬ 

 


