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ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

 

від 06 березня 2018 року   м. Калуш    №3 

 

Присутні-48 членів ради 

Відсутні-10 членів педради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Зміни до структури 2017-2018 навчального року 

СЛУХАЛИ: 

Кусеня М.В- директора школи 

щодо внесення змін до структури 2017-2018 н. р. у зв’язку з тимчасовим призупиненням 

освітнього процесу в закладах освіти міста з 20.02 по 02.03.2018 року, з метою виконання 

навчальних планів та програм. Зважаючи на вище зазначене пропоную внести зміни до 

структури 2017-2018 н. р. та продовжити навчальний рік на період з 29.05 по 31.05.2018р. 

 

РІШЕННЯ 

Внести зміни до структури 2017-2018 навчального року, а саме продовжити навчальний    рік 

до 31травня 2018 року. 

За таке рішення проголосували всі члени педради. 

2. Про атестацію педпрацівників у 2018 році  

СЛУХАЛИ: 

Псюк М.Й – заступника директора школи з навчально-виховної роботи  

Атестація педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році проходитиме відповідно 

до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 “Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників” (із змінами і доповненнями, внесеними 

згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473 та  від 

08.08.2013 № 1135). 
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Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне 

комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність 

педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється 

кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 

 

ВИСТУПАЛИ: 

Самборська Л.З – вчитель початкових класів 

Мій педагогічний досвід – це світ інноваційних методів та технологій, за допомогою 

яких я можу реалізувати будь-які навчальні або виховні завдання, максимально 

наблизившись до життєвих ситуацій. 

Перед собою ставлю такі цілі: 

- Розповісти так , щоб зацікавити; 

- Пояснити так, щоб складне стало зрозумілим; 

- Створити проблемну ситуацію, щоб розбудити думку; 

- Застосувати інноваційні технології , щоб розвивати творчі здібності учнів. 

Інтерактивні методи , які використовую: 

«Мікрофон», «Коло думок», «Мозковий штурм», «Акваріум», «Асоціативний кущ», 

«Карусель», «Інтерв’ю», «Діалог», «Робота в парах, групах». 

Інтерактивні методи сприяють активній роботі учнів на уроці. 

Тому кожна дитина на уроці: 

- досліджує проблему; 

- вчиться виражати свої думки; 

- вчиться приймати рішення; 

- шукає варіанти рішення проблеми; 

- вчиться креативно мислити; 

- самостійно обирає шлях. 

У своїй практиці широко впроваджую метод проектів.  

 

Яримович Г.П – вчитель початкових класів 

На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів у освітньому процесі, адже 

просто залучити усіх учнів до активного одержання знань та творчої діяльності. Тому 

доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий  

результат: активує мислення, мотивує навчання, заохочує самовираження учнів. 

На уроках я працюю над розвитком пізнавальних інтересів дітей, застосовую методику 

критичного мислення та всі її структури («Кубування», «Порушена послідовність», 

«Кероване читання з передбаченням», «Інтерв’ю», «Дискусія»). 

У своїй роботі використовую диференційоване навчання, створюю умови для всебічного 

розвитку дитини, розвиваю творчі здібності учнів. Щоб досягти успіху я використовую такі 

технології: 

- особистісно-орієнтоване навчання; 

- технологія колективної дії; 

- проектні технології; 

- інтеграційні технології; 

- проблемне навчання; 



- ігрові технології; 

- здоров’язберігаючі технології. 

   Здоров’язберігаючі технології відіграють чи не найважливішу роль у процесі навчання та 

виховання дітей. Тому на моїх уроках проводяться фізкультхвилинки, пальчикова 

гімнастика, вправи для очей, заняття на свіжому повітрі(екскурсії з різних предметів), діти 

залучаються до спортивних змагань, ранкової гімнастики, розважальних ігор, вправ щодо 

профілактики сколіозу, контролю та самоконтролю за правильною поставою під час письма, 

читання. 

   Форми і методи роботи, які я застосовую адаптовані для учнів молодшого шкільного віку, 

залучаю до роботи на уроці всіх учнів, забезпечую участь кожного з них у групових, парних 

та колективних формах роботи. 

   У 1 класі розвиваю у дітей мислення, творчі задатки-кмітливість і винахідливість. 

Особливе значення надаю дидактичним іграм, а головне, щоб я навчила учнів читати, 

писати, рахувати. 

   Результатом роботи початкової школи має стати дитина, здатна шукати та досліджувати 

нове, узагальнювати вже відоме, самостійно працювати з інформацією, ставити питання, 

оцінювати свої дії. 

 

Старчевська О.В- вчитель початкових класів 

 «Гра-це іскорка,яка запалює вогник допитливості і зацікавленості» - казав В.О. 

Сухомлинський. 

Мети своєї роботи досягаю такими формами і методами навчання, які викликають у дітей 

зацікавленість до навчального матеріалу, бажання вчитися, прагнути успіху в опануванні 

основ наук. Мені допомагають ігрові технології. 

Ігрові технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що гра: 

- добре відома, звичайна й улюблена форма діяльності; 

- ефективний засіб активізації (легше долають труднощі); 

- дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь і навичок; 

- має чітко поставлену мату й відповідний педагогічний результат. 

В початкових класах велика увага приділяється грі, але з поміж всіх дидактичних ігор, ігри 

для активізації уваги найбільш актуальні. Для цього застосовую розумову розминку 

«Мозковий штурм», яка складається з 5-8 запитань, що охоплюють різні сторони життя. 

Ігри використовую в залежності від вікових особливостей дітей. Так, для 1 класу основне 

місце посідають ігри для розвитку логічного мислення. Це такі «Прочитай анаграму», 

«Роз’єднай слова», «Буріме», «Кмітливці». 

Найголовнішим завданням початкової школи є навчити дітей вчитися, а це неможливо без 

уміння читати і працювати з книгою. Крім читання ланцюжком, вибіркового читання, 

відповіді на питання, переказ тексту, використовую ігри на удосконалення навичок читання. 

Діти дуже люблять гру «Загублені букви», «Ехо», «Вовк і заєць», «Незвичайний поїзд». 

Розвиток мовлення дітей дає можливості їм вчитися виражати свої думки чітко, ясно, 

зрозуміло, правильно і послідовно. Ще на уроках розвитку мовлення потрібно проявити 

творчість, фантазію, мислення тому є дуже важливим розвиток творчого мислення та творчої 

уяви учнів. 

Для формування цих якостей використовую такі вправи, як: «Що потрібно для того,щоб…», 

«Що трапиться, якщо…». 

Результативність ігрових технологій: 



- ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів; 

- тренування пам’яті; 

- стимулювання розумової діяльності, розвиток уваги і пізнавального 

інтересу до навчальних предметів; 

- сприяє подоланню пасивності учнів; 

- сприяє посиленню працездатності учнів. 

 

Красуцька М.М - вчитель початкових класів 

Працюю над темою «Розвиток творчих здібностей та гнучкості мислення у дітей молодшого 

шкільного віку». Виховання людей із високим інтелектуальним та творчим потенціалом 

постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але як 

соціальна необхідність. 

Моя мета – виявити й розвинути інтелектуальні та творчі сили дитини, яка в майбутньому 

має стати успішною. Найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології 

навчання. 

Для розвитку творчих здібностей учнів я використовую: 

«Робота в групах, парах», «Дерево рішень», «Склади квітку», «Кероване читання з 

передбаченням», «Доповідач – респондент», «Порушена послідовність». 

Результативність моєї роботи полягає у тому, що учні: 

- вміють спостерігати, творчо мислити, аналізувати, узагальнювати, використовувати 

одержану інформацію в різних ситуаціях; 

- з великим бажанням виконують творчі завдання; 

- вміють співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу. 

Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, 

приймає рішення, працює людина інтелектуальна, творча, гнучка, креативна, здатна до 

генерування і використання нових ідей, задумів, підходів та рішень. Це людина, яка володіє 

певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, 

сміливістю мислення. 

Коцан М.І- вчитель історії 

Працюю над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії». 

Мета: пошук сучасних активних і інтерактивних форм для вивчення історії(для пояснення 

історичного процесу). 

В своїй роботі застосовую технологію критичного мислення, використання якої сприяє 

формуванню в учнів власної точки зору. 

На уроках формую комунікативну компетентність, яка сприяє формуванню в учнів вміння 

працювати в колективі( в парах, групах), здатності приймати спільні рішення. 

Застосовую на уроках ІКТ, диференційований підхід також пошуково – дослідницький метод 

навчання та інтерактивні технології: 

«Робота в парах, групах», «Коло ідей», «Мозковий штурм», «Займи позицію», «Мікрофон», 

«Дискусія», «Незакінчене речення». 

Також ігрові форми роботи: 

«Герою оживи», «З уст в уста», «Історичний бокс», «Хронологічний ланцюжок», «Капуста» 

та інші. 



Отже, ці форми навчання сприяють формуванню ключових компетентностей: інформаційної, 

комунікативної, соціальної, саморозвитку, самоосвіти. 

Козак Х.І- вчитель математики 

«Будьте самі шукачами, дослідниками, якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити 

його в інших» - казав В.О. Сухомлинський. 

Методична тема, над якою працюю « Розвиток логічного мислення на уроках математики». 

Методи навчання, які найчастіше використовую: 

схеми, таблиці, моделі, бесіда, дискусія, робота з книгою. 

Форми організації навчального процесу: 

- парна(перевірка д/з); 

- колективна(застосування нових знань і вмінь); 

- фронтальна(підсумки уроку); 

- індивідуальна(протягом уроку); 

- групова(під час математичних змагань). 

- Застосовую інтерактивні технології такі як: 

- гра «Вірю – не вірю», «Волошка», «Сьогодні на уроці я дізнався…», «Мені 

хочеться і далі вчитися, тому що…" 

Ігнатюк Т.А – вчитель фізичної культури 

Методи навчання, які використовую на уроці індуктивний/дедуктивний, продуктивно 

практичний, повторно – перемінний. 

Форма організації роботи учнів на уроці: фронтальна, парна, поточна, поточно-групова. 

Під час уроку у дітей не спостерігається штучної загальмованості, конкурентності , 

екстремальності. 

Обов’язковою вимогою до сучасного уроку  є вимірювання пульсометрії, для контролю 

фізичного стану учнів їхнім самочуттям, яка проводиться на початку і в кінці уроку. 

У заключній частині уроку використовую різновидність ходьби з книгами для виправлення 

та корекції постави. Під час виконання завдань моєю метою є, щоб урок став подією у житті 

дитини. 

Олексюк О.Р – вчитель історії 

Проблемне питання: «Формування громадської компетентності учнів у процесі вивчення 

історії, правознавства та позакласній роботі». 

На уроках: 

- вихованню підростаючого покоління любові до рідної землі, поваги до 

героїчних подвигів українців, готовності до захисту свого народу та Вітчизни; 

- у старших класах аналізувати події та висловлювати свою думку; 

- стати активним членом суспільства; 

У виховній роботі: 

- дотримання учнями загальнолюдських цінностей; 

- норм толерантності і поведінки; 

- повага до українських традицій. 

У навчальному процесі використовую форми і методи навчання: 

- робота на контурній карті; 

- розв’язування кросвордів; 

- знайомство з історією через художні твори /О.Олесь «Княжа Україна»/5-7кл.; 

- складання текстових завдань та опорних конспектів до вивченої теми; 

- підготовка проектів; 

- гра «Простіше не буває»; 

- «історичний лабіринт». 



Методи : 

- Асоціативний кущ; 

- Пошук помилок у тексті; 

- Три речення /передати матеріал за допомогою простих речень; 

- Повідомлення учнів: «Цей день в історії» (8-9 кл). 

 

Головчак Г.Б- вчитель інформатики 

    «Усе мистецтво навчання полягає лише в мистецтві пробудження природної цікавості 

молодого розуму, а цікавість сама по собі може бути яскравою та корисною лише в тій мірі, в 

якій задоволений і щасливий розум». 

   Ключове завдання освіти – перетворення життєвого простору, в якому живуть і 

розвиваються наші діти, в якому живемо і розвиваємося ми, в мотиваційний простір, який 

визначає самореалізацію особистості. 

   Методична тема над якою працюю «Інтерактивні технології, як засіб активізації 

пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики». 

 Теоретична база досвіду: 

- Інтерактивні технології навчання; 

- Ігрові технології; 

- Технології індивідуалізації та диференціації навчання; 

- Технологія організації самонавчання та перевірки засвоєних знань; 

- Елементи технологій «Перевернутий клас»; 

- Елементи здоров’язберігаючих технологій; 

- Метод декомпозиції; 

- Метод проектів. 

Гетманська В.С- вчитель образотворчого мистецтва 

Основними завданнями на сучасному уроці з образотворчого мистецва є: 

- Вміння бачити навколишній світ; 

- Виявляти фантазію, уяву. 

Для здійснення керівництва навчальною діяльністю учитель має володіти, як мінімум, 

п'ятьма видами художньої техніки: рисунком, живописом, ліпленням, виготовленням гравюр 

і декоративно-прикладною творчістю. Навчання малювання, на думку  учених, особливо 

важливе для дитини, бо вміння висловити свої думки, почуття за допомогою малюнка 

необхідні для представників різних професій, а не тільки для художників. Методика 

викладання малювання ґрунтується на концепції, яка стверджує, що навчити малювати 

можна кожного школяра, але виховати справжнього майстра набагато складніше. Весь 

процес навчання малювання спрямований на виявлення обдарованих дітей і розвиток 

творчих здібностей кожної дитини. 

Намагаюся спочатку зацікавити дітей,  стимулювати бажання творити, а потім навчити 

техніки, яка необхідна для реалізації творчого задуму. Головним є не результат діяльності 

учня, а сам процес залучення його у творчу атмосферу. У процесі викладання техніки 

малюнка учитель повинен бути готовим використати методи прикладу, імітації, обговорення, 

аналізу, інсценізації. 

24 лютого 2016 Затверджено Радою Калуського міського методичного 

центру,протокол №3 – методичний посібник:«Особливості відчуття і сприймання кольору, 

формування навичок кольороутворення в учнів на уроках образотворчого мистецтва». 

Матеріали спрямовані на побудову  творчих, змістовних, цікавих уроків із образотворчого 

мистецтва. Розкриті питання  про поняття кольору, назви відтінків та його властивості, 

особливості відчуття та сприймання кольору учнями, шляхи формування навиків із 

живопису в різноманітних техніках. 

 



Височан Л.Б – вчитель англійської мови 

Сьогодні перед вчителем англійської мови постає питання: як зробити, щоб урок був цікавим 

для учнів, сприяв розширенню кругозору, забезпечив використання знань на практиці. Цього 

можна досягти лише за умови, якщо вчитель знаходить оригінальні, нестандартні шляхи 

навчання. 

Сучасний учитель іноземної мови - учитель, який докорінно переосмислив свою роль у 

навчально-виховному процесі з урахуванням новітніх рис суспільства: розвиток 

комп'ютерного інтелекту та усвідомлення, що англійська мова є лідером у міжнародному 

спілкуванні. 

Згідно з методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу зміст 

навчання іноземної мови має бути зорієнтованим на розвиток мотивації до вивчення і на 

формування комунікативних умінь та навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності. 

У сучасному мовному просторі інформаційно-комунікативні технології стали невід’ємною 

частиною спілкування, отримання інформації, розвитку творчих здібностей та самоосвіти. 

Щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів у процесі оволодіння знаннями я шукала 

більш ефективні форми і  методи навчання. Великого значення в організації та 

удосконаленні навчального процесу на уроках іноземної мови посідає впровадження 

інтерактивних технологій. Так як основним засобом людського спілкування є мова, а в 

багатомовному просторі — декілька мов. Тому  вивчення іноземних мов набуває особливого 

статусу в нашій країні.. 

 При плануванні своїх уроків я враховую те, що будь – який метод навчання має 

забезпечувати: 

- Активну участь учнів у процесі навчання 

- Встановлення зворотного зв’язку в системі« педагог – учень» 

- Можливість застосування набутих навичок і знань в реальному житті 

- Розвиток цільових навичок поведінки 

Мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних 

ситуаціях. 

При організації інтерактивного навчання необхідно дотримуватися правил: 

- У роботу повинні бути залучені всі учні, 

- Активна участь учнів у роботі повинна заохочуватися, 

- Учні мають самостійно розробити та виконувати правила роботи у групах, 

- Навчальна аудиторія має бути підготовлена до роботи у групах. 

РІШЕННЯ 

Атестаційній комісії взяти до уваги. 

  За таке рішення проголосували всі члени педради. 

3. Звіт про курсову підготовку за 2017 рік  

СЛУХАЛИ 

Псюк М.Й – заступник директора школи з навчально-виховної роботи 

Курси підвищення кваліфікації організовуються відповідно до « Положення підвищення  

кваліфікації  педагогічних працівників» при обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти. Вони є обов’язковою умовою для атестації педпрацівників. Учителі , що 

закінчили навчання у вузі не проходять курси упродовж 5 років (відповідно до Положення 

про атестацію педагогічних працівників). 



У 2017 році курсову підготовку у Івано-Франківському ОІППО пройшли 11 педагогів, з 

них 1 психолог, 1 керівник закладу, 1 заступник директора, 8 вчителів. З-поміж форм 

переважала очна, 1 вчитель проходила підготовку за поетапною формою. 

ВИСТУПАЛИ 

Кулик О.М - психолог 

Під час проходження двотижневих курсів підвищення кваліфікації ознайомилась з 

новітніми психотерапевтичними методами у роботі з учнями та дорослими. Вважаю що 

курси стали більш ефективними, оскільки великий акцент робився на практичній взаємодії 

психологами з усіма учасниками навчально - виховного процесу. Актуальними були заняття 

з арт-терапії, консультування. 

Старчевська О.В - вчитель початкових класів 

Проводилися лекційні і практичні заняття, відбувалися конференції з обміну досвіду та 

проектна технологія. Дуже цікаві були практичні заняття із створення презентацій за різними 

інформаційними технологіями, особливо мультимедійні та скрінінг. 

Крупська Л.Л – вчитель математики 

Курси вчителів математики були цікавими і змістовними. Вчителі отримали практичні 

поради, щодо вивчення окремих тем, і про підготовку учнів до ЗНО. Почерпнула для себе 

багато корисної інформації по обміну досвідом. 

Гетманська В.С- вчитель образотворчого мистецтва 

Для вчителів трудового навчання найважливішим є вивчення нових технологій, тому 

найцікавішим та найкориснішим була педпрактика « Проектно – технологічна діяльність». 

Яримович Г.П – вчитель початкових класів 

Проводилися лекції, практичні заняття. Спецкурс «Інформаційно – комунікаційні 

технології у початковій школі». Корисною була презентація проектних робіт. Виконала 

випускну роботу на тему: «Навчальний проект з природознавства». 

Самборська Л.З - вчитель початкових класів 

Під час курсів ознайомилася з новими підходами у навчанні початкових класів, 

поглибила свої знання з психології та педагогіки. Великого значення приділяли практичним 

заняттям та тренінгам на тему: «Впровадження здоров’язберігальних технологій. 

РІШЕННЯ 

Курсову підготовку у 2017 році вважати ефективною. 

За таке рішення проголосували всі члени педради. 

4. Про впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» з 2018-2019 н.р. 

СЛУХАЛИ: 

Ілемська М.Й- заступник директора школи з навчально-виховної роботи. 

Школа – це простір життя дитини: тут вона не лише готується до життя, а й повноцінно живе. На 

жаль, на сьогодні навчальний процес у загальноосвітніх закладах зорієнтований на 

середнього учня, а організація освітнього процесу з талановитими дітьми є недосконалою. 



Проект «Інтелект України» , як продемонстрував майже десятилітний досвід його апробації, 

має повністю вирішити дану проблему, запропонувавши обдарованій учнівській спільності 

сучасні інноваційні методи та підходи до навчання. Впровадження проекту «Інтелект 

України» розпочинається з 1-го класу навчання дитини в школі. Для того, щоб відкрити на 

базі освітньої установи проектний клас, із організаторами навчально-виховного процесу, 

учнями, а також їх батьками проводитиметься велика попередня робота. Але при цьому слід 

чітко зрозуміти, що клас може стати учасником проекту лише за умови 100% згоди на це 

батьків учнів. Забезпечення всіма необхідними посібниками, створення навчального-

розвиваючого середовища буде здійснюватися за рахунок батьківських коштів. Останні 

спрямовуватимуться виключно постачальникам дидактичних матеріалів. Серед особливостей 

проекту є те, що його старт дається одномоментно для всього дитячого колективу. За 

бажанням батьків учня з проектного класу посеред навчального року можна перевести до 

іншого, а потрапити з іншого класу до проектного неможливо. Освітня програма, за якою 

навчатимуться учні, базується на державних стандартах. Разом із цим задля розвитку 

здібностей дітей, нестандартного мислення тощо до неї додаватимуться додаткові навчальні 

предмети. 

РІШЕННЯ  

Розпочати впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у 1-Б класі з 

2018-2019 навчального року. 

За таке рішення проголосували всі члени педради. 

 

Голова педради       М. В. Кусень 

 

Секретар         В.С. Білик 


