
Протокол №2 

Засідання педагогічної ради 

ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 

29.10.2020                                                                                   №12 

Голова                                                                                        Анна ГОРОБЕЦЬ 

Секретар                                                                                     Яна ЛУЧИНСЬКА 

Присутні                                                                                      40 осіб 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформує 
Савочка Л. І.) 

2. Про розгляд щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників ( інформує Савочка Л. І.) 

3. Про стан виконання регіонального замовлення ( інформує Ніжнік О. С.) 
4. Про моніторинг навчальних досягнень учнів І курсу за підсумками 

контрольних робіт ( інформує Соболєва І.Ф., Лучинська Я. І., Бибко А. 
О., Татаренко Л. В.) 

5. Практичні аспекти організації правового виховання учнів у закладі 
(доповідає Бровко О.М.) 

6. Про схвалення досвіду роботи викладача Лебедь Н. Д. «Інноваційні 
методи активного навчання – основа якості знань сучасного 
випускника» (допов. Савочка Л. І., Лебедь Н. Д.) 

1.СЛУХАЛИ: 

Савочку Л. І., заступника директора з НМР, яка розповіла про виконання 
рішення педагогічних рад ( протокол від 30.06.2020 №8, протокол від 
31.08.2020 №9)(інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 
2. Доопрацювати паспорти комплексно-методичного забезпечення 

майстерень виробничого навчання, кабінетів професійно-теоретичної 
підготовки 
- термін: до 30.11.2020 
- відповідальні: Чикало Р. В., Ющенко А. І. 

       Голосували: 

«За» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 



Савочку Л. І., заступника директора з НМР, яка розповіла про напрями, 
форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році; 
познайомила присутніх зі змістом замовлення на підвищення кваліфікації 
адміністрації закладу, викладачів, майстрів виробничого навчання, 
вихователів, бібліотекарів у 2021 році (інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома та виконання. 

Голосували: 

«За» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 
Ніжнік О. С., заступник директора з НВР, яка розповіла про стан 
виконання регіонального замовлення у 2020 році (інформація додається) 
Ухвалили: 
1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 
2. Відзначити результативну роботу щодо виконання плану регіонального 

замовлення педагогічних працівників: Шкафенка В. І., Катрич А. Ю., 
Соболєву І.Ф. 

3. Вказати на незадовільну роботу з профорієнтації педагогічним 
працівникам: Марченку М. Г., Федоровій В. В., Пророку В. М. 

4. Активізувати інформаційно роз’яснювальну роботу щодо виконання 
плану регіонального замовлення та належного комплектування 
навчальних груп у 2021 році 
- термін: постійно 
- відповідальні: педагогічні працівники. 

4.СЛУХАЛИ: Соболєву І. Ф., Лучинську Я. І., Бибко А. О., Татаренко Л. В.. 
Соболєва І. Ф. повідомила про підсумки проведення контрольного зрізу 
знань учнів із загальноосвітніх предметів. Аналіз показав, що здобувачі 
освіти засвоїли програму курсу базової середньої освіти переважно на 
середньому та початкових рівнях, що потребують підвищення рівня знань з 
української мови, алгебри, геометрії, фізики, хімії, біології. З’ясували основні 
причини неуспішності учнів: 

- наявність прогалин у фактичних знаннях і спеціальних для даного предмета 
вміннях, що не дають змоги охарактеризувати істотні елементи 
досліджуваних понять, законів, теорій, а також здійснити необхідні 
практичні дії; 

- наявність прогалин у навичках навчально-пізнавальної діяльності, які 
знижують темп роботи наскільки, що учень не може за відведений час 
оволодіти необхідним обсягом знань, умінь і навичок; 



- недостатній рівень розвитку й вихованості особистісних якостей, що не 
дозволяють учневі виявляти самостійність, наполегливість, організованість 
та інші якості, необхідні для успішного навчання ( інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: 
Лучинська Я.І., викладач української мови та літератури, яка розповіла 

про те, що діагностичну контрольну роботу з української мови писало 35 
учнів. Один учень виконав роботу на високому рівні, двоє учні виконали 
роботу на достатньому рівні, на середньому – 6 учнів, на початковому 27 
учнів.         
      При написанні диктанту були допущені такі типові помилки: правопис 
знака м’якшення; вживання апострофа; правопис префіксів пре-, при-; в 
позначенні на письмі подовжених та подвоєних приголосних; в написанні 
великої літери у власних назвах;ненаголошені «е», «и». 
УХВАЛИЛИ: 

1. Проаналізувати рівень навчальних досягнень учнів І курсу за 
результатами контрольного зрізу знань та визначити конкретні заходи 
щодо підвищення рівня знань учнів із загальноосвітніх предметів 
- термін: до 20.11.2020 
- відповідальні: Лучинська Я. І., Соболєва І. В., Бибко А. О., 

Татаренко Л. В., Магазова А. В. 
2. Провести додаткові індивідуальні консультації для учнів, які мають 

початковий рівень знань 
- термін: до 31.12.2020 
- відповідальні: Лучинська Я. І., Соболєва І. В., Бибко А. О., 

Татаренко Л. В., Магазова А. В. 
3. Упроваджувати активні форми і методи викладання навчальних 

предметів з метою активізації пізнавальної діяльності учнів 
- термін: постійно 
- відповідальні: викладачі. 

4. Вести постійний контроль стану викладання навчальних предметів та 
рівня навчальних досягнень учнів з загальноосвітньої підготовки. 
- Термін: постійно 
- Відповідальні: Савочка Л. І., Ніжнік О. С., Бровко О. М. 

Голосували: 

«За» - одноголосно. 

5.СЛУХАЛИ: 

Бровко О. М., заступника директора з НВихР, яка зосередила увагу на 
питанні правового виховання учнів закладу, а саме в ДНЗ «Охтирський центр 
ПТО» правове виховання організовано відповідно до плану роботи закладу 



освіти. У вересні в усіх навчальних групах було проведено години 
спілкування «Дотримання Статуту навчального закладу та внутрішнього 
розпорядку», де всі учні ознайомилися з правилами поведінки в закладі 
освіти. Класні керівники і майстри виробничого навчання постійно 
контролюють відвідування навчальних занять, що є одним із методів 
профілактики правопорушень, було проведено виховні години «Закон і 
підліток», «Поважай порядок і закон». Психологічною службою 
систематично проводяться рейди «Урок», «Паління – це шкода», виховні 
години з профілактики булінгу в молодіжному середовищі. У жовтні були 
проведені години спілкування з представником ювенальної превенції на тему 
«Кібербулінг», «Види відповідальності неповнолітніх», «Тютюнопаління та 
вживання спиртних напоїв у громадських місцях». З метою правового 
виховання викладачем Ніжнік О. С. викладається предмет «Основи правових 
знань». Викладач на уроках знайомить учнів з поняттям «правопорушення», 
видами відповідальності за вчинення неправомірних дій, учні розглядають 
ситуації де скоєно правопорушення та шукають правомірні шляхи їх 
вирішення. Все це сприяє обізнаності та профілактиці правопорушень. 
(інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Скласти план профілактичних заходів (бесід, тренінгів), з залученням 
спеціалістів. 
- термін: до 01.12.2020 
- відповідальні: Бровко О. М., Катрич А. Ю., Татаренко Л. В., класні 

керівники. 
2. Провести заходи для покращення правового виховання з залученням 

спеціалістів ювенальної превенції. 
- термін: до 25.11.2020 
- відповідальні: Бровко О. М., Катрич А. Ю., Татаренко Л. В., класні 

керівники, майстри виробничого навчання. 
3. Провести години спілкування «Попередження булінгу серед підлітків», 

«Насильство в сім’ї та його уникнення» з залученням представників 
безоплатної правової допомоги. 

         - термін: до 27.11.20 

         -  відповідальні: Бровко О. М., Катрич А. Ю., Татаренко Л. В., класні                            
керівники. 

4. Провести лайч-коучинги «Шкідливі звички сьогодні – наше здоров’я в 
майбутньому» з працівниками наркологічного диспанцеру. 

           - термін: до 07.02.2021 



           - відповідальні: Катрич А. Ю., Татаренко Л.В. 

5. Година спілкування «Прояви жорстокості та насильства». 

           - термін: до 31.10.2020 

           - відповідальні: Катрич А. Ю., Татаренко Л. В., класні керівники, 
майстри виробничого навчання. 

6. Провести брейн-ринг «Правовий марафон» 

            - термін: до 22.12.2020 

            - відповідальні: Бровко О. М., Катрич А. Ю., Татаренко Л. В., класні 
керівники, майстри виробничого навчання. 

Голосували: 

«За» - одноголосно. 

6.СЛУХАЛИ: 

Савочку Л. І., заступника директора з НМР, яка розповіла про систему 
роботи викладача професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих 
робітників з професії «Кухар. Продавець продовольчих товарів» Лебідь Н. Д. 
з теми «Інноваційні методи ефективного навчання – основа якості знань 
сучасного випускника», а саме, діяльність викладача побудована на основі 
принципів ділового, творчого співробітництва. Використання елементів 
інноваційних технологій активізує розумову діяльність учнів, сприяє 
підвищенню в інших інтересу до вивчення предмета, створює умови для 
духовного самовдосконалення, самореалізації. Уроки викладача обмірковані 
та змістовні, мають раціональну структуру, оптимально обрані види, методи, 
прийоми навчання учнів. 

     Викладач вдало використовує інформаційно-комунікаційні технології, які 
надають можливість постійно навчатися, краще володіти навчальним 
матеріалом, робити матеріал більш цікавим, підвищувати мотивацію 
пізнавальної діяльності учнів, сприяють розвитку професійних 
компетентностей учнів. 

    На кожному уроці викладач навчає усіх (повідомляє нове, пояснює, 
демонструє, показує, одночасно тренує), а потім працює в індивідуальному 
режимі (керує самостійною роботою, здійснює включений у самостійну 
роботу контроль та працює індивідуально). Учні працюють у трьох режимах: 
разом із викладачем, із викладачем індивідуально і самостійно під 
керівництвом викладача. Самостійна робота продовжується вдома. Може 
бути ситуація, коли окремі учні з різних причин не виконують завдання, яке 
задано для самостійної роботи вдома. Але навіть у цьому випадку, 



прийшовши до закладу вони зможуть включитися в окремі види роботи на 
уроці, при актуалізації опорних знань. 

    В арсеналі Лебедь Наталії Дмитрівни уроки з використанням сучасних 
технологій та інструментів розвитку креативного мислення. Спираючись на 
активну модель навчання, частково на інтерактивну (робота в парах, у 
групах) викладач створює комфортні умови навчання, за яких учень 
підвищує успішність, засвідчує інтелектуальну спроможність, опановує 
інноваційні виробничі технології. (інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити досвід Лебедь Н. Д., викладача предметів професійно-
теоретичної підготовки з професії «Кухар. Продавець продовольчих 
товарів», тема «Інноваційні методи активного навчання – основи якості 
знань сучасного випускника». 

2. Підготувати інформаційні матеріали з метою упровадження 
педагогічного досвіду серед педагогічних працівників закладу 
- термін: до 30.11.2020 
- відповідальні: Савочка Л. І. 

3. Активізувати використання інноваційних методів активного навчання 
при проведенні уроків професійно-теоретичного, професійно-
практичного навчання 
- термін: постійно 
- відповідальні: педагогічні працівники. 

 

Голова                                                                      Анна  ГОРОБЕЦЬ 

Секретар                                                                   Яна  ЛУЧИНСЬКА 

 

 

 


