
Комунальний заклад «Первомайський ліцей №5 

Первомайської міської ради Харківської області» 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

22.09.2021  № 8 

Голова – О. А. Стоцька 

Секретар – О.О. Куроп’ятник 

Присутні – 50 (список додається) 

 

Порядок денний : 

1.  Про стан виконання рішень попередніх засідань.    

2. Про організацію освітнього процесу в умовах «жовтого» рівня епіднебезпеки.  

3. Про результати проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації.  

 

1. СЛУХАЛИ:  

Заболотню С., заступника директора з навчальної роботи, яка  повідомила, що 

станом на 22.09.2021 року всі рішення попередніх засідань виконуються згідно 

термінів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Продовжити  роботу  педагогічного  колективу  щодо  виконання рішень  

педагогічної ради  від 04.01.2021, 05.02.2021, 15.03.2021, 27.04.2021, 25.05.2021, 

31.08.2021 року.  

Згідно визначених термінів  

 

2.СЛУХАЛИ: 

Стоцьку О., директорку ліцею, яка зазначила, що відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. No1236«Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 



COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 червня  2021  р.  No677«Деякі  питання  формування  

та  використання  сертифіката,  що підтверджує  вакцинацію  від  гострої  

респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2,  

негативний  результат  тестування  або  одужання  особи  від зазначеної  

хвороби»,що  встановлюють  нові  карантинні  обмеження  для  запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зі змінами від 13 вересня 2021 

р. No 954, а саме: «У  разі  встановлення  “жовтого” рівня  епідемічної  

небезпеки  додатково до обмежувальних протиепідемічних  заходів,  

передбачених пунктом  2-23цієї  постанови, забороняється:«“151)  відвідування  

закладів  освіти  здобувачами  освіти,  крім  закладів освіти, в яких не менш як 

80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання  повного  

курсу  вакцинації,  чи  міжнародний,  внутрішній  сертифікат  або іноземний 

сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної 

вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної  вакцини чи двома  

дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом 

полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної  хвороби,  

чинність  якого  підтверджена  за  допомогою  Єдиного  державного вебпорталу 

електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 

«Дія». 22.09.2021 комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Первомайської територіальної громади прийняла 

рішення перевести на дистанційне (змішане) навчання учнів Первомайського 

ліцею №5 з 23.09.2021 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Александров О.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи, який 

зазначив, що останнім часом кількість випадків захворювання серед учнів 

зростає. Олександр Григорович ще раз нагадав про протиепідемічні заходи. 



Пономарьова Л.А., сестра медична доповіла про стан вакцинації працівників та 

познайомила присутніх з особливостями підготовки та проведення вакцинації. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Організувати дистанційне навчання для учнів 5-11 класів відповідно до 

Положення про дистанційне навчання, затвердженим наказом МОН від 

25.04.2013 № 466, рішення педагогічної ради від 31.08.2021 протокол № 7, актів 

№ 19.8/178 від 25.01.2022 р Первомайського відділення Лозівської філії ДУ 

«Харківський ОЦКПХ МОЗ» . 

З 23 вересня 2021 року 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Толокнєєва Т.О., вчитель математики надала звіт про підвищення кваліфікації 

за темою:  Дистанційне навчання в онлайн-курсі "Ефективне використання 

онлайн-ресурсів для трудового навчання й технологій".  

Оберемок Ю.І., вчитель інформатики надала звіт про участь в інтернет – 

конференції «Навчальний рік 2021/2022: нові можливості для навчання» за 

напрямами «наскрізні навички», «ІКТ», «НУШ», «Робота закладу освіти», 

«Практичні прийоми».  

Ковалик О.Б., вчитель фізичної культури надала звіт про участь у семінарі 

«Підготовка суддів змагань з пішохідного туризму» при Українському 

державному центрі національно-патріотичного виховання, краєзнавства і 

туризму учнівської молоді» .   

Леонідова Л.П., вчитель російської мови надала звіт про участь у 

Всеукраїнському освітньому марафоні «Професійне зростання педагога: нові 

можливості та інструменти» . 

Рижикова В.О. , вчитель початкових класів, яка надала звіт про участь в 

онлайн-курсі «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими 

освітніми потребами». 

 

https://geteml.com/ua/mail_link_tracker?hash=6f8z6144ki99mdp7n7rwjmb7kwaa8omyg1ckfmpfcxp53o4ctnisnh3oofiqyybdy3pfwwib35eztbhm3i434itxt85s3x6rmkdurzfeprqrmkz4oyy1y&url=aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvejA3MDMtMTMjVGV4dA~~&uid=Mjg2NzIwNQ~~&ucs=20917918d873a30e8fa08007b15e208f
https://geteml.com/ua/mail_link_tracker?hash=6f8z6144ki99mdp7n7rwjmb7kwaa8omyg1ckfmpfcxp53o4ctnisnh3oofiqyybdy3pfwwib35eztbhm3i434itxt85s3x6rmkdurzfeprqrmkz4oyy1y&url=aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvejA3MDMtMTMjVGV4dA~~&uid=Mjg2NzIwNQ~~&ucs=20917918d873a30e8fa08007b15e208f


УХВАЛИЛИ:  

3.1. Визнати результати підвищення кваліфікації Толокнєєвої Т.О.  Дистанційне 

навчання в онлайн-курсі "Ефективне використання онлайн-ресурсів для 

трудового навчання й технологій" обсягом 2 акад. год. (0,06 кредиту ЄКТС) 

згідно програми підвищення кваліфікації за напрямом «інформаційні 

технології» та вдосконалив(ла) такі компетентності: професійно-педагогічна, 

інформаційно-цифрова. Центру нової освіти Івана Іванова, (сертифікат від 

16.09.2021№ 117902). Прийнято одноголосно. 

3.2. Визнати результати підвищення Оберемок Ю.І. – участь в інтернет – 

конференції «Навчальний рік 2021/2022: нові можливості для навчання» за 

напрямами «наскрізні навички», «ІКТ», «НУШ», «Робота закладу освіти», 

«Практичні прийоми» (13 год/ 0,43 кредиту ЄКТС) ТОВ «На урок» (сертифікат 

від 19.08.2021 № К57-1475809). Прийнято одноголосно. 

3.3. Визнати результати підвищення кваліфікації Ковалик О.Б. – участь у 

семінарі «Підготовка суддів змагань з пішохідного туризму» (6 год) при 

Українському державному центрі національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді» (довідка від 18.09.2021).Прийнято 

одноголосно. 

3.4. Визнати результати підвищення Рижикової В.О.-  онлайн-курс «Робота 

вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (30 

год) ТОВ «Едьюкейшнал Ера» (сертифікат від 27.06.2021). Прийнято 

одноголосно. 

3.5. Визнати результати підвищення кваліфікації Леонідової Л.П. - участь у 

Всеукраїнському освітньому марафоні «Професійне зростання педагога: нові 

можливості та інструменти» (15 год/0,5 кредиту ЄКТС) ТОВ «Всеосвіта»  

( сертифікат від 30.08.3031 № PZ009391). Прийнято одноголосно. 

 

Голова педагогічної ради, 

директор                                                   Оксана СТОЦЬКА 

Секретар                                                   Ольга КУРОП’ЯТНИК  


