
Комунальний заклад «Первомайський ліцей № 5 

Первомайської міської ради Харківської області» 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

30.11.2021  № 9 

 

Голова – О. А. Стоцька 

Секретар – О.О. Куроп’ятник 

Присутні – 51 (список додається) 

 

Порядок денний: 

1. Про стан виконання рішень попередніх засідань. 

2.Звіт педагогів, що атестуються: Ільїнська О.В. 

3.Про результати проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації. 

4. Тематичне засідання. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Заболотню С., заступника директора з навчальної роботи, яка доповіла про те, 

що станом на 30.11.2021 року рішення попередніх засідань знаходяться на 

стадії виконання, 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: 

Ільїнську О.В., вчителя біології, про результати власної педагогічної діяльності 

у між атестаційний період, - текст доповіді додається до протоколу. 

 



УХВАЛИЛИ: 

2.1. Вчителю біології Ільїнській О.В. поширювати власний педагогічний досвід 

через участь у фахових конкурсах, друку у періодичних виданнях та на сторінці 

власного веб-сайту. 

Протягом міжатестаційного періоду 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Алейник Т.Є., вчитель початкових класів надала звіт про підвищення 

кваліфікації за темою «Актуальні питання інклюзії. Нове положення про 

організацію інклюзивного навчання в школі». 

Крюкова А.М., вчитель початкових класів надала звіт про підвищення 

кваліфікації за темою «Підготовка експертів до оцінювання компетентностей 

вчителів початкових класів під час сертифікації-2021» . 

Лобойко М.О. , вчитель географії надала звіт про підвищення кваліфікації за 

темами:  онлайн – курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для 

педагогів та керівників шкіл;   дистанційний курс «Впровадження інновацій в 

школах»; дистанційний курс «Особливості навчання географії у старшій 

школі»; дистанційний курс «Організація та проведення програмних практичних 

робіт та дослідження у шкільних курсах географії» . 

Рижикова В.О., вчитель початкових класів надала звіт про підвищення 

кваліфікації за темою «Участь батьків у організації іклюзивного навчання» . 

Бондар В.Г. ., вчитель фізики надала звіт про підвищення кваліфікації за темою 

«Інклюзивна освіта. Складові ефективної взаємодії» . 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Визнати результати підвищення кваліфікації  Крюкової А.М. – «Підготовка 

експертів до оцінювання компетентностей вчителів початкових класів під час 

сертифікації-2021» (30 год/ 1 кредит ЄКТС) Державна служба якості освіти 

України ( сертифікат від 16.09.2021). Прийнято одноголосно. 



3.2. Визнати результати підвищення кваліфікації Лобойко М.О. –  онлайн – 

курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та 

керівників шкіл (50 год) ТОВ «Едьюкейшнал Ера» (сертифікат від 15.08.2021);                                                                                     

дистанційний курс «Впровадження інновацій в школах» (60 год/2 кредити 

ЄКТС) ГО «Прометеус» (сертифікат від 18.08.2021); дистанційний курс 

«Особливості навчання географії у старшій школі» 30 год/ 1 кредит ЄКТС)  

освітній портал «Znanij. Net» (сертифікат від 22.09.2021 № СЕ 002320220916); 

дистанційний курс «Організація та проведення програмних практичних робіт та 

дослідження у шкільних курсах географії» (30 год/ 1 кредит ЄКТС)  освітній 

портал «Znanij. Net» (сертифікат від 07.10.2021 № СЕ 002320220710). 

Прийнято одноголосно. 

3.3. Визнати результати підвищення кваліфікації Алейник Т.Є. наукова онлайн 

конференція «Формування компетентного учня в умовах сучасних викликів» 

курс за темою «Актуальні питання інклюзії. Нове положення про організацію 

інклюзивного навчання в школі» (15 год/ 0,5 кредиту ЄКТС) ГО «платформа 

ОСВІТИ» (сертифікат від 05.10.2021 № 242037626193). Прийнято одноголосно. 

3.4. Визнати результати підвищення кваліфікації Рижикової В.О. онлайн – курс 

«Участь батьків у організації іклюзивного навчання» (3 год) ТОВ 

«Едьюкейшнал Ера» (сертифікат від 04.07.2021). Прийнято одноголосно. 

3.5. Визнати результати підвищення кваліфікації Бондар В.Г. – всеукраїнська 

практична онлайн конференція «Перспективи розвитку сучасної освіти» 

підвищення кваліфікації за темою «Інклюзивна освіта. Складові ефективної 

взаємодії» ( 15 год/0,5 кредиту ЄКТС) ГО «Платформа Освіти» (сертифікат від 

06.11.2021 № 83232979766267). Прийнято одноголосно. 

 

4.СЛУХАЛИ:  

 

Голова педради, директор                            О.  СТОЦЬКА 

Секретар                                                    О. КУРОП’ЯТНИК 

 


