
1 

 

  

Деснянська гімназія 

Деснянської селищної ради 

Чернігівської області 

вул. Довженка 34, сел..Десна, 17024,Тел.. 04646 47067 

е-mail : desnagimnaziya@ukr.net,   код ЄДРПОУ 26295033 

______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання педагогічної ради Деснянської гімназії 

від 23 березня 2016 року 

  Присутніх – 32           Відсутніх – 2 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Шляхи реалізації виховної мети на уроках як засобу розвитку 

особистості гімназиста. 

2.  Про затвердження предметів за вибором на державну підсумкову 

атестацію в 9-х та 11-му класах . 

3. Про дотримання вимог Положення про золоту медаль «За високі 

досягнення у навчанні» та срібну медаль « За досягнення у навчанні» 

щодо випускників 11 класу, які є претендентами на нагородження 

золотою або срібною медаллю з особливими умовами нагородження. 

 

СЛУХАЛИ: 

     І. Половецьку С.М., заступник директора з виховної роботи, з 

повідомленням «Шляхи реалізації виховної мети на уроках як засобу 

розвитку особистості гімназиста». Світлана Миколаївна зазначила, що 

постановка та реалізація виховних цілей уроку повинні здійснюватися в 
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єдності з освітніми цілями. Системний підхід як методологічна основа 

організації виховання на уроці передбачає: 

- постановку виховних цілей і завдань на уроці; 

- виявлення та раціональну реалізацію виховного потенціалу 

навчального матеріалу; 

- визначення комплексу домінуючих компонентів виховної системи та 

зосередження переважної уваги на ньому в процесі навчання; 

- вибір і використання ефективних методів впливу на особистість учня в 

процесі навчання; 

- забезпечення взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів виховного 

впливу на учнів; 

- раціональність управління виховним процесом на уроці; 

- оцінку ефективності виховання учнів на уроці, концепції змісту, форм і 

методів виховання учнів у процесі навчання. 

До основних компонентів виховного аспекту відноситься національно-

патріотичне, моральне, розумове, трудове, фізичне. Естетичне. Економічне 

та екологічне виховання.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Петеліна Н.М., учитель іноземної мови. Учителька розповіла про 

реалізацію виховної мети на уроках іноземної словесності. Наталія 

Миколаївна зазначила, що виховна мета на уроках формується в 

залежності від теми модуля, над яким працюють. Основними аспектами 

виховання на уроках іноземної мови є: 

- виховання естетичного смаку учнів; 

- виховання поваги до традицій народу Англії та Німеччини; 

- виховання інтересу до вивчення іноземних мов; 

- виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою та 

потреби користуватися нею як засобом спілкування. 
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    Також учителька розповіла про шляхи реалізації патріотичного виховання 

на уроках іноземної словесності та повідомила, що завдання патріотичного 

виховання полягає насамперед у вихованні позитивного та поважного 

ставлення до власного народу, його культури, любові  до Батьківщини. І, 

безумовно, найдієвішим засобом втілення такої мети є нетрадиційні уроки та 

використання інноваційних технологій. 

2. Паньок В.І., учитель історії й правознавства, з повідомленням « Шляхи 

реалізації виховної функції уроків природничо-історичного  циклу». 

В’ячеслав Іванович розповів, що вчителі кафедри на своїх уроках та в 

позаурочній роботі , усвідомлюючи важливе значення виховної складової, 

прагнуть сформувати в учнів почуття любові й поваги до Батьківщини, 

розвивати національну й громадянську свідомість, виховувати повагу до тих 

демократичних принципів , на яких будується сучасне суспільство, основи 

моральної, правової, політичної й художньо-естетичної культури. 

Національно-патріотичне виховання посідає домінуюче місце в роботі 

вчителів кафедри, особливо на уроках історії, де кожне заняття – це 

виховання любові до рідної землі, її героїчної історії і непростого сьогодення. 

3. Баяк Є.А., учитель української мови та літератури, з повідомленням 

«Шляхи реалізації  виховної мети на уроках української мови та літератури». 

Учителька зазначила, що більшу частину свого часу дитина проводить у 

школі — на уроці. Урок — не лише основна форма навчання, як це прийнято 

вважати, але й сфера, у якій переважно відбувається шкільне виховання. 

Тільки незначна кількість часу відводиться в школі на так звані позаурочні 

заходи, яким часто надають дещо перебільшеного значення.  Вважають, що 

основним, якщо не єдиним, з цих чинників є зміст навчального предмета. 

Переважно з урахуванням його характеру і формувалася досі так звана 

виховна мета уроку. Такий підхід сьогодні не можна вважати достатнім і 

правомірним. Адже на уроці учень взаємодіє не лише зі змістом предмета. 

Звичайний аналіз структури уроку дає змогу виявити низку інших чинників, 
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котрі привертають його увагу. Це й організація уроку, і взаємини його 

учасників (учителів та учнів), і матеріальні умови, в яких вони працюють, і 

власне навчальна праця, і контроль та оцінювання, і методи навчання, і 

психологічна атмосфера уроку, і ще деякі інші аспекти. Учень постійно 

стикається з ними і, безумовно, формує ставлення до них.  

З метою розкриття в учнів власних потенційних можливостей, нахилів і 

здібностей кожен учитель, формулюючи виховну мету уроку, має 

враховувати критерії виховних досягнень учнів відповідно до їх вікових 

особливостей, зазначених в Основних орієнтирах виховання, варіювати 

форми і методи діяльності, моделювати різні форми проведення уроків. 

Виховна мета уроку може формулюватися так: 

- викликати в дітей інтерес до...; 

- сприяти формуванню ціннісного ставлення до...; 

- виховувати почуття доброти; 

 - пробуджувати співчуття до...; 

- формувати толерантність, уміння поважати інших; 

- заохочувати співробітництво дітей; 

- розвивати здатність до уяви; 

- виховувати пошану і увагу до своїх рідних, старших людей; 

- формувати почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, 

дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості; 

- виховувати шанобливе ставлення до народних традицій; 

- формувати розуміння краси в природі, предметах побуту, праці, людських 

взаєминах тощо. 

Виховні можливості уроків мови закладені передусім у змісті текстів, 

пропонованих підручником, навчальними посібниками або дібраним 

учителем додатково з навчальною і виховною метою. Однак слід уникати на 

уроці мови зайвого моралізування на основі змісту тексту, тривалих бесід на 

різні теми навколишнього життя, треба тут обходитися лише короткими, 
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влучними зауваженнями, коментарями, які б фіксували увагу учнів на 

цікавих і корисних фактах, вартих запам’ятовування. 

3.  Милосердова Л.М., учитель музики та хореографії. Вчителька 

розповіла про естетичне виховання  в процесі навчання, зазначила, що суть 

естетичного виховання полягає в формуванні в учнів здібностей 

повноцінного сприйняття та правильного розуміння прекрасного в мистецтві 

та в житті, засвоєнні естетичних понять, виробленні смаків та ідеалів, у 

розвитку творчих задатків і талантів у галузі мистецтва. Зміст естетичного 

виховання та шляхи його реалізації полягають у : 

- розвитку в учнів художнього сприйняття, уміння бачити прекрасне не 

тільки в літературі, образотворчому мистецтві, а й в природі та житті; 

- формуванні в учнів високих художніх смаків, пов’язаних зі 

сприйняттям і переживанням прекрасного; навчання учнів умінню відчувати 

красу та гармонію мистецького твору; 

- залученні учнів до художньої творчості, розвитку їх здібностей і 

талантів; 

- спрямуванні естетичного виховання на розкриття ідейної сторони 

мистецтва, формуванні в них ідейної переконаності та моралі. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Усім вчителям-предметникам використовувати урок не тільки для 

формування теоретичних питань з певного предмета, а й для: 

1.1. виховання цілісної особистості, готової до вирішення життєвих 

завдань; 

1.2. розвитку почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи 

духовного розвитку особистості; 

1.3 . вироблення в учнів основ наукового світогляду , пізнавальної 

діяльності й культури розумової праці, уміння самостійно здобувати 

знання та застосовувати їх у своїй практичній діяльності; 
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1.4. вироблення навичок самоврядування, соціальної активності й 

відповідальності суб’єкта громадянського суспільства в процесі 

практичної громадянської діяльності школярів; 

1.5. створення умов для самовизначення та самореалізації особистості в 

основних сферах життєдіяльності: правовій, трудовій, культурній, 

комунікативній, духовній тощо. 

2. Психологу гімназії постійно надавати психологічну допомогу як 

учителям, так і учням у вихованні розвитку особистості, формування в 

учнів навичок використання набутих знань і вмінь у реальних життєвих 

ситуаціях. 

 

СЛУХАЛИ: 

    ІІ. Паньок В.П.,  заступника директора з ВР, з повідомленням про 

затвердження предметів за вибором на державну підсумкову атестацію в 9-х 

та 11-му класах . 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Затвердити третій предмет державної підсумкової атестації для учнів  

9-х класів – англійська мова (письмова форма проведення предмету). 

       9-А – 17 учнів:  

1. Бондаренко Артем Юрійович– англійська мова 

2. Водотовка  Софія Олександрівна– англійська мова 

3. Гламазденко Владислав Володимирович– англійська мова 

4. Даниленко Ігор Юрійович– англійська мова 

5. Задворних Юлія Юріївна– англійська мова 

6. Каракуліна Дар’я  Ростиславівна– англійська мова 

7. Однодворець Ілля Ігорович– англійська мова 

8. Саакян Давид Алікович– англійська мова 
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9. Сєркова Тетяна Василівна– англійська мова 

10. Собора  Владислав Володимирович– англійська мова 

11. Суспо Антон Владиславович– англійська мова 

12. Твердоступов Артур Вадимович– англійська мова 

13. Тіток  Анастасія Сергіївна– англійська мова 

14. Целуйко Леся Андріївна– англійська мова 

15. Чертов Максим Андрійович– англійська мова 

16.  Шургоцький Андрій Віталійович– англійська мова 

17.  Щербаков Ярослав Олексійович– англійська мова 

   9-Б – 18 учнів: 

1. Аврашко Яна Владиславівна– англійська мова 

2. Аксьонова  Олена Сергіївна– англійська мова 

3. Богомолова Анастасія Артемівна– англійська мова 

4. Деревецька Анастасія Олегівна– англійська мова 

5. Капинос Іван Миколайович– англійська мова 

6. Кирилович Дмитро Леонідович– англійська мова 

7. Кісіль Марина Андріївна– англійська мова 

8. Музиченко  Дмитро Анатолійович– англійська мова 

9. Панков Данило Сергійович– англійська мова 

10. Панченко Аліна Олегівна– англійська мова 

11. Роговенко Богдан Дмитрович– англійська мова 

12. Руденко Діана Сергіївна– англійська мова 

13. Рябченко Анастасія Олександрівна– англійська мова 

14. Скопець Руслана Сергіївна– англійська мова 
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15. Цимбал Олександр В ячеславович– англійська мова 

16. Шапатайло Альона Олександрівна– англійська мова 

17. Шаріпова Валерія Сергіївна– англійська мова 

18. Якименко  Євгенія Олегівна– англійська мова 

2. Затвердити  другий предмет державної підсумкової атестації для групи 

учнів 11  класу – математика: 

1.Баяк Владислав Володимирович – математика 

2. Дворник Катерина Володимирівна– математика 

3. Заклюка Ігор Вячеславович– математика 

4. Логвиненко Вероніка Володимирівна– математика 

5. Марченко Тетяна Ігорівна– математика 

6. Новик Альона Сергіївна– математика 

7. Постник Юлія Андріївна– математика 

8. Потебня Анна Володимирівна– математика 

9. Ромашов Віктор Геннадійович– математика 

10. Тимошенко Анастасія Олександрівна– математика 

11. Трубенок Дарина Іванівна– математика 

12. Харченко Сергій Володимирович– математика 

 

                 для групи учнів 11 класу – історія України 

1. Андріянова Тетяна Олександрівна – історія України 

2. Бойко Анастасія Олександрівна – історія України 

3. Дигал Аліна Сергіївна – історія України 

4. Дворник Ольга Миколаївна - історія України 

5. Колодій Анна Дмитрівна  - історія України 

6. Коник Ірина Русланівна – історія України 

7. Корсак Лілія Юріївна – історія України 

8. Крилова Ольга Валеріївна – історія України 

9. Маслова Марина Вікторівна – історія України 
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10. Мехед Вікторія Олегівна – історія України 

11. Наконечна Наталія Вадимівна – історія України 

12. Петренко Олександра Петрівна  – історія України 

13. Савченко Юлія Сергіївна– історія України 

14. Слюсаренко Максим Ігорович– історія України 

15. Ташута Вікторія Ігорівна– історія України 

16. Трутень Валерія Анатоліївна– історія України 

17. Шиш Аліна Володимирівна– історія України 

 

СЛУХАЛИ: 

         ІІІ. Паньок В.П.,  заступника директора з ВР, з повідомленням про 

особливі умови нагородження золотою та срібною медалями. За рішенням 

органів управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні 

заклади, за умов дотримання вимог пунктів 2.1, 2.2 розділу ІІ цього 

Положення нагороджуються Золотою або Срібною медаллю випускники, які 

зараховані за станом здоров'я до спеціальної медичної групи відповідно до 

Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 

культури, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 року № 518/674, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за № 

773/16789. Вона інформувала, що такими учнями 11 класу є Дворник 

Катерина Володимирівна ( спеціальна група занять фізичною культурою) та  

Логвиненко Вероніка Володимирівна ( звільнена від занять фізичною 

культурою за станом здоров’я). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

І.  Порушити клопотання перед Чернігівським обласним управлінням 

освіти про нагородження золотими медалями  «За високі досягнення у 

навчанні»  випускників 11-х класів , зарахованих до спеціальної групи 

занять з фізичної культури у 2015-2016 н.р. - 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4593/
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1. Дворник Катерину Володимирівну 

 та звільнених від занять фізичної культури  в 2015-2016 н.р. - 

1. Логвиненко Вероніку Володимирівну  

на основі медичних довідок та наказу № 121 від 02.09.2015 року по 

Деснянській гімназії. 

 

ГОЛОВА ПЕДРАДИ    ______________________        К. Є. Римарєв 

СЕКРЕТАР                    ______________________        Є. А. Баяк 

 


