
 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання педагогічної ради Бабинецького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 13 

від 10.03.2021 

 

Голова – Андрющенко Т.О. 

Секретар – Бугай С.Г. 

Присутні: 29 працівників (список додається) 
 

Порядок денний: 

1. Про вибір і замовлення підручників для 8 класу та підручника математики для 4 

класу на 2021/2022 навчальний рік. 

2. Про затвердження сертифікатів педагогічних працівників: Бугай С.Г.,            

Миколаєнко В.С.; Ярмоли Н.В. 
 

1. СЛУХАЛИ: 
 

 Шкільного бібліотекаря Самусенко А.В. про вибір і замовлення підручників для 

3 класу на 2021/2022 навчальний рік, яка ознайомила присутніх із листом Міністерства 

освіти і науки України від 13.12.2020 1/9-716 «Щодо забезпечення виконання наказів 

МОН від 24.09.2020 №1184 та від 24.09.2020 №1174», відповідно до Порядку 

проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів 

повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року №1002, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 12 серпня 2019 року за № 902/33873, на виконання 

наказів Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року № 1184 «Про 

проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів 

повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-2021 роках (4 

клас)» (із змінами) та від 24 вересня 2020 року №1174 «Про проведення конкурсного 

відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої 

освіти і педагогічних працівників у 2020-2021 роках (8 клас)» (із змінами) з метою 

організації прозорого вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 4 

та 8 класів, що можуть видаватися за кошти державного бюджету, для виконання 

інструктивно-методичних матеріалів з кожної назви підручників та оформлення 

результатів вибору, зауваживши, що з 22 лютого 2021 року педагогічні працівники 

закладу освіти працювали з фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 8 класу та з фрагментами електронних версій оригінал-макетів 

підручника математики для 4 класу на 2021/2022 навчальний рік (додаток додається). 
 

1. УХВАЛИЛИ: 
 

1. Обрати підручники для 8 класу на 2021/2022 навчальний рік згідно з додатками. 

2. Обрати підручник математики для 4 класу на 2021/2022 навчальний рік згідно з 

додатком. 

3. До 17 березня 2021 року оприлюднити на вебсайті закладу освіти протокол 

педагогічної ради (у форматі pdf). 

4. До 17 лютого 2021 року передати результати  вибору проектів підручників за 

фрагментами електронних версій оригінал-макетів з кожної назви підручника в 

паперовому та електронному вигляді до відділу освіти Бучанської міської ради. 

2. СЛУХАЛИ: 

 Бугай Світлану Григорівну, вчителя української мови та літератури, 



Миколаєнко Вікторію Станіславівну, вчителя музичного мистецтва та мистецтва, 

Ярмолу Надію Василівну, вчителя початкових класів, які зазначили, що для 

підвищення власного професійного рівня педагогічної майстерності, вчителі беруть 

участь в онлайн-семінарах, вебінарах, конференціях. Участь у цих заходах дає 

можливість засвоїти багато нового матеріалу:  

Бугай С.Г.:  

- 25.10.2020 взяла участь в онлайн-курсі «Про дистанційний та змішаний формати 

навчання» (сертифікат на 50 академічних годин);  

- 10.11.2020 – у вебінарі «Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах 

дистанційного навчання. Онлайн-ресурси для урізноманітнення освітнього 

процесу» (сертифікат RM584983 на 2 академічні години); 

- 17.11.2020 – у вебінарі «Творчий підхід до навчання. Лепбук як засіб 

ефективного всебічного розвитку здобувачів освіти» (свідоцтво GZ298399 на 2 

академічні години); 

-  19.11.2020 – у вебінарі «Як урізноманітнити освітній процес за допомогою 

додаткової наочності. Готові розробки для роботи педагога» (свідоцтво 

QC575297 на 2 академічні години); 

- 29.11.2020 – у вебінарі «Як розвивати емоційний інтелект учнів на уроках 

літератури» (свідоцтво № В378-495756 на 2 академічні години); 

- 03.12.2020 – конференції  «Українська мова та література: дистанційне навчання 

та робота у класі» (свідоцтво № К41-495756 на 8 академічних годин). Загалом – 

86 годин. 

Миколаєнко В.С.: 

- вересень 2019 року – навчання за програмою підвищення кваліфікації учителів, 

які викладають інтегрований курс «Мистецтво» за принципами Нової 

української школи у початкових класах закладів загальної середньої освіти 

(сертифікат № 08928 на 30 академічних годин); 

- 23.10.2020 взяла участь у вебінарі «Розвиток творчого потенціалу учнів під час 

уроків музичного мистецтва» (свідоцтво № В35-1490190 на 2 академічні 

години); 

- 25.10.2020 – у онлайн-курсі «Про дистанційні та змішані формати навчання» 

(сертифікат на 50 академічних годин); 

- 29.10.2020 – у конференції «Перспективи та способи впровадження STEM-освіти 

в навчальну діяльність» (сертифікат № 58319562839 на 15 академічних годин). 

Загалом – 97 годин.  

Ярмола Н.В.: 

- 24-26.10.2017 – курси за програмою «Інклюзивна освіта: технологія 

індивідуалізованого навчання» (сертифікат СП № 02139618/0278-17 на 24 

академічні години); 

- 30.11.2017 взяла участь у онлайн-курсі «Вчимося жити разом» (сертифікат 10-

08426 на 30 академічних годин); 

- 01.12.2017 – у онлайн-курсі «Основи здоров’язбережної компетентності» 

(сертифікат 10-03888 на 60 академічних годин); 

- 19.05.2018 – курс «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (сертифікат на 

60 академічних годин); 

-  16.09.2018 – у онлайн-курсі «Недискримінаційний підхід у навчанні»  

(сертифікат на 32 академічні години); 

- 24.09.2018 – у онлайн-курсі «Робота вчителів початкових класів з дітьми з 



особливими освітніми потребами» (сертифікат на 30 академічних годин); 

- вересень 2019 – у курсі «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з 

упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» (сертифікат № 

06/96 на 60 академічних годин); 

-   20-21.09.2019 – у проекті «Сучасні європейські технології соціально-

психологічного супроводу особистості» (сертифікат С2 № 20/09/19/4 на 24 

академічні години); 

- 19.10.2020 – у онлайн-курсі  «Про дистанційний та змішаний формати навчання 

для педагогів та керівників шкіл» (сертифікат на 50 академічних годин). Загалом 

– 376 годин.  

2. ВИСТУПИЛИ: 

 Андрющенко Т.О., директор ЗЗСО № 13, яка зазначила, що педагоги повинні 

постійно підвищувати свою кваліфікацію та запропонувала визнати сертифікати як 

результат підвищення кваліфікації цих педагогів. 

2. УХВАЛИЛИ: 

 Визнати результати підвищення кваліфікації: 

2.1. Бугай С.Г.:  

- 25.10.2020 взяла участь в онлайн-курсі «Про дистанційний та змішаний формати 

навчання» (сертифікат на 50 академічних годин);  

- 10.11.2020 – у вебінарі «Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах 

дистанційного навчання. Онлайн-ресурси для урізноманітнення освітнього 

процесу» (сертифікат RM584983 на 2 академічні години); 

- 17.11.2020 – у вебінарі «Творчий підхід до навчання. Лепбук як засіб 

ефективного всебічного розвитку здобувачів освіти» (свідоцтво GZ298399 на 2 

академічні години); 

-  19.11.2020 – у вебінарі «Як урізноманітнити освітній процес за допомогою 

додаткової наочності. Готові розробки для роботи педагога» (свідоцтво 

QC575297 на 2 академічні години); 

- 29.11.2020 – у вебінарі «Як розвивати емоційний інтелект учнів на уроках 

літератури» (свідоцтво № В378-495756 на 2 академічні години); 

- 03.12.2020 – конференції  «Українська мова та література: дистанційне навчання 

та робота у класі» (свідоцтво № К41-495756 на 8 академічних годин). Загалом – 

86 годин. 

2.2. Миколаєнко В.С.: 

- вересень 2019 року – навчання за програмою підвищення кваліфікації учителів, 

які викладають інтегрований курс «Мистецтво» за принципами Нової 

української школи у початкових класах закладів загальної середньої освіти 

(сертифікат № 08928 на 30 академічних годин); 

- 23.10.2020 взяла участь у вебінарі «Розвиток творчого потенціалу учнів під час 

уроків музичного мистецтва» (свідоцтво № В35-1490190 на 2 академічні 

години); 

- 25.10.2020 – у онлайн-курсі «Про дистанційні та змішані формати навчання» 

(сертифікат на 50 академічних годин); 

- 29.10.2020 – у конференції «Перспективи та способи впровадження STEM-освіти 

в навчальну діяльність» (сертифікат № 58319562839 на 15 академічних годин). 

Загалом – 97 годин.  

2.3. Ярмола Н.В.: 

- 24-26.10.2017 – курси за програмою «Інклюзивна освіта: технологія 



індивідуалізованого навчання» (сертифікат СП № 02139618/0278-17 на 24 

академічні години); 

- 30.11.2017 взяла участь у онлайн-курсі «Вчимося жити разом» (сертифікат 10-

08426 на 30 академічних годин); 

- 01.12.2017 – у онлайн-курсі «Основи здоров’язбережної компетентності» 

(сертифікат 10-03888 на 60 академічних годин); 

- 19.05.2018 – курс «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (сертифікат на 

60 академічних годин); 

-  16.09.2018 – у онлайн-курсі «Недискримінаційний підхід у навчанні»  

(сертифікат на 32 академічні години); 

- 24.09.2018 – у онлайн-курсі «Робота вчителів початкових класів з дітьми з 

особливими освітніми потребами» (сертифікат на 30 академічних годин); 

- вересень 2019 – у курсі «Підвищення кваліфікації учителів початкових класів з 

упровадження нового Державного стандарту початкової освіти» (сертифікат № 

06/96 на 60 академічних годин); 

-   20-21.09.2019 – у проекті «Сучасні європейські технології соціально-

психологічного супроводу особистості» (сертифікат С2 № 20/09/19/4 на 24 

академічні години); 

- 19.10.2020 – у онлайн-курсі  «Про дистанційний та змішаний формати навчання 

для педагогів та керівників шкіл» (сертифікат на 50 академічних годин). Загалом 

– 376 годин.  

Проголосували одноголосно 

 

Голова педради       Т.О. Андрющенко 

Секретар        С.Г. Бугай 



 

 

 

 

Додаток 1 до протоколу  

від 10.03.2021 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2 до протоколу  

від 10.03.2021 № 3 
 

 

 

 

 





Додаток 3 до протоколу  

від 10.03.2021 № 3 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


	Шкільного бібліотекаря Самусенко А.В. про вибір і замовлення підручників для 3 класу на 2021/2022 навчальний рік, яка ознайомила присутніх із листом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2020 1/9-716 «Щодо забезпечення виконання наказів МОН в...
	1. УХВАЛИЛИ:
	1. Обрати підручники для 8 класу на 2021/2022 навчальний рік згідно з додатками.
	2. Обрати підручник математики для 4 класу на 2021/2022 навчальний рік згідно з додатком.
	3. До 17 березня 2021 року оприлюднити на вебсайті закладу освіти протокол педагогічної ради (у форматі pdf).
	4. До 17 лютого 2021 року передати результати  вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій оригінал-макетів з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді до відділу освіти Бучанської міської ради.
	Голова педради       Т.О. Андрющенко
	Секретар        С.Г. Бугай

