
Протокол №3 

засідання Координаційної ради при відділі освіти Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

10.12.2021 р. 

Присутні: 

1. Тімофєєва Т.В. 

2. Алексєєва Ю.В. 

3. Сергієнко Н.М. 

4. Пилипенко М.В. 

5. Пархоменко С.С. 

6. Макарова О.В. 

7. Анікєєва В.М. 

8. Кучук О.В. 

9. Світлична О.О. 

10. Дударєва Л.І. 

11. Двигун Є.І. 

12. Реженко Ю.В. 

13. Трофименко Л.М. 

14. Дроботова В.І. 

15. Татарніков В.М. 

16. Долинська В.М. 

17. Бондаренко Ю.В. 

18. Видріна-Цимбаліст Н.С. 

19. Дугіна В.М. 

20. Тимошенко В.М. 

21. Панова Я.А. 

22. Фадєєва О.І. 

23. Майстро В.О. 

24. Безручкова С.В. 

25. Тімофєєва А.М. 

26. Соляник І.С. 

 

Порядок денний 

1. Про підсумки виконання Комплексної програми розвитку освітянської 

галузі Зміївської міської ради на 2021 – 2023 роки 

2. Про виконання планів роботи відділу освіти та КУ «Зміївський 

ЦПРПП» у 2021 році та погодження планів роботи на 2022 рік 

3. Про розгляд і затвердження досвіду роботи КЗ «Зміївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 імені льотчика-космонавта 

І.П.Волка» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської 

області з теми: «Здоров’я через освіту: практика, результати, 

перспективи» 
4. Про розгляд і затвердження досвіду роботи вихователя КЗ «Зміївський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області Лаврової Т.С. з теми: 



«Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку 

засобом казки» 
5. Про розгляд і затвердження досвіду роботи вихователя-методиста  КЗ 

«Таранівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка»» 

Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області 

Онацької В.В. з теми: «Використання результативних методів щодо 

підготовки дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання» 
6. Про розгляд і затвердження досвіду роботи вихователя  КЗ 

«Першотравневий заклад дошкільної освіти (ясла-садок)» Зміївської 

міської ради Чугуївського району Харківської області Панової Т.О. з 

теми: «Формування у дошкільників основ патріотичного виховання 

через ознайомлення з культурою, традиціями та звичаями свого 

народу» 
 
Слухали: 1. Алексєєва Ю. В.  довела до відома присутніх інформацію 

про виконання заходів Комплексної програми розвитку освітянської 

галузі Зміївської міської ради у 2021 році 

Виступили: Тімофєєва Т.В. зазначила, що Зміївська міська рада 

приділяла належну увагу для виконання заходів, які стосуються 

фінансових питань розвитку освітянської галузі громади. 

Ухвалили: 

1.1. Рекомендувати керівникам закладів освіти довести дану 

інформацію про виконання заходів Комплексної програми 

розвитку освітянської галузі Зміївської міської ради у 2021 році 

до відома членів колективу та батьківської громадськості 

До 25.12.2021 р. 

1.2. Продовжити співпрацю відділу освіти та Зміївської міської ради 

щодо виконання заходів Комплексної програми розвитку 

освітянської галузі Зміївської міської ради у 2022 році 

Січень – грудень 2022 р. 

Результати голосування:  

«За» - 26 

«Проти» -  

«Утримались» -  

 

Слухали: 2. Алексєєва Ю. В.  надала детальний звіт про роботу щодо 

виконання плану роботи відділу освіти у 2021 році, відзначила позитивні 

досягнення та недоліки і визначила конкретні напрямки діяльності для 

удосконалення роботи у 2022 році та зупинилась на основних аспектах та 

розділах планування роботи на 2022 рік 

Пархоменко С.С. проінформувала присутніх про основні аспекти діяльності 

центру професійного розвитку педагогічних працівників у 2021 році, 

окреслила перспективи роботи у 2022 році та надала план на 2022 рік для 

погодження 



Виступили: Двигун Є.І. відзначив позитивну роботу відділу освіти у 2021 

році, яка сприяє розвитку освітньої галузі громади (з позиції депутата 

Зміївської міської ради, члена гуманітарної комісії) 

Бондаренко Ю.В. відзначила ефективну роботу відділу освіти для розвитку 

дошкільної освіти (відкриття додаткових груп, впровадження інклюзивної 

дошкільної освіти ) 

Видріна-Цимбаліста Н.С. звернула увагу на виконання спільних заходів КЗ 

«Зміївський ІРЦ» та відділу освіти щодо організації освітнього процесу та 

підтримки дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків  

Дугіна В.М. висловила пропозиції для вибору форм роботи центру 

професійного розвитку педагогічних працівників у 2022 році 

Соляник І.С. акцентувала увагу на визначенні конкретних напрямків 

співпраці КУ «Зміївський ЦПРПП» та відділу освіти у 2022 році для 

забезпечення науково-методичного супроводу  

Тімофєєва Т.В. підвела підсумок щодо необхідності співпраці на різних 

рівнях з метою виконання та досягнення поставлених завдань при плануванні 

освітньої діяльності на 2022 рік 

Ухвалили: 

2.1. Визнати належний рівень діяльності відділу освіти Зміївської 

міської ради та КУ «Зміївський ЦПРПП» щодо виконання планів 

роботи у 2021 році 

2.2. Рекомендувати начальнику відділу освіти Алексєєвій Ю.В. та 

директору  КУ «Зміївський ЦПРПП» Пархоменко С.С. 

визначити конкретні напрямки співпраці у 2022 році для 

забезпечення науково-методичного супроводу  

До 30.12.2021 р. 

2.3. Рекомендувати директору  КУ «Зміївський ЦПРПП» 

Пархоменко С.С. при плануванні діяльності у 2022 році 

урізноманітніти форми роботи із педагогічними працівниками 

для досягнення позитивної динаміки роботи центру та рівня 

результативності отримання  послуг педагогічними 

працівниками 

До 30.12.2021 р. 

2.4. Погодити план роботи відділу освіти Зміївської міської ради на 

2022 рік 

2.5. Погодити план роботи КУ «Зміївський ЦПРПП» на 2022 рік 

2.6. Рекомендувати керівникам закладів освіти довести дану 

інформацію про виконання планів роботи відділу освіти 

Зміївської міської ради та КУ «Зміївський ЦПРПП» у 2021 році 

до відома членів колективу та батьківської громадськості 

До 25.12.2021 р. 
 

Результати голосування:  

«За» - 26 

«Проти» -  



«Утримались» -  

 

Слухали 3.  Двигун Є.І. директор КЗ «Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст. № 2 імені льотчика-космонавта І.П.Волка» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області ознайомив присутніх із  досвідом 

роботи з теми: «Здоров’я через освіту: практика, результати, перспективи» та 

відзначив, що окреслені новітні підходи до організації безпечного 

харчування здобувачів освіти, забезпечення безбарєрності освіти, 

запобігання боулінгу та кібербулінгу, популяризація здорового способу 

життя 
Виступили: Трофименко Л.М., член координаційної ради, директор КЗ 

«Соколівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області  відзначила, що досвід закладу 

освіти був представлений на обласній онлайн-виставці ефективного 

педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ» та за результатами заклад 

став переможцем (диплом І ступеня).  

Дударєва Л.І., член координаційної ради, директор КЗ «Зміївський ліцей №1» 

Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області акцентувала 

увагу на розробці ефективної моделі формування здоров’язберігаючої 

компетентності, яка може бути успішно використана в інших закладах освіти 

Ухвалили 

3.1.  Досвід роботи КЗ «Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 імені 

льотчика-космонавта І.П.Волка» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області з теми: «Здоров’я через освіту: практика, результати, 

перспективи» актуальний в умовах Нової української школи, містить 

практичні дослідження та рекомендації, які можуть бути використані в інших 

закладах освіти 

3.2. Схвалити досвід роботи КЗ «Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 

2 імені льотчика-космонавта І.П.Волка» Зміївської міської ради Чугуївського 

району Харківської області з теми: «Здоров’я через освіту: практика, 

результати, перспективи» 

3.3. Досвід роботи КЗ «Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 імені 

льотчика-космонавта І.П.Волка» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області з теми: «Здоров’я через освіту: практика, результати, 

перспективи» занести до бази даних ефективного педагогічного досвіду 

Зміївської міської ради та рекомендувати для впровадження в практику 

роботи інших закладів освіти громади. 

3.4. Відділу освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської 

області порушити клопотання перед науково-методичною радою КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» про розгляд та схвалення досвіду 

роботи КЗ «Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 імені льотчика-

космонавта І.П.Волка» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області з теми: «Здоров’я через освіту: практика, результати, 

перспективи» 

 



Результати голосування:  

«За» - 26 

«Проти» -  

«Утримались» -  

 
Слухали 4.  Лаврова Т.С. вихователь КЗ «Зміївський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) №2» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області ознайомила присутніх із досвідом роботи за темою: 

«Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобом 

казки» та відзначила роль казки для розвитку зв’язного мовлення дитини, 

оцінки вчинків героїв та проєктування моделі їх поведінки на реальне життя 

Виступили: Анікєєва В.М.. член координаційної ради, консультант КУ 

«Зміївський ЦПРПП, акцентувала увагу на практичну спрямованість, 

висвітлення результатів досліджень, представлення власних розробок занять 

та практичних порад і рекомендацій батькам, що є актуальним на сучасному 

етапі виховання та розвитку дітей. 

Ухвалили 

4.1.  Досвід роботи вихователя КЗ «Зміївський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) №2» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської 

області Лаврової Т.С. за темою: «Формування мовленнєвої компетентності 

дітей дошкільного віку засобом казки» актуальний в умовах сучасного 

виховання та розвитку дитини, містить практичні дослідження та 

рекомендації, які можуть бути використані в інших закладах дошкільної 

освіти 

4.2. Схвалити досвід роботи вихователя КЗ «Зміївський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) №2» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області Лаврової Т.С. за темою: «Формування мовленнєвої 

компетентності дітей дошкільного віку засобом казки» 

4.3. Досвід роботи вихователя КЗ «Зміївський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) №2» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської 

області Лаврової Т.С. за темою: «Формування мовленнєвої компетентності 

дітей дошкільного віку засобом казки»  занести до бази даних ефективного 

педагогічного досвіду Зміївської міської ради та рекомендувати для 

впровадження в практику роботи інших закладів дошкільної освіти громади. 

 

Результати голосування:  

«За» - 26 

«Проти» -  

«Утримались» -  

 

Слухали 5. Онацька В.В. вихователь-методист  КЗ «Таранівський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка»» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області ознайомила присутніх із досвідом 

роботи за темою: «Використання результативних методів щодо підготовки 

дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання» та відзначила 



необхідність врахування показників психофізіологічної готовності дітей 

старшого дошкільного віку до навчання в школі при проведенні роботи щодо 

розвитку мовлення, підготовки до навчання грамоти та письма, 

логіко0мктематичноготрозвитку та ін. 
Виступили: Анікєєва В.М., член координаційної ради, консультант КУ 

«Зміївський ЦПРПП, акцентувала увагу що даний досвід роботи дає 

можливість у практичному варіанті створювати атмосферу співпраці: 

вихователь-вихованці, творчого й доречного вибору видів діяльності, прояву 

активності дітей в освітньому середовищі 

Долинська В.М., член координаційної ради, завідуюча КЗ «Першотравневий 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок)»  Зміївської міської ради Чугуївського 

району Харківської області звернула увагу на надані практичні розробки  

щодо використання нетрадиційних технологій образотворчої діяльності 

Ухвалили 

5.1.  Досвід роботи вихователя-методиста  КЗ «Таранівський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка»» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області Онацької В.В. за темою: 

«Використання результативних методів щодо підготовки дітей старшого 

дошкільного віку до шкільного навчання» дає можливість у практичному 

варіанті створювати атмосферу співпраці: вихователь-вихованці, творчого й 

доречного вибору видів діяльності, прояву активності дітей в освітньому 

середовищі 

5.2. Схвалити досвід роботи вихователя-методиста  КЗ «Таранівський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка»» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області Онацької В.В. за темою: 

«Використання результативних методів щодо підготовки дітей старшого 

дошкільного віку до шкільного навчання» 

 5.3. Досвід роботи вихователя-методиста  КЗ «Таранівський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка»» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області Онацької В.В. за темою: 

«Використання результативних методів щодо підготовки дітей старшого 

дошкільного віку до шкільного навчання» занести до бази даних ефективного 

педагогічного досвіду Зміївської міської ради та рекомендувати для 

впровадження в практику роботи інших закладів дошкільної освіти громади. 

Результати голосування:  

«За» - 26 

«Проти» -  

«Утримались» -  

 

Слухали 6. Панова Т.О., вихователь  КЗ «Першотравневий заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок)» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської 

області ознайомила присутніх з досвідом роботи  за темою: «Формування у 

дошкільників основ патріотичного виховання через ознайомлення з 

культурою, традиціями та звичаями свого народу» та актуалізувала 

проблему, проаналізувала сучасний стан патріотичного виховання дітей 






