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Комунальний заклад
«Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання педагогічної ради

31.05.2019 Харків № 17

Голова - Мірошник О.В.
Секретар - Север’янова О.А.
Присутні: 53 особи (список додається)

Порядок денний:
1. Про навчальні досягнення учнів за рік, переведення до наступного 
класу та випуск учнів 12-го класу (інформація заступника директора з 
навчальної роботи Кукліної Г.І.).
2. Про переведення вихованців дошкільного підрозділу до наступних 
вікових груп та продовження виховання (інформація заступника 
директора з виховної роботи Лаврикової Ю.С.).

З першого питання слухали Кукліну Г.І., заступника директора з 
навчальної роботи Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально- 
виховний комплекс» Харківської обласної ради (далі -  КЗ «ХСНВК» ХОР), яка 
повідомила присутнім, що 31 травня -  термін закінчення 2018/2019 
навчального року. Учні 12 класу атестовані з усіх предметів, заборгованостей 
не мають, можуть отримати атестати про повну загальну середню освіту.

Учні 10 класу атестовані з усіх предметів, заборгованостей не мають, 
можуть отримати свідоцтва про базову загальну середню освіту та можуть бути 
переведені до наступного класу. Учні 2 —11 класів отримали оцінки з усіх 
навчальних предметів та можуть бути переведені до наступного класу. Учні 
перших класів засвоїли шкільну програму, можуть бути переведені до 
наступного класу.

Запропонувала вислухати звіти класних керівників.

ВИСТУПИЛИ:
Осипенко О.П., класний керівник дванадцятого класу, яка повідомила, що 

у класі 6 учнів.
Усі оволоділи програмним матеріалом, відповідно до вимог. 

Запропонувала 6 (шістьох) здобувачів освіти дванадцятого класу випустити з 
навчально-виховного комплексу і видати свідоцтва про повну загальну середню
освіту.



Север'янова О.А., класний керівник десятого класу, яка повідомила, що у 
класі 10 учнів.

Діти оволоділи програмним матеріалом відповідно до вимог. 
Запропонувала 10 (десятьом) здобувачам освіти десятого класу видати 
свідоцтва про базову загальну середню освіту та перевести до наступного 
класу.

Кравченко Наталія Дмитрівна, класний керівник 1 -А класу, яка 
повідомила, що у класі 8 дітей.

Усі здобувані освіти оволоділи програмним матеріалом відповідно до 
вимог. Запропонувала 8 (вісьмох) дітей 1-А класу перевести до наступного 
класу.

Єфімова Т.В., класний керівник 1-Б класу, яка повідомила, що у класі 8 
дітей.

Усі діти оволоділи програмним матеріалом відповідно до вимог.
Запропонувала 8 (вісьмох) здобувачів освіти 1-Б класу перевести до наступного 
класу.

Фролова Т.П., класний керівник другого класу, яка повідомила, що у класі 
10 дітей.

Усі діти оволоділи програмним матеріалом відповідно до вимог.
Запропонувала 10 (десятьох) здобувачів освіти 2-го класу перевести до 
наступного класу.

Назаренко М.М., класний керівник третього класу, яка повідомила, що у 
класі 6 дітей.

Усі оволоділи програмним матеріалом відповідно до вимог. Запропонувала 
6 (шістьох) здобувачів освіти другого класу перевести до наступного класу.

Ковальова Н.А., класний керівник четвертого класу, яка повідомила, що у 
класі 8 дітей.

Усі оволоділи програмним матеріалом відповідно до вимог. Запропонувала 
8 (вісьмох) здобувачів освіти четвертого класу перевести до наступного класу.

Шахун Г.Д., класний керівник п’ятого класу, яка повідомила, що у класі 11 
дітей.

Усі оволоділи програмним матеріалом, відповідно до вимог. 
Запропонувала 11 (одинадцятьох) здобувачів освіти п’ятого класу перевести до 
наступного класу.

Андрєєва О.В., класний керівник шостого класу, яка повідомила, що у 
класі 4 дітей.

Усі оволоділи програмним матеріалом відповідно до вимог. Запропонувала 
4 (чотирьох) здобувачів освіти шостого класу перевести до наступного класу.

Пазенкова С.В., класний керівник сьомого класу, яка повідомила, що у 
класі 7 дітей.



Усі оволоділи програмним матеріалом відповідно до вимог. Запропонувала 
7 (сімох) здобувачів освіти сьомого класу перевести до наступного класу.

Акіншин А.В, класний керівник восьмого класу, який повідомив, що у 
класі 9 дітей.

Усі оволоділи програмним матеріалом, відповідно до вимог. Запропонував 
9 (дев’ятьох) здобувачів освіти восьмого класу перевести до наступного класу.

Когтєв А.В., класний керівник дев’ятого класу, який повідомив, що у класі 
13 дітей.

Усі оволоділи програмним матеріалом, відповідно до вимог. Запропонував 
13 (тринадцятьох) здобувачів освіти дев’ятого класу перевести до наступного 
класу.

УХВАЛИЛИ:
1.1. Заступнику директора з виховної роботи КЗ «ХСНВК» ХОР 
Лавриковій Ю.С.:
1.1.1. Випустити шістьох учнів 12 класу з КЗ «ХСНВК» ХОР, як таких, що 
закінчили навчання.

31 травня 2019 року
1.1.2. Видати свідоцтва про повну загальну середню освіту шістьом учням 12 
класу.

31 травня 2019 року
1.1.3. Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту десятьом учням 10 
класу.

31 травня 2019року
1.1.4. Перевести усіх учнів перших — 11-го класів до наступного класу.

31 травня 2019року
Ухвалу прийнято одноголосно.

З другого питання слухали Лаврикову Ю.С., заступника директора з 
виховної роботи КЗ «ХСНВК» ХОР, яка повідомила присутнім, що 31 травня -  
термін закінчення 2018/2019 навчального року. Вихованці дошкільного 
підрозділу оволоділи певними знаннями, уміннями та навичками, набули 
необхідних компетентностей та можуть бути переведені до наступних вікових 
груп або продовжити виховання відповідно до віку або медичних показників. 
Зазначила, що вихованці старшої групи можуть бути зараховані до першого 
класу КЗ «ХСНВК» ХОР.

Запропонувала вислухати звіти сурдопедагогів та логопедів.

ВИСТУПИЛИ:



Астапова Ю.І., сурдопедагог дошкільної групи раннього віку, яка 
повідомила, що у групі четверо вихованців. Запропонувала чотирьох 
вихованців перевести до наступної вікової групи.

Доценко В.О., сурдопедагог дошкільної 2-гої молодшої групи, яка 
ознайомила присутніх з успіхами вихованців, повідомила, що у групі шість 
дітей. Запропонувала перевести вихованців до наступної вікової групи.

Деренько Т.В., сурдопедагог дошкільної середньої групи, яка ознайомила 
присутніх з особливостями навчально-виховного процесу у групі. Повідомила, 
що у групі вісім дітей, запропонувала перевести їх до наступної вікової групи.

Єпіфанова-Кожевнікова Т.В., сурдопедагог дошкільної старшої групи, яка 
повідомила присутнім, що у групі сім вихованців. Запропонувала сімом дітям 
продовжити виховання до 30.08.2019 із зарахуванням до першого класу КЗ 
«ХСНВК» ХОР.

Матвієнко Н.М., логопед дошкільної логопедичної різновікової старшої 
групи, яка повідомила, що у логопедичних групах 24 вихованці, вісім з яких 
продовжать навчання у закладах загальної середньої освіти. Запропонувала 
вісьмом дітям продовжити виховання до надходження заяв від батьків, 
шістнадцятьом дітям продовжити виховання в 2019/2020 навчальному році в 
різновікових логопедичних групах КЗ «ХСНВК» ХОР.

УХВАЛИЛИ:
2.1. Перевести вихованців дошкільних груп таким чином:

-  до другої молодшої групи у 2019/2020 навчальному році 4 вихованців, 
-до дошкільної середньої групи у 2019/2020 навчальному році 6 

вихованців.
—до дошкільної старшої групи у 2019/2020 навчальному році 8 вихованців.

2.2. Продовжити виховання 7 вихованців до 30.08.2019 року в старшій групі (до 
зарахуванням до першого класу КЗ «ХСНВК» ХОР у 2019/2020 навчальному 
році):
2.3. Продовжити виховання в 2019/2020 навчальному році в різновікових 
логопедичних групах 16 вихованців.
2.4. Продовжити виховання до надходження заяв від батьків (до зарахування 
для навчання в закладах загальної середньої освіти) 8 вихованців.

Ухвалу прийнято одноголосно.

Голова педагогічної ради: 

Секретар педагогічної ради:

О. МІРОШНИК 

О. СЕВЕР'ЯНОВА


