
ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

Калуського ліцею № 10 

Від 02.11.2018 р.                                              № 12 

м. Калуш 

 

Голова      –  Федорів Т. М. 

Секретар  –  Кецмур О.В. 

                                                                              Присутні  –  95 . 

                                                                          Відсутні   – 21 . 

Порядок  денний: 

12.1. Про перезатвердження локальних документів ліцею: 

 Положення про академічну доброчесність. 

 Положення про загальні збори (конференцію) колективу. 

 Положення про методичну раду. 

 Положення про методичне об’єднання. 

 Положення про педагогічну раду. 

 Положення про сайт. 

12.2. Про внутрішню систему моніторингу якості освітнього процесу. 

12.3. Про моделювання структури уроку в контексті компетентісного 

підходу. 

12.4. Різне. 

  

12.1.СЛУХАЛИ:   

Федорів Т.М., директора ліцею, яка повідомила про необхідність внести 

зміни до локальних документів ліцею, проекти яких були на обговоренні 

колективу впродовж трьох тижнів, у зв’язку зі зміною назви закладу та 

прийняттям Закону України «Про освіту». Суттєвих зауважень та 



доповнень, крім зміни назви закладу та основних освітніх термінів, немає. 

Тексти положень зі змінами додаються до протоколу. 

УХВАЛИЛИ: 

12.1.1. Перезатвердити локальні документи Калуського ліцею №10: 

 Положення про академічну доброчесність. 

 Положення про загальні збори (конференцію) колективу. 

 Положення про методичну раду. 

 Положення про методичне об’єднання. 

 Положення про педагогічну раду. 

 Положення про сайт. 

12.1.2. Адміністратору сайту Камінській Н.В. висвітлити локальні 

документи на сайті в 5-тиденний термін. 

 

12.2.СЛУХАЛИ:   

Федорів Т.М., директора ліцею, яка ознайомила з Положенням про 

моніторинг рівня навченості учнів Калуського ліцею №10 на основі 

методики Симонова та орієнтовними алгоритмами дій класного 

керівника, вчителя, учня в рамках моніторингу.  

УХВАЛИЛИ: 

12.2.1. Затвердити Положення про моніторинг рівня навченості учнів 

Калуського ліцею №10. 

12.2.2. Класним керівникам, вчителям здійснити апробацію алгоритму дій 

класного керівники, вчителя, учня в рамках моніторингу рівня навченості 

учнів до 11.01.2019 року. 

 

12.3.СЛУХАЛИ: 

Тхір Л.Я., заступника директора ліцею з навчально-виховної роботи, яка 

повідомила про сучасний урок у контексті компетентнісного підходу. 

Текст доповіді додається до протоколу. 



Генерування ідей щодо моделювання структури уроку у контексті 

компетентнісного підходу у формі групової роботи відбулось під 

керівництвом модераторів: заступників директора ліцею Тхір Л.Я., 

Гринькевич К.С., Журлової Н.Є., Лужної О.М. 

Після фокус-дискусії щодо узагальнення матеріалів зібраних 

модераторами фасилітатор    Тхір Л.Я. презентувала педагогічній раді 

напрацьовані матеріали у вигляді презентації та проекту рішення. 

УХВАЛИЛИ: 

12.3.1. Педагогам ліцею систематично використовувати в роботі нові 

прийоми роботи з учнями з метою реалізації моделі компетентнісного 

уроку. 

12.3.2. Інженеру електроніку Галасі В.О. розмістити напрацьовані 

матеріали на Google-диску Калуського ліцею №10 зі спільним доступом 

всім педагогам ліцею. 

12.4. СЛУХАЛИ: 

Федорів Т.М., директора ліцею, яка повідомила про клопотання батьків 

учениці 6-А класу Фединишин Софії щодо організації дистанційного 

навчання у зв’язку з перебуванням за кордоном. 

 

УХВАЛИЛИ: 

12.4.1.  Вчителям 6-А класу організувати дистанційне навчання 

Фединишин Софії. 

 

 

Голова педради – директор ліцею                                        Т.М.Федорів  

Секретар    педагогічної ради                                               О.В. Кецмур  

 


