
ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

Калуського ліцею № 10 

від 31.08.2018 р.                                              № 10 

м. Калуш 

 

Голова      –  Федорів Т. М. 

Секретар  –  Кецмур О.В. 

                                                                              Присутні  –   99. 

                                                                          Відсутні   – 18. 

Порядок  денний: 

10.1. Успішне майбутнє творимо сьогодні (про підсумки роботи  

Калуського НВК у 2017-2018 навчальному році та визначення завдань на 

2018-2019 навчальний рік). 

10.2. Про затвердження плану роботи ліцею на 2018-2019 навчальний 

рік.  

10.3. Про режим роботи Калуського ліцею №10, правила внутрішнього 

розпорядку, охорону праці у 2018-2019 навчальному році. 

10.4. Про освітні програми Калуського ліцею №10 на 2018-2019 

навчальний рік. 

10.5. Про атестацію педагогічних працівників ліцею у 2019 році. 

10.6. Про затвердження списку дітей, які потребують підвищеної 

педагогічної уваги. 

10.7. Про оцінювання учнів 2-х класів. 

10.8. Про організацію та проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики у 2018-2019 навчальному році. 

10.9. Про охоплення учнів 8 класів поглибленим вивченням окремих 

предметів, учнів 10 класів профільним навчанням. 

10.10. Про оздоровлення та відпочинок учнів ліцею у 2017-2018р. 

10.11. Про організацію інклюзивного навчання. 



 

10.1.СЛУХАЛИ:   

Федорів Т.М.,  директора ліцею,  яка ознайомила з підсумками роботи 

НВК у 2017-2018 навчальному році – текст доповіді додається до плану 

роботи ліцею на 2018-2019 навчальний рік . 

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

повідомила про завдання ліцею на 2018 – 2019 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

10.1.1. Організувати навчально-виховний процес в закладі відповідно до 

завдань Концепції «Нова Українська Школа». 

10.1.2. Здійснювати аналіз і корекцію впровадження оновлених 

навчальних програм, навчальних планів та проектів. 

10.1.3. Формувати готовність педагогів до впровадження в освітній 

процес інноваційних технологій на основі компетентісного підходу та 

особистісної орієнтації. 

10.1.4.  Затвердити завдання  ліцею на 2018 – 2019 навчальний рік: 

10.1.4.1. Забезпечити рівний доступ школярам до здобуття якісної освіти 

з урахуванням контингенту дітей з особливими освітніми потребами. 

10.1.4.2. Організувати освітній процес в закладі відповідно до завдань 

Концепції «Нова Українська Школа»,Закону «Про освіту». 

10.1.4.3. Оптимізувати роботу по реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання, цілісної моделі виховної системи ліцею, 

спрямованої на утвердження та соціалізацію учнів з урахуванням їх 

потенційних можливостей. Підвищити рівень загальнокультурного фону 

ліцею. 

10.1.4.4. Здійснювати аналіз і корекцію впровадження оновлених 

навчальних програм, навчальних планів та проектів. 

10.1.4.5. Формувати готовність педагогів до впровадження в освітній 

процес інноваційних технологій на основі компетентісного підходу та 

особистісної орієнтації. 



10.1.4.6. Організувати профорієнтаційну роботу з формування 

свідомого вибору учнями напрямку допрофільної та  профільної 

підготовки. 

10.1.4.7. Оптимізувати роботу органів учнівського самоврядування, 

включення школярів до активної участі у суспільному житті закладу. 

10.1.4.8. Демократизація управління і внутрішніх відносин через 

розвиток організаційних, інтелектуальних умінь та навичок вчителів та 

учнів. 

10.1.4.9. Сприяти впровадженню передового педагогічного досвіду, 

сучасних педагогічних технологій та досягнень психолого-педагогічної 

науки в практику роботи ліцею. 

10.1.4.10. Продовжувати роботу по покращенню матеріально-

технічного та науково-методичного забезпечення закладу. 

10.1.4.11. Здійснювати моніторинг якості навчально-виховної 

діяльності, рівня навченості, вихованості, загальної культури 

особистості. 

 

10.2. СЛУХАЛИ:   

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

ознайомила педагогічний колектив з планом роботи  закладу на  2018 – 

2019 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

10.2.1.Затвердити план роботи Калуського ліцею №10 на 2018 – 2019 

навчальний рік. 

10.2.2. Камінській Н.В., адміністратору сайту, опублікувати план роботи 

Калуського ліцею №10 на 2018 – 2019 навчальний рік на оновленому 

веб-сайті закладу. 

 

 

 



10.3.СЛУХАЛИ: 

Федорів Т.М., директора  ліцею,  яка зазначила про режим роботи 

закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку,  охорону праці у 

2018-2019  навчальному році – текст доповіді додається до протоколу. 

УХВАЛИЛИ: 

10.3.1. Затвердити режим роботи ліцею на 2018 – 2019 навчальний рік. 

10.3.2. Камінській Н.В., адміністратору сайту, опублікувати режим 

роботи Калуського ліцею №10 на 2018 – 2019 навчальний рік на 

оновленому веб-сайті закладу. 

 

10.4.СЛУХАЛИ:   

Федорів Т.М., директора  ліцею,  яка запропонувала освітні програми 

структурних підрозділів Калуського ліцею №10: початкової школи, 

гімназії та ліцею на 2018-2019  навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

10.4.1. Затвердити освітні програми структурних підрозділів Калуського 

ліцею №10: початкової школи, гімназії та ліцею на 2018-2019  

навчальний рік. 

10.4.2. Камінській Н.В., адміністратору сайту, опублікувати освітні 

програми структурних підрозділів Калуського ліцею №10: початкової 

школи, гімназії та ліцею на 2018-2019  навчальний рік на оновленому 

веб-сайті закладу. 

 

10.5.СЛУХАЛИ: 

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

ознайомила педагогічний колектив із списком педагогічних працівників 

ліцею, які підлягають атестації у 2019 році. 

УХВАЛИЛИ: 

10.5.1. Затвердити список педагогічних працівників ліцею, які 

підлягають атестації у 2019 році, а саме: 



1 Кецман Анастасія Петрівна - вчитель зарубіжної літератури 

2 Коротич Ірина Несторівна - вчитель біології 

3 Вовчак Любов Іванівна - вчитель англійської мови 

4 Безкоровайна Оксана Миколаївна - практичний психолог 

5 Бухвак Оксана Зіновіївна - вчитель початкових класів 

6 Бялик Олеся Іванівна - вчитель початкових класів 

7 Шевчук Любов Леонідівна - вчитель початкових класів 

8 Довбняк Надія Романівна - вчитель математики 

9 Констанкевич Оксана Михайлівна  - вчитель математики  

10 Романів Марія Степанівна - вчитель математики 

11 Возняк Ірина Степанівна - вчитель української мови і літератури 

12 Романів Любов Іллівна - вчитель географії 

13 Думаніцька Оксана Петрівна  - вчитель англійської мови 

14 Кравчук Олена Борисівна - вчитель німецької мови 

15 Волинкова Юстина Ярославівна - вчитель початкових класів 

16 Мендела Ірена Іванівна  - вчитель англійської мови 

17. Зайцева Віра Олексіївна - вчитель початкових класів 

18. Дубина Наталія Ярославівна - вчитель початкових класів 

19. Логуш Оксана Іванівна - вчитель української мови і літератури  

20. Пасєка Наталія Ярославівна  - вчитель польської мови 

21. Хома Світлана Ярославівна  - вихователь ГПД 

22. Бура Галина Іванівна - вчитель історії 

23. Коломиєць – Тиха Уляна Ярославівна - вчитель фізика 

24. Бейко Олександра Федорівна - вчитель початкових класів 

25. Юзьв’як Тетяна Іванівна - вчитель української мови і літератури 

26. Чміль Мар’яна Володимирівна  - вчитель англійської мови 

27. Уляк Мар’яна Василівна - вчитель математики 

28. Москальцев Роман Володимирович - вчитель трудового навчання 

29. Тимків Оксана Іванівна - вчитель хімії 

30. Пашали Наталія Іванівна - вчитель хореографії 



31.      Камінська Наталія Василівна – вчитель інформатики 

32. Любомська Любов Олександрівна - бібліотекар 

10.5.2. Педагогічним працівникам, які підлягають атестації у 2019 році, 

повторно опрацювати  Типове Положення про атестацію педагогічних 

працівників. 

 

10.6.  СЛУХАЛИ: 

Савку М.В., соціального педагога ліцею, яка ознайомила педагогічний 

колектив із списком дітей, які потребують підвищеної педагогічної 

уваги (додаток №1). 

УХВАЛИЛИ: 

10.6.1. Затвердити список дітей, які потребують підвищеної педагогічної 

уваги. 

 

10.7.  СЛУХАЛИ: 

Гринькевич К.С., заступника директора  з навчально-виховної роботи, 

яка запропонувала здійснювати вербальне оцінювання навчальних 

досягнень учнів 2-х класів у 2018-2019 навчальному році. 

УХВАЛИЛИ: 

10.7.1.  Здійснювати вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів 

2-х класів у 2018-2019 навчальному році. 

 

10.8.  СЛУХАЛИ:   

Журлову Н.Є., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка 

ознайомила педагогічний колектив із організацією  та проведенням 

навчальних  екскурсій  та навчальної практики у 2018-2019 навчальному 

році. 

УХВАЛИЛИ: 

10.8.1. Організувати і провести навчальні екскурсії та навчальну 

практику впродовж навчального року. 



 

10.9. СЛУХАЛИ:   

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

ознайомила педагогічний колектив із списками динамічних груп учнів 8, 

10 класів для поглибленого та профільного вивченням окремих 

предметів. 

УХВАЛИЛИ: 

10.9.1. Затвердити списки динамічних груп учнів 8, 10 класів для 

поглибленого та профільного вивченням окремих предметів (додаток 

№2). 

10.10. СЛУХАЛИ: 

Лужну О.М., заступника директора НВК з навчально-виховної роботи,  

яка зазначила про підсумки роботи школи з питань літнього 

оздоровлення та відпочинок учнів   НВК   у    2017-2018 н.р. – текст 

доповіді додається до протоколу. 

УХВАЛИЛИ: 

10.10.1.Стан оздоровлення та відпочинку учнів НВК у 2017 – 2018 

навчальному році визнати задовільним. 

10.11.  СЛУХАЛИ: 

Гринькевич К.С., заступника директора  з навчально-виховної роботи, 

яка ознайомила колектив з нормативно-правовими документами щодо 

організації інклюзивного навчання та запропонувала затвердити 

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами Калуського ліцею №10. 

УХВАЛИЛИ: 

10.7.1.  Затвердити Положення про команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами Калуського ліцею 

№10. 

Голова педради – директор ліцею                                         Т.М.Федорів  

Секретар    педагогічної ради                                               О.В. Кецмур 


