
ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради 

Калуського ліцею № 10 

Від 05.02.2019 р.                                              № 2 

м. Калуш 

 

Голова      –  Федорів Т. М. 

Секретар  –  Кецмур О.В. 

                                                                               Присутні  –   102. 

                                                                               Відсутні   –  15. 

Порядок  денний: 

2.1. Про формування ціннісного ставлення учнів до праці в контексті 

компетентнісного підходу на уроках трудового навчання та в 

позаурочний час. 

2.2. Про адаптацію учнів 1,5,10 класів.  

2.3. Про визначення претендентів на нагородження золотими та 

срібними медалями за особливі успіхи в навчанні за підсумками 2017-

2018 навчального року та І семестру 2018-2019 навчального року. 

2.4. Про підсумки підвищення кваліфікації працівниками ліцею у 2018 

році та затвердження плану підвищення кваліфікації педагогів у 2019 

році. 

2.5. Про науково-педагогічний проект «Інтелект України». 

2.6. Різне. 

 

2.1.СЛУХАЛИ:   

Лужну О.М, заступника директора ліцею з навчально-виховної 

роботи, яка повідомила про формування ціннісного ставлення учнів 

до праці в контексті компетентнісного підходу на уроках трудового 

навчання та в позаурочний час; обговорення даного питання на 

спільному засіданні методичних об’єднань вчителів  початкових 



класів і художньо-естетичного циклу предметів – текст довідки 

додається до протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1.1. Рівень викладання трудового навчання та технологій, стан  

формування в учнів ціннісного ставлення до праці вважати 

задовільним. 

2.1.2. Адміністрації ліцею: 

2.1.2.1. Продовжувати враховувати при складанні розкладу уроків 

можливості одночасного навчання на уроках трудового навчання 

(технологій) двох паралельних класів без поділу на групи з метою 

об’єднання в групи дівчат та хлопців. 

2.1.2.2. Сприяти максимальному забезпеченню конструкційними 

матеріалами для продовження діяльності загальношкільного проекту 

«Наша школа – нашими руками» (постійно). 

2.1.3. Вчителям трудового навчання: 

2.1.3.1. Щороку до 01 березня представляти власні методичні 

роботи на педагогічних виставках, вернісажі педагогічних ідей.  

2.1.3.2. Здійснювати вибір об’єктів проектної діяльності на уроках 

у класах без поділу на групи з урахуванням інтересів та здібностей 

учнів, з можливою диференціацією виробів (постійно). 

2.1.3.3. До 01. 09. 2019 р. при плануванні навчальної діяльності 

здійснювати спільне планування роботи в рамках проекту «Наша 

школа – нашими руками». 

2.1.3.4. Вчителям технічних видів праці посилити роботу з 

обдарованими та творчими дітьми, активніше залучаючи їх до 

позакласної діяльності та участі у  предметних олімпіадах, творчих 

конкурсах (постійно).   

2.1.4. Класним керівникам: 



2.1.4.1. Посилити  роботу з учнями та їх батьками щодо залучення 

учнів до гурткової роботи із подальшою можливістю профорієнтації 

(постійно). 

2.1.4.2. Активізувати проведення виховних заходів 

профорієнтаційного спрямування до яких залучати батьків з метою 

презентації власних професій. 

2.1.4.3. При плануванні та проведенні годин класного керівника 

використовувати актуальну тематику, сучасні форми організації та 

проведення (з урахуванням вікових особливостей), спрямовані на 

емоційну сферу учнів. 

2.1.4.4. Активніше залучати класні колективи до планування 

реалізації довготривалого загальношкільного проекту «Наша школа – 

нашими руками» (постійно).   

2.1.5. Методичному об’єднанню вчителів предметів художньо-

естетичного циклу спланувати розробку оновленого дизайну території 

ліцею до 01.04.2019 р. 

 

2.2.СЛУХАЛИ:   

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

роботи, яка повідомила що згідно плану роботи ліцею на 2018-2019 

навчальний рік 10 та 12 січня було проведено педагогічні консиліуми 

з питань адаптації – тексти довідок додаються до протоколу. 

Протягом вересня-листопада проводилася підготовча робота по 

вивченню даного питання адміністрацією, класними керівниками, 

практичним психологом, соціальним педагогом: відвідувалися уроки, 

проводилися усні бесіди з вчителями і учнями, тестування учнів, 

опитування батьків, психологічні дослідження. 

Педагогічні  консиліуми  1 класів «Нова українська школа – щаслива 

дитина» та 10 класів «Задоволення індивідуальних запитів та інтересів 

ліцеїстів в умовах профілізації» проходили у формі  Конференції 



партнерів. За результатами опитування батьків 1 та 10 класів, учнів 10 

класів були визначені пріоритети за трьома напрямками роботи: 

- Робота з батьками; 

- Мотивація учнів; 

- Професійний розвиток учителів. 

Учасники конференції партнерів 10 класів розглянули проблеми, 

пов’язані з профілізацією , які виникли під час адаптації учнів. 

Учасники конференцій працювали у трьох групах: учні, батьки та 

вчителі. На основі спільної роботи був складений план заходів. 

Традиційно проходила адаптація учнів 5 класів: вчителі-предметники, 

класні керівники, практичний психолог та соціальний педагог 

обговорили проблеми, які виникли під час адаптаційного періоду.  

Обговоривши на педагогічних консиліумах проблеми, які були 

озвучені, учасники Конференції партнерів визначили SMART- цілі, 

реалізувати які можливо виконавши план заходів, складений ними. 

УХВАЛИЛИ: 

2.2.1. Затвердити план заходів Калуського ліцею №10 щодо адаптації 

учнів 1,5,10 класів до нових умов навчання (додаток 1). 

 

2.3.СЛУХАЛИ:   

Журлову Н.Є., заступника директора ліцею з навчально-виховної 

роботи, яка повідомила про претендентів на нагородження золотими 

та срібними медалями за особливі успіхи у навчанні за підсумками 

2017-2018 навчального року  та І семестру 2018-2019 навчального 

року -  текст доповіді додається до протоколу. 

Фуртас Г.В., класного керівника 11-А класу, яка повідомила про 

особливі успіхи у навчанні за підсумками 2017-2018 навчального року  

та І семестру 2018-2019 навчального року претендентів на 

нагородження золотими та срібними медалями – текст виступу 

додається до протоколу. 



УХВАЛИЛИ: 

2.3.1. Відповідно до Положення про золоту медаль «За високі 

досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», 

за підсумками 2017-2018 навчального року та першого семестру 2018-

2019 навчального року, на підставі результатів контрольних робіт за 

завданнями адміністрації, проведеними у 2017-2018 навчальному році, 

вважати претендентами: 

2.3.1.1. на золоту медаль - Себій Андріану, ученицю 11-А класу. 

2.3.1.2. на срібну медаль - Луцан Ірину, Гулевич Вікторію, Козик 

Катерину, учнів 11-А класу. 

 

2.4. СЛУХАЛИ:   

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

яка повідомила про підсумки підвищення кваліфікації працівників 

ліцею у 2018 році та план-графік на 2019 рік – текст довідки додається 

до протоколу. 

УХВАЛИЛИ: 

2.4.1. Організацію з питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ліцею у 2018 вважати ефективною. 

2.4.2. Вчителям-слухачам курсів підвищення кваліфікації звіт про 

проходження курсової підготовки висвітлювати на сайті ліцею 

впродовж двох тижнів після проходження курсів. 

2.4.3. Затвердити план-графік курсів підвищення кваліфікації 

працівниками ліцею на 2019 рік (додаток 2). 

2.4.4. Працівникам ліцею, які проходитимуть курси підвищення 

кваліфікації при ІОІППО заповнити онлайн-опитувальник на сайті 

інформаційно аналітичного сектору за три тижні до початку роботи 

відповідної категорії курсів 

 



2.5. СЛУХАЛИ:   

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

яка ознайомила присутніх з організацією навчання дітей перших 

класів  ліцею за навчальним планом, навчальними програмами та 

навчально-методичним забезпеченням для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1 ступеня, які працюють за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України» згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від №1319 від 02.11.2016. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.5.1.   Порушити клопотання перед управлінням освіти Калуської 

міської ради про узгодження відкриття 2 перших класів, які 

працюватимуть з 1 вересня 2019 року   за   навчальним    планом,    

навчальними    програмами    та   навчально-методичним 

забезпеченням, що чинні в межах науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України». 

 

2.6. СЛУХАЛИ:   

Фуртас Г.В., класного керівника 11-А класу, яка запропонувала в 

зв’язку зі зміною умов вступу у Вищі навчальні заклади та на підставі 

заяв учнів 11-А класу: Височана О., Базюк І., Гулими С., Яніва М., 

Стефаніва Т. та Мазніченко М. перевести даних учнів із групи з 

додатковими годинами на вивчення історії України у групу з 

додатковими годинами на вивченням математики – текст виступу 

додається до протоколу. 

Олексин Л.Д., класного керівника 11-В класу, яка запропонувала на 

затвердження характеристику учениці 11-В класу Бережанської 

Христини. 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

2.6.1. Перевести учнів 11-А класу: Височана О., Базюк І., Гулими С., 

Яніва М., Стефаніва Т. та Мазніченко М. із групи з додатковими 

годинами на вивчення історії України у групу з додатковими 

годинами на вивченням математики. 

2.6.2. Затвердити характеристику учениці 11-В класу Бережанської 

Христини. 

 

 

 

 

 

Голова педради – директор ліцею                                        Т.М.Федорів  

Секретар    педагогічної ради                                               О.В. Кецмур  

 


