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ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні педагогічної ради  

протокол №1 від 30.08.2019 року 

Директор Первомайського                                                      

професійного ліцею 

_________ Г.П.Луханіна  

 

План 

роботи педагогічної ради Первомайського професійного ліцею  

на 2019/2020 навчальний рік 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Творча (робоча) 

група 

Відповідальний 

(виконавець) 

Термін Відмітка 

про 

виконання 

Засідання настановчої педагогічної ради  № І  на тему: 

«Організований початок 2019/2020 навчального року» 

1. Вибори секретаря педагогічної ради, 

затвердження регламенту. 

 

Директор 

Луханіна Г.П., 

заступник 

директора з 

НВР - 

Білокінь В.Г.,  

НВихР - 

Юртаєва І.В. , 

методист 

Лук’янчикова 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Луханіна Г.П. 

3
0

.0
8

.2
0

1
9

 

 

2. Про організований початок навчального 

року: про підсумки роботи приймальної 

комісії ліцею щодо набору 2019/2020 н.р.; 

основні завдання педагогічного колективу 

на новий навчальний рік. 

 

3. Розгляд та затвердження річного плану 

роботи ліцею на 2019/2020 н.р. 

 

4. Розгляд та затвердження річного плану 

роботи педагогічної ради ліцею на 

2019/2020 н.р. 

 

5. Затвердження педагогічного 

навантаження викладачів, призначення 

майстрів в/н та класних керівників за 

начальними групами І-ІІІ курсів. 

 

6. Різне.  

Засідання педагогічної ради-педагогічний брифінг № ІІ на тему:  

«Профілактика насильства в закладі освіти як умова соціалізації учнів» 

1. Виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 
Заступники 

директора з 

НВР Білокінь 

В.Г., НВихР               

Юртаєва І.В. 

Бібліотекар 

Пономаренко 

Л.Я. 

Голова МК з 

виховної роботи 

Литвін Т.В., 

класні 

керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

НВихР               

Юртаєва І.В. 

2
4

.1
0

.2
0

1
9

 

 

2. Профілактика насильства в закладі освіти 

як умова соціалізації учнів: 

- Про процедуру подання 

учасниками освітнього процесу 

заяв про випадки булінгу в закладі 

освіти; порядок реагування на 

доведені випадки булінгу в закладі 

освіти; 

- Причини виникнення булінгу та 

його наслідки; 

- Профілактика насильницьких та 

агресивних форм поведінки серед 

учнівської молоді. 

 

3. Про особливості ЗНО-2020.  

4. Різне.  

 

 

 



 

 

Засідання педагогічної ради-самоаналіз № ІІІ: 

«Про підсумки роботи педагогічного колективу за І семестр 2019/2020 н.р.» 

1. Виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 
Заступник 

директора з 

НВР               

Білокінь В.Г., 

НВихР - 

Юртаєва І.В. 

методист  

Лук’янчикова О.В. 

Заступник 

директора з 

НВР               

Білокінь В.Г 1
9
.1

2
.2

0
1
9

 

 

2. Підсумки роботи педагогічного колективу 

за І семестр 2019/2020 н.р.  

 

3. Допуск учнів випускних груп до ДКА.  

4. Про результати вивчення стану 

викладання предмета «Технології». 

 

5. Різне.  

Засідання педагогічної ради-педагогічний стендап № ІV на тему:  

«Використання елементів STEM, STREAM в освітньому процесі як один із напрямів успішної 

реалізації особистості» 

1. Виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 

Директор 

Луханіна Г.П., 

заступник 

директора з НВР  

Білокінь В.Г.,  

НВихР - 

Юртаєва І.В. , 

методист  

Лук’янчикова 

О.В. 

голови МК, ТГ 

 

 

 

 

Директор 

Луханіна Г.П. 

2
0

.0
2

.2
0

2
0

 

 

2. Використання елементів STEM, STREAM 

в освітньому процесі як один із напрямів 

успішної реалізації особистості: 

- Використання додатків Google під 

час навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 

- Створення квест-кімнати за темою 

уроку; 

- Вивчення природничих дисциплін з 

використанням технологій 

доповненої реальності. 

 

3. Про результати вивчення стану 

викладання хімії. 

 

4. Про організацію та проведення ДПА-2019 

року. Допуск учнів до ДПА. 

 

7. Різне.  

Засідання педагогічної ради-квест № V на тему:  

«Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості учня 

ЗП(ПТ)О» 

1. Виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 

Заступник 

директора з 

НВР               

Білокінь В.Г., 

з НВихР -  

Юртаєва І.В. , 

методист  

Лук’янчикова 

О.В. 

викладачі, 

майстри в/н 

Заступник 

директора з 

НВР               

Білокінь В.Г 2
3

.0
4

.2
0

2
0

 

 

2. Формування ключових компетентностей 

як складова становлення успішної 

особистості учня ЗП(ПТ)О. 

 

3. Про результати вивчення стану 

викладання предметів ПТП та ППП 

професії «Тракторист-машиніст с/г 

виробництва категорії «А1», «А2»; слюсар 

з ремонту с/г машин та устаткування; 

водій автотранспортних засобів (категорія 

«С»)». 

 

4. Про стан профорієнтаційної роботи.  

5. Різне. 

 

 

 

 

 

 



      Підсумкове засідання педради-самоаналіз № VІ  на тему:  

«Підсумки роботи педагогічного колективу ліцею за 2019/2020 н.р. та основні завдання на новий 

2020/2021 навчальний рік»                                                                       

1. Виконання рішень педагогічної ради за 

2019/2020 навчальний рік. 
Директор 

Луханіна Г.П., 

заступники 

директора з 

НВР, НВихР 

Білокінь В.Г., 

Юртаєва І.В., 

методист 

Лук’янчикова 

О.В. 

голови МК, ТГ,  

Директор 

Луханіна Г.П. 

 

2
5

.0
6

.1
0

2
0

 

 

2. Про закінчення навчального року та 

переведення учнів на ІІ (ІІІ) курс 

2020/2021 н.р. 

 

3. Підсумки роботи педагогічного колективу 

ліцею за 2019/2020 н.р. та основні 

завдання на новий навчальний рік. 

 

4. Про орієнтовне педагогічне навантаження 

педагогічних працівників на 2020/2021 н.р. 

 

5. Про призначення академічних, соціальних 

стипендій у Первомайському професійному 

ліцеї. 

 

6. Різне.  

 

 

 


