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ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні педагогічної ради  

протокол №1 від 28.08.2021 року 

Директор Первомайського  

професійного ліцею 

_________ Галина ЛУХАНІНА  

 

План 

роботи педагогічної ради Первомайського професійного ліцею  

на 2021/2022 навчальний рік 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Творча (робоча) 

група 

Відповідальний 

(виконавець) 
Термін 

Відмітка 

про 

виконання 

Засідання настановчої педагогічної ради  № І  на тему: 

«Організований початок 2021/2022 навчального року» 

1. 
Вибори секретаря педагогічної ради, 

затвердження регламенту. 

Директор, 

заступники 

директора з 

НВР, 

НВихР, 

методист 

 

Директор 

 

2
8

.0
8

.2
0

2
1

 

 

2. 

Про організований початок навчального 

року:  

 про підсумки роботи приймальної 

комісії ліцею щодо набору 2021/2022 

н.р.; 

 розгляд та затвердження річного 

плану роботи педагогічної ради ліцею 

на 2021/2022 н.р.; 

 розгляд та затвердження річного 

плану роботи ліцею на 2021/2022 н.р.; 

 основні завдання педагогічного 

колективу на новий навчальний рік. 

 

3. 

Затвердження педагогічного 

навантаження викладачів, призначення 

майстрів в/н та класних керівників за 

начальними групами І-ІІІ курсів. 

 

4. Різне.  

Засідання педагогічної ради-педагогічний брифінг № ІІ на тему: «Забезпечення комфортних й 

безпечних умов навчання і виховання здобувачів освіти ліцею в сучасному освітньому 

середовищі, вільному від будь-яких форм насильства та дискримінації» 

1. 
Виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 

Заступники 

директора з 

НВР, НВихР, 

бібліотекар, 

практичний 

психолог, 

голова МК з 

виховної 

роботи, класні 

керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

НВихР                

2
8

.1
0

.2
0

2
1

 

 

2. 

Забезпечення комфортних й безпечних 

умов навчання і виховання здобувачів 

освіти ліцею в сучасному освітньому 

середовищі, вільному від будь-яких форм 

насильства та дискримінації: 
1.Педагогічна толерантність викладача. 

2.Емоційний інтелект – як передумова 

розвитку успішної особистості. 

3. Вирішення конфліктів мирним шляхом. 

4. Сучасні методики профілактичної 

роботи з подолання  негативних проявів 

серед дітей, методики раннього виявлення 

дітей, які належать до групи ризику. 

 

3. 
Про результати вивчення стану 

викладання ПДР (ЗПП). 

 



4. Про особливості ЗНО-2021.  

5. Різне.  

Засідання педагогічної ради-самоаналіз № ІІІ: 

«Про підсумки роботи педагогічного колективу за І семестр 2021/2022 н.р.» 

1. 
Виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 

Заступники 

директора з 

НВР, 

НВихР, 

методист  

Заступник 

директора з 

НВР                

2
3

.1
2

.2
0

2
1

 

 

2. 
Підсумки роботи педагогічного колективу 

за І семестр 2021/2022 н.р.  

 

3. 

Про результати вивчення стану 

викладання предметів: 

 основи галузевої економіки і 

підприємництва; 

 основи енергозбереження, вимог 

бережливого виробництва. 

 

5. Різне.  

Засідання педагогічної ради-круглий стіл № ІV на тему: 

«Фасилітація в системі освітньої діяльності: теорія і практичні поради» 

1. 
Виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 

Директор, 

заступники 

директора з НВР, 

НВихР, 

методист, 

голови МК, ТГ 

Директор 

2
4

.0
2

.2
0

2
2

 

 

2. 

Фасилітація в системі освітньої діяльності: 

теорія і практичні поради: 

 чинники ефективного спілкування в 

освітньому процесі; 

 фасилітація як супровід 

комунікативного процесу 

ефективного навчання. 

 

3. 

Про здійснення контролю за станом  

викладання навчальних предметів: 

 англійська мова; 

 хімія; 

громадянська освіта. 

 

4. 
Про організацію та проведення ДПА-2022 

року. Допуск учнів до ДПА. 

 

5. Різне.  

Засідання педагогічної ради-презентаційний меседж № V на тему: 

«Розвиток цифрового інтелекту педагога: путівник по цифрових інструментах в ефективній 

організації і проведенні освітнього процесу» 

1. 
Виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 

Заступники 

директора з 

НВР, НВихР, 

методист, 

викладачі, 

майстри в/н 

Заступник 

директора з 

НВР                

2
6

.0
5

.2
0

2
2

 

 

2. 

Розвиток цифрового інтелекту педагога: 

путівник по цифрових інструментах в 

ефективній організації і проведенні 

освітнього процесу. 

 

3. 
Допуск здобувачів освіти випускних груп 

до ДКА. 

 

4. 

Про здійснення контролю за станом  

викладання навчальних предметів: 

 ПТП з професії «Штукатур, 

лицювальник- плиточник»; 

 ППП професії 

«Електрогазозварник, 

 електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах». 

 



5. Про стан профорієнтаційної роботи.  

6. Різне.  

Підсумкове засідання педради-самоаналіз № VІ  на тему: 

«Підсумки роботи педагогічного колективу ліцею за 2021/2022 н.р. та основні завдання на новий 

2022/2023 навчальний рік» 

1. 
Виконання рішень педагогічної ради за 

2021/2022 навчальний рік. 

Директор 

заступники 

директора з 

НВР, НВихР, 

методист 

голови МК, ТГ 

Директор 

2
3

.0
6

.2
0

2
2

 

 

2. 

Про закінчення навчального року та 

переведення учнів на ІІ (ІІІ) курс 

2021/2022 н.р. 

 

3. 

Підсумки роботи педагогічного колективу 

ліцею за 2021/2022 н.р. та основні 

завдання на новий навчальний рік. 

 

4. 
Про орієнтовне педагогічне навантаження 

педагогічних працівників на 2021/2022 н.р. 

 

5. 

Про призначення академічних, соціальних 

стипендій у Первомайському професійному 

ліцеї. 

 

6. Різне.  

 

 

 


