
Проект рішення педагогічної ради від 24.06.2020 

І питання. Інформація про хід виконання рішень попередніх педагогічних рад. 

(Кузьмич І.П.) 

1. Інформацію про хід виконання рішень попередніх педагогічних рад взяти до 

уваги. 

 

ІІ питання. Здобуття компетентностей учнями навчальних груп під час дистанційного 

навчання (Міщак В.В., Іськович Р.Р., Порадюк О.С., Марчук Н.С., Матвійчук О.А., 

Помаранська Н.Є.,) 

1. Організацію дистанційного навчання у період карантину вважати задовільною. 

2. Методичним комісіям здійснити аналіз дистанційного навчання за період 

карантину і внести пропозиції щодо покращення організації дистанційного 

навчання навчального закладу до 01.09.2020.  

3. Педагогічним працівникам активізувати роботу із створення та систематизації 

відеоматеріалу для дистанційного навчання – до 01.09.2020. 

4. Дирекції ліцею рекомендувати до 01.09.2020 розглянути можливість: 

a. Придбання веб-камер в усі навчальні кабінети та майстерні. 

 

ІІІ питання. Доповідь «Громадсько-патріотичне виховання учнів Рівненського 

професійного ліцею» (Присяжна Д.П.) 

1. Педагогічним працівникам постійно проводити громадсько-патріотичне 

виховання учнів Рівненського професійного ліцею - постійно. 

ІV питання. Доповідь про хід впровадження дуальної форми навчання в навчально-

виробничий процес Рівненського професійного ліцею (Ляшук Ю.В., Холодько Л.С.) 

1. Хід впровадження дуальної форми навчання в навчально-виробничий процес 

Рівненського професійного ліцею вважати задовільним. 

2. Продовжувати співпрацю з роботодавцями– постійно.   

3. Старшому майстру сприяти в розширенні списку потенційних партнерів-

роботодавців з числа підприємств міста та області – постійно.   

V питання. Відповідність комплексно-методичного забезпечення з професій 

«Електрогазозварник. Рихтувальник кузовів», «Електрогазозварник» завданням 

навчально-виховного процесу (робочим навчальним планам та СП(ПТ)О) (Матвійчук 

О.А.) 

1. Комплексно-методичне забезпечення за професіями «Електрогазозварник. 

Рихтувальник кузовів», «Електрогазозварник»  вважати таким, що відповідає 

завданням навчально-виховного процесу. 

2. Викладачам, майстрам в/н продовжувати роботу з удосконалення комплексно-

методичного забезпечення теоретичного та практичного навчання з професій 

«Електрогазозварник. Рихтувальник кузовів», «Електрогазозварник», працювати 

над підвищенням свого професійного рівня, впроваджувати інновації в 

навчальний процес  - постійно. 

3. Дирекції ліцею рекомендувати до 01.09.2020 розглянути можливість відповідно 

до СП(ПТ)О «Електрогазозварник»: 



a. придбати зварювальний апарат для зварювання в середовищі захисних 

газів неплавким елетродом TIG; 

b. сприяти в списанні комп’ютерного класу старого зразка (>15 років);  

c. придбати нові ПК учнів в кількості 8 – 10 штук. 

 
VІ питання. Звіт про методичну роботу та роботу методичних комісій (Кузьмич І.П., 

Іськович Р.Р., Марчук Н.С., Матвійчук О.А., Помаранська Н.Є., Порадюк О.С.) 

1. Звіт про методичну роботу взяти до уваги. 

2. Роботу методичних комісій та методичну роботу у ліцеї вважати задовільною. 

3. Методичним комісіям здійснити аналіз діяльності педагогічних працівників і 

внести пропозиції щодо вивчення кращого передового педагогічного досвіту на 

рівні навчального закладу до 01.01.2021.  

4. Педагогічним працівникам активізувати роботу із розміщення та подачі до 

друку кращих розробок у педагогічній пресі та на розгляд навчально-методичної 

ради НМЦ ПТО у Рівненській області – протягом року. 

5. Педагогічним працівникам долучатися до участі у навчально-методичних 

заходах обласного та всеукраїнського рівня – протягом року. 

6. Дирекції ліцею рекомендувати до 01.09.2020 розглянути можливість: 

a. обладнати нову виробничу майстерню (перукарів, візажистів),  

b. провести ремонт кабінету 206 

 

VІІ питання. Звіт про спортивно-масову роботу.(Дубнюк А.О.) 

1. Звіт про спортивно-масову роботу взяти до уваги. 

2. Керівнику фізвихованя до 01.09.2020 підготувати спортивний зал та спортивні 

майданчики до нового навчального року. 

3. Керівнику фізвиховання, викладачу фізичного виховання, керівникам 

спортивних гуртків підтримувати у належному стані та оновлювати спортивний 

інвентар – постійно. 

 

VІІІ питання. Перевід учнів 1,5 року навчання на другий курс та допуск учнів одного 

року навчання до ДКА. (Холодько Л.С.) 

1. Перевести учнів груп № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 на другий курс. 

2. Допустити учнів груп № 8, 9, 13 до складання ДКА. 

 

ІХ питання. Ознайомлення з попереднім навантаженням на 2020-2021 н.р. 

1. Попереднє навантаження педагогічних працівників на 2020-2021 н.р. взяти до 

уваги. 

 

Х питання. Різне 


