
Онлайн-засідання педагогічної ради 

Старомізунського ліцею 

 

Сьогодні, 05 травня 2020 року, відповідно до плану роботи 

Старомізунського ліцею імені Василя Верховинця на 2019-2020 навчальний 

рік, відбулося засідання педагогічної ради освітнього закладу в 

дистанційному режимі на платформі ZOOM. Тема педради: «Про організацію 

завершення 2019-2020 навчального року в умовах дистанційного навчання». 

Порядок денний педради: 

1. Про завершення 2019/2020 навчального року та оцінювання здобувачів 

освіти під час карантину. 

2. Про затвердження гнучкого графіка проведення підсумкових 

контрольних робіт. 

3. Про організацію і проведення дистанційних 3-х денних навчально-

польових зборів (18 годин) з учнями 11 класу ліцею. 

4. Про визнання результатів сертифікатів підвищення кваліфікації 

педагогів ліцею, отриманих за період 02.01.2020 року по 30.04.2020 

року. 

В онлайн-засіданні педагогічної ради ліцею взяли участь 37 

педагогічних працівників ліцею. 

Голова педагогічної ради О. Сова проаналізувала нормативну базу з 

питання завершення 2019-2020 навчального року та рекомендувала 

педагогічним працівникам ліцею опрацювати її, а саме:  

 лист МОН України №1/9-173 від 23.03.2020 року «Щодо 

організації освітнього процесу в закладах загальної середньої 

освіти під час карантину»,  



 лист МОН України №1/9-182 від 31.03.2020 року «Щодо 

організованого завершення 2019-2020 року та зарахування до 

закладів загальної середньої освіти»,  

 наказ МОН України № 463 від 30.03.2020 року «Про звільнення 

від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої 

освіти у 2019-2020 навчальному році»,  

 лист МОН України №1/9-201 від 08.04.2020 року «Щодо 

нагальних питань впровадження Закону України «Про повну 

загальну середню освіту»,  

 лист МОН України №1/9-213 від 16.04.2020 року «Щодо 

проведення підсумкового оцінювання та організованого 

завершення 2019-2020 навчального року»,  

 лист відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради 

№233/01-12 від 24.04.2020 року, 

Особливі умови завершення 2019-2020 навчального року в умовах карантину 

і дистанційного навчання вимагають особливого відношення і уваги до 

кожного учня, поваги і вдячності їх батькам. Директор також подякувала 

педагогічним працівникам ліцею за наполегливість, креативність і 

ініціативність в освоєнні нових технологій, за результативність набутого 

досвіду дистанційного навчання.  

Заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи Л. Лиходід 

запропонувала погодити графік проведення підсумкових контрольних робіт, 

з використанням дистанційних технологій у формі вибраній учителями 

(контрольні роботи, тести, проекти, відеоролики, презентації, малюнки, 

вироби, колекції, тощо) з усіх навчальних предметів у період з 12 по 25 

травня 2020 року. Педагогічна рада схвалила гнучкий графік дистанційних 

перевірочних робіт за другий семестр з метою недопущення перевантаження 

учнів і раціонального використання часу. Вирішили оприлюднити даний 

графік на офіційному сайті ліцею та забезпечити інформування учнів і їх 

батьків про види оцінювання, необхідні для нього ресурси, дату та тривалість 

проведення оцінювання (для синхронного режиму); дату та час розміщення 

завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму). 

 Заступник директора М. Шарабуряк нагадала, що відповідно до Указу 

Президента України від 25.10.2002 №948/2002 «Про Концепцію допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Положення про 

допризовну підготовку юнаків, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України 30.11.2000 №1770, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2020 року №338 «Про переведення єдиної державної 

системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», листа МОН від 



23 березня 2020 року №1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти під час карантину» та програми предмету 

«Захист Вітчизни» випускники 11 класу повинні пройти 3-х денні навчально-

польові зборів (18 годин). Схвалили пропозицію провести навчально-польові 

збори з учнями 11 класів дистанційно. Для цього запропонували вчителям ЗВ 

М. Семківу та А. Кунько М. скласти графік-розрахунок годин на період 

навчально-польових зборів з 06 по 08.05.2020 року,  підготувати тести з 

відповідних розділів програми «Захист Вітчизни» (вогнева підготовка, тактична 

підготовка, домедична допомога та ін..) для виконання їх під час проведення 

дистанційних навчально-польових зборів; використовувати інтернет-ресурси: 

VіЬег, Zoom, DUO тощо. 

 Директор О. Сова також запропонувала визнати результати  

сертифікатів про підвищення кваліфікації із зазначенням відповідної 

кількості отриманих академічних годин для всіх педагогічних працівників 

ліцею, які проходили курсову підготовку в період з 02.01.2020 року по 

30.04.2020 року. 

 Члени педагогічної ради схвалили покроковий алгоритм завершення 

2019-2020 навчального року. 

 

 Упродовж роботи педагогічної ради панувала дружня, доброзичлива, 

творча та робоча атмосфера, що об’єднала колег-педагогів, спраглих до 

спілкування, сповнених бажанням до ефективної співпраці, переповнених 

гордістю, що вони набули нового досвіду роботи в дистанційному режимі, 

яким зможуть поділитися зі своїми учнями.  

 Дякую всім учасникам педагогічної ради, що долучилися до засідання 

в онлайн-режимі! 

Бажаю нових ідей та творчих успіхів у їх реалізації! Вдалого 

продовження дистанційного навчання та успішного завершення 2019-2020 

навчального року! 

Бережіть себе і своїх рідних!  

Будьте здорові! 

З повагою директор ліцею О. Сова 
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