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роботи педагогічної ради ДПТНЗ 
«Білківський професійний аграрний ліцей»  

на 2019-2020 навчальний рік 
 
№з/п Тематика засідань Відповідальний за 

виконання 
Відмітка про 
виконання 

1. Засідання №1                                                                 30 серпня 2019 
«Настановча педрада» 

1.1 Вибори секретаря педагогічної ради. Директор   
1.2 Обговорення навчальних планів з 

професій, за якими ведеться 
підготовка кваліфікованих робітників 
у ліцеї. 

Заступники директора  

1.3 Презентація та затвердження плану 
роботи педагогічного колективу ліцею, 
плану роботи педагогічної ради, 
циклограми методичної роботи на 
2019-2020навчальний рік. 

Директор, методист  

1.4 Про підсумки роботи колективу по 
організації та проведенні вступної 
компанії у 2019 році. Зарахування 
учнів на перший курс. 

Директор   

1.5 Про педагогічне навантаження 
викладачів  на 2019-2020 навчальний 
рік. 

Заступники директора  

1.6 Закріплення майстрів в. н. та класних 
керівників за навчальними групами, 
призначення  завідувачів  кабінетами, 
лабораторіями, майстернями, голів 
методичних комісій. 

Директор   

1.7 Створення комісії з перевірки 
виконання рішень педрад. 

Директор  

1.8 Різне Адміністрація ліцею  
 
 

2 

 
Засідання №2                                                              07 жовтня 2019 року 

 
Тема. «Сучасні підходи до організації навчання» 

Форма проведення: круглий стіл. 
 

2.1 Про хід виконання рішень попередніх 
педагогічних рад. 

Комісія з перевірки 
виконання рішень. 

 

2.2 Про стан навчально-матеріальної бази 
з професій за якими ведеться 

Методист,  
заступник директора з 

 



підготовка в ліцеї та ефективність її 
використання під час проведення 
уроків теоретичного та виробничого 
навчання. 

НВР, старший 
майстер 

2.3 Соціальний портрет першокурсника 
(за результатами психолого-
педагогічних спостережень) 

Заступник директора з 
НВР, практичний 
психолог 

 

2.4 Різне. Адміністрація ліцею  
 
 

3. 

 
Засідання №3                                                                     10   січня 2020 року                                         

Форма проведення: поділ думками. 
3.1 Про хід виконання рішень попередніх 

педагогічних рад. 
Комісія з перевірки 
виконання рішень. 

 

3.2 Про підсумки методичної, навчально-
виховної та навчально-виробничої 
роботи за І семестр 2019-2020 н.р. 

Методист,  
заступник директора з 
НВР, старший майстер 

 

3.3 Про стан викладання та рівень 
навчальних досягнень учнів з 
предметів природничого спрямування 
(фізики, хімії, біології). 

Методист,  
заступник директора з 
НВР 
 

 

3.4 Про стан викладання та рівень 
навчальних досягнень учнів з фізичної 
культури 

Методист,  
заступник директора з 
НВР 

 

3.5 Про стан охорони праці, техніки 
безпеки, виробничої санітарії під час 
освітнього процесу в ліцеї. 

Інженер з ОП  

3.6 Різне. Адміністрація ліцею  
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Засідання №4                                                                    16 березня 2020 року       
                                                  

Тема.  «Атестація – крок до успіху» 
Форма проведення: вернісаж ідей. 

4.1 Про хід виконання рішень попередніх 
педагогічних рад. 

Комісія з перевірки 
виконання рішень. 

 

4.2 Самоосвіта вчителів як складова 
системи внутрішньої методичної 
роботи. 

Методист, голови МК  

4.3 Творчі звіти педагогів, що 
атестуються. Затвердження 
характеристик. 

Директор, методист.  

4.4 Різне. Адміністрація ліцею  
 
 
  

5. 

 
Засідання №5                                                                 18 травня 2020 року                                                        

 
Тема «Роль позакласних заходів у формуванні ключових 

компетентностей  здобувачів освіти» 
Форма проведення: круглий стіл 

 
5.1 Про хід виконання рішень попередніх 

педагогічних рад. 
Комісія з перевірки 
виконання рішень. 

 

5.2 Про роботу гуртків, секцій щодо 
формування в учнів високих 

Заступник директора з 
НВР, керівники 

 



морально-етичних якостей і 
національної свідомості. 

гуртків 

5.3 Про стан професійно-практичної 
підготовки учнів та організація 
співпраці з роботодавцями. 

Заступник директора з 
НВР, старший 
майстер 

 

5.4 Різне. Адміністрація ліцею  
 

6. 
 

Засідання №6                                        26 червня 2020 р 
«Підсумкове засідання». 

 
6.1 Звіт  про роботу комісії з перевірки 

виконання рішень педагогічних рад. 
Голова комісії   

6.2 Про підсумки методичної, навчально-
виховної та навчально-виробничої 
роботи за 2019-2020 навчальний рік. 

Заступники директора 
з          НВР, НВР, 
методист, старший 
майстер 

 

6.3 Про переведення учнів на наступні 
курси. Видача документів про 
відповідний освітній та   освітньо-
кваліфікаційний рівень, нагородження 
за успіхи в навчанні. 

Заступник директора з 
НВР 

 

6.4 Вироблення концепції та програми 
розвитку ліцею. Визначення основних  
напрямків роботи ліцею на 2020-2021 
навчальний рік.   

Директор   

6.5 Різне. Адміністрація ліцею   
 
Директор                                                                    В.І.Білак 
 


