
                                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                    директор ліцею ___________  І.В.Доронюк 

                                                                                  31.08.2022 р.                                                                                              

                                                                              

Педагогічні  ради   Рогатинського ліцею                                                              

«Гімназія імені Володимира Великого»   у 2022 - 2023 навчальному  році 

31 серпня 2022р. 

1. Про підсумки діяльності ліцею  у 2021-2022 навчальному році та завдання педагогічного 

колективу щодо підвищення якості освітнього та виховної роботи в період московської 

агресії.   

                                                                                                                  Доронюк І.В.  

2. Про підсумки складання ЗНО випускниками ліцею  та  продовження навчання в закладах 

вищої освіти.  

                                                                                                                Лівіновська Н.В.    

3. Про затвердження форми освітнього процесу та створення безпечних умов  навчання   в 

час воєнного стану.  

                                                                                                          Доронюк І.В., Лівіновська Н.В. 

 

4. Про структуру нового 2022-2023 навчального року   

Доронюк І.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Про погодження  освітніх  програм на 2022-2023 навчальний рік.               

                                                                    Мартинюк У.Л. 

 

6. Про затвердження річного плану роботи ліцею з додатками на 2022-2023 навчальний рік  

                                                                                                                                      Мартинюк У.Л. 

7. Про затвердження навчальних програм для 5 класу НУШ. 

                                                                                                                                      Мартинюк У.Л. 

8. Про тижневе навантаження, профілі навчання в 10-11 кл., варіативну складову освітніх 

програм 

                                                                                                                                  Лівіновська Н.В. 

9. Про організований початок 2022-2023 навчального року в умовах воєнного стану  та 

особливості викладання  навчальних предметів у   2022-2023 навчальному році. 

         Мартинюк У.Л. 

10. Про оцінювання курсів за вибором. 

      Мартинюк У.Л. 

11. Про оцінювання навчальних досягнень учнів  у  2022-2023 навчальному році. 

           Мартинюк У.Л. 

12. Обговорення питання ходу професійного розвитку педагогів в умовах дистанційного 

навчання. Визнання результатів підвищення кваліфікації (за потреби) 

                                                                                                                   Мартинюк У.Л. 

13. Про внесення доповнень до  локальних положень про дистанційне та  індивідуальне 

навчання.  

Лівіновська  Н.В.           

14. Про продовження використання сервісів google classroom,  google meet та платформи 

електронного журналу «Моя школа» для дистанційного навчання.                                                                         

                                                                                                                                     Доронюк І.В. 

 

РІЗНЕ 



 

 

18 жовтня 2022 р. 

 

1. Формування в особистості ліцеїста готовності до захисту України. 

Зварчук Я.М. 

2. Формування в учнів  знань та умінь для оборони країни, навчання їх діям в надзвичайних 

ситуаціях. 

Жирий Р.Я., Москаль С.В. 

 

3.  Про виконання рішення педагогічної ради від 10.10.2017 “Про формування у гімназистів 

готовності до захисту рідного краю на уроках захисту Вітчизни та в позакласній роботі”.     

                                                                                                                                         Зварчук Я.М. 

Різне 

 

22 листопада 2022 р. 

 

1.  Використання комп’ютерних технологій на уроках мистецької освітньої галузі.  

                                                                                                                    Зварчук Я.М. 

2.  Роль комп’ютерних технологій на уроках образотворчого мистецтва та мистецтва. 

 Люлька І.В.  

                                                    

3. Про виконання рішень педагогічної ради від 11.11.2017 р. «Національно-патріотичне 

виховання гімназистів засобами художньої культури, музичного та образотворчого 

мистецтва ». 

                                                                                                                             Зварчук Я.М. 

Різне 

 

 

03 січня 2023 р. 

 

1. Фахова компетентність вчителя - важлива умова впровадження нового Державного 

стандарту з математики.                               Лівіновська Н.В. 

 

2. Шляхи реалізації компетентнісного підходу на уроках математики.                

Покришка І.Ю., Стасів М.Р., Хом’як С.В. 

                                    

3. Виконання рішень педагогічної ради від 30.01.2018 р. «Застосування інноваційних 

технологій  для розвитку особистісної та індивідуальної компетентностей учнів на уроках 

математики».    

                                                                                                                                   Лівіновська Н.В. 

Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 березня 2023 р. 

 

1. Ефективність форм  оцінювання на уроках англійської мови. 

  Мартинюк У.Л. 

3. Використання сучасних форм оцінювання на уроках англійської мови. 

                                                                                                                    Бирич О.П., Рубашна О.А 

    

3. Виконання рішень педагогічної ради від 30.03.2018 р. «Про формування функціональної та 

інформаційної грамотності учнів на уроках англійської мови»                                                                                       

                                                                                                                                     Мартинюк У.Л. 

Різне 

 

23 травня 2023 р. 

 
1.  Створення  в ліцеї освітнього середовища, вільного від будь-яких проявів насильства, 

булінгу, мобінгу. 

                                                                                                                             Зварчук Я.М.                  

                                                                                

2.  Чи мають учасники освітнього процесу  правовий захист від булінгу та мобінгу? 

                                                                                                                         Яновський Б.А. 
                                                                                                                                                        .     

3. Про виконання рішення педагогічної ради від 15.05.2018 р. “Правове виховання 

гімназистів під час уроків правознавства та в позакласній роботі як чинник виховання 

свідомого соціально активного громадянина України”.                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Зварчук Я.М. 

Різне 

 

06 червня 2023 р. 

 
1.  Допуск до ДПА та звільнення від неї учнів 9 класу. 

2.  Про виконання навчальних планів. 

3.  Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями та свідоцтвами з відзнакою 

для учнів 9 та 11 класів. 

 

Різне 

 

15 червня 2023 р. 

 
1. Про випуск з ліцею учнів 11 класу. 

2. Про нагородження золотими та срібними медалями учнів 11 класу. 

3. Про нагородження грамотами за особливі успіхи  у вивченні окремих предметів учнів 11 класу. 

4. Про випуск учнів 9 класів та вручення свідоцтв з відзнакою. 

5. Про перевід учнів 5-8, 10 класів у наступні класи та нагородження похвальними листами. 

 

 Різне 

 

 

 


