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ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

 

від 04 квітня 2018 року   м. Калуш    №4 

 

Присутні-47 членів ради 

Відсутні-11 членів педради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Зміни до структури 2017-2018 навчального року 

СЛУХАЛИ: 

Кусеня М.В- директора школи 

У зв’язку з різким ростом захворюваності учнів на ГРВІ та грип у школі було 

призупинено освітній процес: 

– для учнів 1-4 класі з 23 лютого по 05 березня 2018 року; 

– 5-11 класів з 23 лютого по 02 березня 2018 року.  

З метою недопущення зниження якості освітнього процесу та забезпечення 

виконання навчальних планів та програм пропоную внести зміни до структури 2017-2018 

навчального року, а саме  продовжити навчальний рік до 31 травня 2018 року. 

РІШЕННЯ 

1.1.  Внести зміни до структури 2017-2018 навчального року, а саме  продовжити 

навчальний рік до 31 травня 2018 року 

За таке рішення проголосували всі члени педради. 

2. Про проведення навчальної практики. 

СЛУХАЛИ: 

Псюк М.Й – заступника директора школи з навчально-виховної роботи  

Педагогічна рада повинна вирішити питання щодо проведення навчальної 

практики. Прошу висловити свої міркування з приводу доцільності її проведення в 2017-

2018 н.р. 
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ВИСТУПАЛИ: 

Головчак Г.Б – вчитель інформатики 

Як відомо в першій половині червня в школі працюватиме оздоровчий табір, який із 

задоволенням відвідує чимала кількість учнів, проведення в цей же час навчальної 

практики вважаю недоцільним. 

 

Білик Р.П – вчитель математики 

Протягом навчального року практично всі класи побували в екскурсійних поїздках, 

відвідували мистецькі виставки. Тому підтримую думку колег, що навчальну практику 

проводити не варто. 

РІШЕННЯ 

2.1 В 2017-2018 н.р. навчальну практику в школі не проводити. 

  За таке рішення проголосували всі члени педради. 

3. Затвердження графіків проведення ДПА у 4-их та 9-их класах. 

 

СЛУХАЛИ 

Кусеня М.В.- директора школи 

Пропонується провести ДПА в 4-их класах 15 і 17 травня 2018 року; в 9-их класах – 5,7,12 

червня 2018 року. 

Проведення ДПА в 4-их та в 9-их класах в зазначені терміни підтримали одноголосно всі 

члени педради. 

РІШЕННЯ 

3.1 Затвердити терміни проведення ДПА  

– в 4-их класах 15.05.2018 та 17.05.2018 р; 

– в 9-их класах 05.06.2018р., 07.06.2018р. та 12.06.2018р. 

4. Затвердження третього предмета (за вибором) для складання ДПА учнями 9 класу. 

 СЛУХАЛИ: 

Олексюк О.Р. – класний керівник 9-А класу. 

Учні 9-А класу вибрали історію України для проходження ДПА. 

 

Рабарська Н. Я. – класний керівник 9-Б класу. 

Для проходження ДПА учні 9-Б класу вибрали зарубіжну літературу. 

 

ВИСТУПАЛИ: 

Полулях Г.І.– вчитель зарубіжної літератури. 

Не можу зрозуміти, чим керувались школярі, зупинивши свій вибір на зарубіжній 

літературі, адже рівень знань у них з даної навчальної дисципліни не найвищий. 

Білик Р.П. – вчитель математики 



Хочу відзначити, що зарубіжна література є складним предметом тому що учні з цієї 

дисципліни не володіють певним обсягом матеріалу (термінологією), який повинні мати 

при складанні ДПА. 

Головчак Г.Б.– вчитель інформатики 

Українська література вивчається ще з початкових класів, тому учні більше ознайомлені з 

цим предметом, мають достатні знання для того,щоб на належному рівні скласти ДПА. 

Зарубіжна література є більш складною, учням вона дається важче. 

Думенко С.Ф. –вчитель початкових класів 

На мою думку українська література більш доступна для учнів, ніж зарубіжна література. 

 

В результаті голосування за предмет «Українська література» проголосували: 

        За – 43; 

        Проти – 1; 

        Утрималось – 4. 

В результаті голосування за предмет «історія України» було прийняте одноголосне 

рішення. 

РІШЕННЯ  

4.1 Затвердити українську літературу, як навчальну дисципліну(третій предмет за вибором 

учнів) для проходження ДПА учнями 9-Б класу. 

4.2 Затвердити історію України, як навчальну дисципліну(третій предмет за вибором 

учнів) для проходження ДПА учнями 9-А класу. 

 

Голова педради       М. В. Кусень 

 

Секретар         В.С. Білик 

 


