
КОМУНАЛЬНИЙ   ЗАКЛАД   

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

«ЛІЦЕЙ  №142 ІМЕНІ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА» 

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ 
 

П Р О Т О К О Л 

засідання методичної   ради 

     від «19» вересня  2019 р.        №1 

            Черга денна: 

   Обговорення мети і завдання роботи методичної ради щодо 

впровадження: 

- ІУ етапу обласного освітнього проекту «Інтегрування змісту 

випереджаючої освіти для сталого розвитку у НВП»; 

- У етапу обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії 

соціалізації особистості громадянського суспільства»; 

- дослідно-експериментальної роботи за проектом «Олімпійська освіта і 

культура» (міжнародної мережі школи олімпійської освіти); 

- «Проекту формування академічної доброчесності у школі»; 

- наскрізного інтегрованого курсу за вибором «Культура добросусідства». 

Присутні члени ПМК, вчителі вищої категорії, «учителі-методисти», 

«старші учителі» - 35 чоловік. 

 Слухали: Данюшину Л. М. - заступника директора з навчально-виховної 

роботи, яка познайомила: 

1. Шляхами реалізації ІУ – корегуючого етапу обласного науково-

методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства» за локальною темою школи «Інтегрування 

еколого-економічної освіти у навчально виховний процес» стануть: розвиток 

партнерської мережи школи сприяння сталому розвитку як   рушійної сили 

становлення громадянського суспільства; 

Завданнями коригуючого етапу обласного науково-методичного проекту 

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» 

стануть: аналіз впровадження  педагогічних стратегій соціалізації особистості в 

умовах модернізації освіти;   узагальнення досвіду роботи над проектом. 

В рамках реалізації завдань сплановано проведення комплексного 

моніторингу ціннісних орієнтацій рівня соціальної відповідальності особистості 

в інтересах сталого розвитку, моніторингу соціальних компетентностей 

особистості. 



Слухали: Михайлову В.Д. керівника проекту «Олімпійська освіта і 

культура»  

Олімпійська освіта - багаторівневий спеціально організований 

педагогічний процес формування гармонійно розвиненої особистості через 

набуття знань, умінь і навичок, розвиток здібностей, інтересів, потреб та 

ціннісних орієнтацій, що базуються на гуманістичних ідеалах і цінностях 

олімпізму і є складовою частиною загальної освіти. 

В основу роботи нашої школи покладені моральні переконання та 

педагогічні ідеї засновника сучасного олімпійського руху П’єра де Кубертена – 

людини, яка все своє життя присвятила ствердженню ідей гармонійного 

розвитку особистості, чесної боротьби за перемогу, прагнення досконалості, 

дружби та поваги. 

З 01.09.2019 р. заклад починає діяльність в статусі ліцею №142 ім. П’єра де 

Кубертена, як заклад повної загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів.  

МІСІЯ: бути провідниками моральних переконань та педагогічних ідей  

засновника сучасного олімпійського руху Пєра де Кубертена – людини, яка все 

своє життя присвятила ствердженню ідей гармонійного розвитку особистості 

чесної боротьби за перемогу, прагнення досконалості, дружби та поваги  

ВІЗІЯ: стати центром освітніх та культурно-просвітницьких заходів, які 

популяризують загальолюдські цінності; представляти Україну на 

Міжнародному рівні, виховуючи свідомого громадянина, гордого за свою 

країну 

МЕТА – формувати особистість, яка у своєму житті керується 

загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки. 

В основу педагогічної діяльності закладу лягли моральні переконання та 

педагогічні ідеї засновника сучасного олімпійського руху П’єра де Кубертена. 

Наша мета - сформувати особистість, яка у своєму житті керується 

загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки.  Сьогодні за 

підсумками Олімпійських ігор Міжнародним комітетом Fair Play спортсменів 

нагороджують медаллю П’єра де Кубертена за благородство та вірність духу 

«Fair play». 

Багато спортсменів вважають її навіть більш цінною, ніж Золота 

Олімпійська медаль.  

Цей факт доводить нашим вихованцям, що загальнолюдські цінності – це 

те незламне, що поєднує людей.  

Ввійшовши в  Міжнародну  мережу шкіл П'єра де Кубертена, засновника 

сучасних олімпійських ігор,  ліцей буде представляти Україну на 

Міжнародному рівні.    



Завданням педагогічного колективу має стати інтегрування олімпійської 

освіти у весь освітній процес; в 5-6 класах планується введення спецкурсу 

«Олімпійська освіта»  

В позаурочній діяльності плануємо поширювати серед закладів освіти ідеї 

олімпізму, здійснювати зв'язки та тісну співпрацю зі спортивними та 

культурними організаціями міста, країни та світу. 

Запроваджено проект «Український Fair Play». Метою проекту є створення 

збірника, будуть надані приклади шляхетної поведінки українських 

спортсменів на спортивних аренах та у звичайних життєвих обставинах.     

Слухали: директора ліцею Хмеленко Л.В., яка наголосила що: 

відповідно до нового закону України «Про освіту» невід’ємною складовою 

забезпечення якості освіти є академічна доброчесність. Тож в ліцеї заплановано 

долучитися до «Проекту формування академічної доброчесності у школі», що 

реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння МОН 

України. 

Місія проекту – формування нової академічної культури, що базується на 

довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні. 

З метою виховання компетентних, критично мислячих і толерантних осіб, 

громадян і патріотів своєї Батьківщини, які поділяють демократичні цінності і 

люблять свій рідний край, з 1 по 11 клас планується введення наскрізного 

інтегрованого курсу за вибором «Культура добросусідства». 

        Ухвалили:   

1.Прийняти до відома програму і завдання методичної ради на 2019-2020 

н.р.;        

2.Заслухати звіт про роботу кожного проекту, та експериментальної 

роботи в відповідності до річного плану роботи школи; 

3. Систематично аналізувати результати експериментально-дослідницької 

роботи  на засіданнях  методичної  ради; 

4. Представити: звіт про завершення ІУ (корегуючого) етапу дослідно-

експериментальної роботи за темою «Інтегрування еколого-економічної освіти 

у навчально-виховний процес» в ДАНО.       

5. Впроваджувати моніторингове дослідження, експертизу якості освіти, як 

основи  підвищення ефективного  освітнього процесу. 

6. Модернізувати систему підвищення кваліфікації  педагогічних кадрів. 

Відповідальні: адміністрація, педагогічний колектив               протягом 

року 

  

  



Секретар                                                                    Данюшина Л.М.             

 


