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          Інноваційна діяльність закладу нового типу 

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

«старші учителі» - 29 чоловік. 

 СЛУХАЛИ: Данюшину Л. М. - заступника директора з навчально-

виховної роботи яка привернула увагу присутніх на те що ми вже 

сформувались як новий тип навчального закладу, маємо свої структурно-

організаційні особливості.  

Наше завдання сьогодні: закріплення і збереження створеного раніше, 

проведення пошукової  роботи, яка спрямована на зміну стану системи. 

Провідною формою і важливою складовою інноваційної педагогічної 

діяльності є експеримент. Інноваційний педагогічний експеримент передбачає 

істотні зміни у змісті, формах і методах роботи з метою підвищення їх 

ефективності. (головною метою вважає формування в людини дослідницької 

позиції, виховання у неї ставлення до суспільства як до творчо-пошукового 

середовища.) Навчання понад державний стандарт.  

Важливе значення має вивчення педагогічного досвіду як джерела 

інноваційної діяльності. Новаторський педагогічний досвід є результатом 

творчого пошуку, реалізації оригінальних, смислових педагогічних ідей. 

 Проблемою, над якою працює наш ліцей: «Формування особистості яка у 

своєму житті керується загальнолюдськими нормами поведінки» 

Впроваджуємо проект  сприяння академічній доброчесності в Україні –

оголошений SAIUP в рамках Всеукраїнської кампанії «Академічна 

доброчесність у школі» 

Отже, інноваційна педагогічна діяльність є основою оновлення   закладу. Її 

результат визначають структурні та змістові зміни в роботі учасників 

освітнього процесу. Ми будемо прагнути — створення якісно нової 

педагогічної практики ліцею ім.. Пєра де Кубертена.  

СЛУХАЛИ: Горяну Л.С., керівника предметної методичної комісії 

учителів суспільно-гуманітарного профілю, яка узагальнила, виділила основні 



орієнтири, спрямованість діяльності керівників ПМК відповідно до 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ПРЕДМЕТНИХ  

МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ , затвердженого рішенням педагогічної ради №1 

від 30.08.2019 р. 

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. 

Решта І.В., координатор  всеукраїнського проекту «Академічна 

доброчесність», наголосила що в основі проекту «академічна доброчесність» 

лежать загальнолюдські морально-етичні принципи, зокрема чесність, 

відповідальність, толерантність, справедливість та повага до інших. Це ті 

принципи, які формують підґрунтя для демократичних суспільних відносин та є 

основними у роботі нашого ліцею у новому форматі, як ліцею імені П’єра де 

Кубертена.  

Що ми можемо зробити: 

- Адаптувати систему традиційних корпоративних настанов освітньої 

системи до сучасних реалій для забезпечення і підтримки сприятливого 

морального клімату в колективі та встановлення і дотримання етичних норм і 

правил 

- Забезпечити встановлення норм етичної поведінки як усередині 

колективу, так і зі зовнішніми спільнотами 

- Підтримувати та виховувати корпоративний дух, атмосферу довіри, 

взаємної поваги і порядності. 

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  введено наскрізний інтегрований курс 

за вибором «Культура добросусідства». 

        Ухвалили:   

1. Прийняти за цілі загальні положення, напрямки роботи та завдання  

ПМК. 

2. Здійснювати проведення системних заходів, спрямованих на розвиток 

творчого потенціалу учнів та педагогів понад державний мінімум. 

  Відповідальні:     члени педколективу             протягом навчального року                                                           



 

3. Розробити особистий план професійної самоосвіти 

 Відповідальні:     члени педколективу                                     до 04.11.2019                                                           

4. Створити рейтинг активності вчителів у поповненні Банку ідей 

методичних розробок 

Відповідальні:     адміністрація                                                до 29.05.2020                                                           

5. Провести підсумкове засідання ПМК з метою перевірки виконання усіх 

пунктів Положення понад державний мінімум           

 Відповідальні: адміністрація керівники ПМК                           Травень 2020                                                           

6. Педагогічним працівникам пройти он-лайн курс «Академічна 

доброчесність» на сайті студії он-лайн освіти «Ed-era» 

           Відповідальні: вчителі предметники         Жовтень-листопад 2019р.                                           

7. Класним керівникам 8-11 класів на виховних годинах  скласти зі своїми 

учнями Кодекс Честі класу, виходячи з принципів академічної доброчесності.  

           Відповідальні: класні керівники 8-11 класів              Жовтень 2019р 

8. З огляду на те, що програми курсу «Культура добросусідства» є 

інтегрованими та спрямовані на розвиток і соціалізацію людини, формування 

громадянської, міжкультурної, комунікативної, екологічної та інших 

компетентностей, широку соціальну інклюзію та толерантність 

рекомендується: 

Розробити вчителями, що атестуються тематичну збірку уроків:  

 Бондаревська І.М «Учимося, працюємо та відпочиваємо разом» 
 Мирошниченко О М., Ушакова Д.М. «Цінуймо край – пишаймося 

Україною» 

 Іллічова Н.Б. «Багатоголосся нашого краю» 

 Горяна Л.С. «Гостинний край» 

 Відповідальні: адміністрація, класні керівники               до лютого 2020 року 

  

  

Секретар                                                                    Данюшина Л.М.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ  

  «Інноваційна діяльність закладу нового типу» 

Інноваційна педагогічна діяльність є основою оновлення   закладу. Її 

результат визначають структурні та змістові зміни в роботі учасників 

освітнього процесу.  

Ми будемо прагнути — створити якісно нові педагогічні практики ліцею 

ім.. Пєра де Кубертена. . 

Ми продовжуємо дослідно-експерментальну роботу регіонального рівня за 

темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у 

навчально-виховний процес» (ІУ етап), обласного науково-методичного 

проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» 

(ІУ етап).  

Впроваджуємо проект  сприяння академічній доброчесності в Україні –

оголошений SAIUP в рамках Всеукраїнської кампанії «Академічна 

доброчесність у школі» 

  Форми   інноваційної діяльності  

— організація постійно діючого наукового семінару з найактуальніших 

проблем, над якими працюють педагоги навчального закладу; 

— педагогічні ради, «круглі столи», дискусії; 

— ділові, евристичні ігри з генерування нових педагогічних ідей; 

— творча діяльність педагогів у предметних методичних комісіях; 

— участь у науково-практичних конференціях, семінарах всіх рівнів; 

— узагальнення власного досвіду і досвіду своїх колег; 

— заняття на спеціальних курсах підвищення кваліфікації; 

— самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою; 

— участь у колективній експериментально-дослідницькій роботі у межах 

спільної проблеми, над якою працюють педагоги навчального закладу. 

Проблемою, над якою працює наш ліцей: «Формування особистості, яка у 

своєму житті керується загальнолюдськими нормами поведінки» 

ПМК здійснює навчально-методичне забезпечення освіти та позакласну 

діяльність із предмету ПОНАД державний мінімум. 

9. Прийняти за цілі загальні положення, напрямки роботи та завдання  

ПМК. 

10. Здійснювати проведення системних заходів, спрямованих на розвиток 

творчого потенціалу учнів та педагогів понад державний мінімум. 

11. Розробити особистий план професійної самоосвіти 

               До 15 жовтня                                                вчителі предметники 

12. Створити рейтинг активності вчителів у поповненні Банку ідей 

методичних розробок 



13. Провести підсумкове засідання ПМК з метою перевірки виконання 

усіх пунктів Положення понад державний мінімум          Травень 2020                                                  

Академічна доброчесність з метою попередження та протидії академічній 

нечесності, яка виражається у академічному плагіаті, фабрикації, хабарництві, 

обмані та списуванні, формування в ліцеї системи демократичних відносин, 

розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і 

сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення 

авторитету нашого навчального закладу рекомендувати: 

1. Педагогічним працівникам пройти он-лайн курс «Академічна 

доброчесність» на сайті студії он-лайн освіти «Ed-era»; 

2. Класним керівникам 8-11 класів на виховних годинах  скласти зі своїми 

учнями Кодекс Честі класу, виходячи з принципів академічної доброчесності.  

Виховна робота «Культура добросусідства» 

З огляду на те, що програми курсу «Культура добросусідства» є 

інтегрованими та спрямовані на розвиток і соціалізацію людини, формування 

громадянської, міжкультурної, комунікативної, екологічної та інших 

компетентностей, широку соціальну інклюзію та толерантність рекомендується 

: 

Розробити вчителями, що атестуються тематичну збірку уроків:  

 Бондаревська І.М «Учимося, працюємо та відпочиваємо разом» 

 Мирошниченко О М., Ушакова Д.М. «Цінуймо край – пишаймося 

Україною» 

 Іллічова Н.Б. «Багатоголосся нашого краю» 

 Горяна Л.С. «Гостинний край» 

 


