
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

Комунальний   заклад   загальної середньої освіти 

«Ліцей №142 імені П’єра де Кубертена» 

Дніпровської  міської   ради 

 

ПРОТОКОЛ 

02.04.2020  № 10 

м. Дніпро 

засідання педагогічної ради 

Про професійне самовизначення як чинник соціалізації та адаптації учнів. 

Про схвалення  результатів  вибору  електронних  оригінал-макетів 

підручників  для  7  класу  на  2020-2021  навчальний  рік. 

 

Голова – Хмеленко Л.В. 

Секретар – Стріжак Л.М. 

Присутні (дистанційно): члени  педагогічного  колективу 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про професійне самовизначення як чинник соціалізації та адаптації учнів. 

1.1.  Професійне самовизначення учнів КЗ ЗСО “ Ліцей № 142” ДМР (доповідач 

– Бугир Л.М., педагог-організатор). 

1.2.  Соціалізація учнів початкових класів (доповідач – Саранчук Т.В., вчитель 

початкових класів). 

1.3.  Соціалізація та адаптація учнів початкових класів (доповідач – Мізіна Л.О., 

вчитель початкових класів). 

1.4. Профорієнтаційна робота з учнями (доповідач – Скиба Л.П., вчитель 

української мови та літератури). 

1.5. Профорієнтаційна робота з учнями 5-9 кл. (доповідач – Івоніна С.І., вчитель 

технологій). 

1.6. Професійне самовизначення випускників (доповідач – Ніколаєва К.С., 

вчитель історії, класний керівник 11-го класу). 

1.7. Професійне самовизначення учнів 9-х, 10-х класів: результати анкетування 

(доповідач – Раєвська І.Ю., практичний психолог). 



2. Про схвалення  результатів  вибору  електронних  оригінал-макетів 

підручників  для  7  класу  на  2020-2021  навчальний  рік (доповідач – Іванова 

С.А., заступник директора з навчально-виховної роботи). 

На виконання рішення педради «Мотивація як головний чинник 

доброчесності» від 26.12.2019 року  у січні 2020 року  проведена  нарада при 

директорі «Формування академічної доброчесності через позакласні заходи» 

(відповідальна Біліченко С.П.); проведена конференція «Вплив дотримання 

принципів академічної доброчесності на навчання та викладання у початковій 

школі».; на засіданнях ПМК розглянуті питання «Розвиток основних рис 

олімпізму як передумова формування гармонійно-досконалої особистості», 

«Формування етичних принципів та інших доброчинностей в учнів початкових 

класів». 

Враховуючи рекомендації педагогічної ради щодо впровадження 

емоційних, пізнавальних, вольових та соціальних методів мотивації під час 

проведення навчальних занять, учителі, проводячи дистанційно-навчальну 

роботу з учнями протягом карантину  намагаються  ліквідувати прогалини у 

знаннях та надають оперативну допомогу кожному учневі, що має низький 

рівень знань  у навчанні. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про професійне самовизначення як чинник соціалізації та адаптації учнів.  Про 

професійне самовизначення учнів КЗ ЗСО “ Ліцей № 142” ДМР. 

 

ВИСТУПИЛА: 

1.1. Бугир Л.М., педагог-організатор, яка ознайомила педагогів із самим 

поняттям “самовизначення” та його видами, звернула увагу присутніх на 

основні завдання професійного самовизначення; розповіла про ту роботу, яка 

проводиться в ліцеї щодо професійного самовизначення учнів. Доповідач 

наголосила на тому, що важливо надати дитині кваліфіковану допомогу 

практичного психолога, адже значну роль у виборі професії відіграє 

темперамент. Звернула увагу на те, що на сьогодні існує безліч тестів в 

Інтернеті, тому учням можна запропонувати самостійно їх пройти, щоб 

визначитися з майбутньою професією. Повідомила, що на процес професійного 

самовизначення впливають різні фактори, а саме: позиція батьків, друзів, 

шкільних педагогів, особисті професійні плани, здібності, рівень домагань на 

суспільне визнання, інформованість про професії, схильності. Закликали 

педагогів допомогти дітям правильно визначитися в подальшій професійній 

діяльності. 

 

1.2. СЛУХАЛИ: 

Про соціалізацію учнів початкових класів. 

 



ВИСТУПИЛА: 

1.2. Саранчук Т.В., вчитель початкових класів, яка розповіла про свою роботу з 

учнями початкових класів щодо майбутнього професійного самовизначення; 

зазначила, що кожна дитина має мрію: ким бути? Задача вчителів: допомогти 

дітям навчитися здійснювати мрії. 

 

1.3. СЛУХАЛИ: 

Про соціалізацію та адаптацію учнів початкових класів. 

 

ВИСТУПИЛА: 

1.3. Мізіна Л.О., вчитель початкових класів, яка розповіла про завдання 

профорієнтації; зазначила, що професійна орієнтація – це один із основних 

напрямів виховної роботи з учнями. 

 

1.4. СЛУХАЛИ: 

Про профорієнтаційну роботу з учнями. 

 

ВИСТУПИЛА:  

1.4. Скиба Л.П., вчитель української мови та літератури, яка розповіла про роль 

екскурсій, майстер-класів у професійній орієнтації учнів. 

 

1.5. СЛУХАЛИ: 

Про профорієнтаційну роботу з учнями 5-9 класів. 

 

ВИСТУПИЛА: 

1.5. Івоніна С.І., вчитель технологій, яка розповіла про свою роботу з учнями 5-

9-х класів з профорієнтації; зазначила, що уроки технологій найбільше 

сприяють формуванню у дітей понять про майбутні професії. Наголосила на 

тому, що тільки завдяки спільній роботі вчителів ліцею, батьків та класних 

керівників учні визначаються у майбутніх професіях.  

 

1.6. СЛУХАЛИ: 

Про професійне самовизначення випускників. 

 

ВИСТУПИЛА: 

1.6. Ніколаєва К.С., вчитель історії, класний керівник 11-А класу, яка розповіла 

про профорієнтаційні заходи, які проводилися з учнями 11-А класу протягом 

трьох років; зазначила, що екскурсії, зустрічі з представниками навчальних 



закладів, відвідування днів відкритих дверей у ВНЗ, шкільні конкурси 

сприяють самовизначенню учнів у виборі професії. 

 

1.7. СЛУХАЛИ: 

Про професійне самовизначення учнів 9-х, 10-х класів: результати анкетування. 

 

ВИСТУПИЛА: 

1.7. Раєвська І.Ю., практичний психолог, яка розповіла педагогам про види 

професійної спрямованості; ознайомила вчителів із результатами анкетування 

учнів 9-х, 10-х класів щодо професійного самовизначення; зазначила, що учні 

ліцею надають перевагу економічним професіям та роботі з людьми. Доповідач 

надала професійні рекомендації учням щодо вибору професії, поради батькам 

та вчителям. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Класоводам та класним керівникам: 

1.1 продовжити профорієнтаційну роботу з учнями (бесіди, вікторини, 

залучення людей різних професій та інтересів для профорієнтації учнів, 

екскурсії на підприємства); 

1.2. сприяти залученню батьківської громадськості до профорієнтаційної 

роботи; 

1.3. підвищити роботу щодо пропаганди вчительської професії та 

висвітлення 

ролі представників освіти в розвитку майбутнього суспільства. 

2. Педагогу-організатору Бугир Л. М.: 

2.1. залучати представників вищих навчальних закладів та вищих 

професійних училищ для профорієнтаційної роботи зі 

старшокласниками; 

2.2. впроваджувати в освітній процес інноваційні технології розвитку 

здатності учнівської молоді до вибору успішної професії, 

планування кар’єри та формування соціально значущих життєвих 

компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці; 

2.3. забезпечити учнів випускних класів достатньою базою знань про 

професійну діяльність, особливості обраних професій, вимоги до 

сучасних працівників; 

2.4. аналізувати результати працевлаштування випускників. 

3. Практичному психологу Раєвській І.Ю.: 



3.1. проводити анкетування старшокласників та надавати кваліфіковану 

допомогу при визначенні нахилів та здібностей; 

3.2. проводити аналіз діагностування старшокласників. 

2. СЛУХАЛИ: 

Про схвалення  результатів  вибору  електронних  оригінал-макетів підручників  

для  7  класу  на  2020-2021  навчальний  рік. 

 

ВИСТУПИЛА: 

2. Іванова  С.А., заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи, яка 

повідомила, що на виконання  наказу  МОН України від 12 грудня  2019 року 

№1543 «Про проведення конкурсного  відбору  проектів підручників (крім 

електронних)  для  здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників у 2019-2020 роках (7 клас)», листа МОН України від 22.01.2020 

року №1/9-39 «Про забезпечення виконання наказів Міністерства освіти і науки 

України від 07 листопада 2019 року №1409 (із змінами) та від 12 грудня 2019 

року №1543»  з додатками 1,2,3 та з метою організації прозорого 

вибору  педагогічними  працівниками  проектів  підручників  для  7 класу,  що 

можуть видаватися  за  кошти  державного  бюджету, учителями, які 

викладають у 7-х класах  на засіданнях  предметно-методичних комісій було 

обговорено  та обрано проекти  підручників  з історії України, всесвітньої 

історії та інформатики для 7-х класів  на 2020-2021 н.р. 

Іванова С.А. зауважила, що вчителі, які викладають у 7-х класах,  

ознайомилися  з електронними версіями  оригінал-макетів  підручників  на 

сайті https://lib.imzo.qov.ua/  відповідно  до чинних  програм  та 

обрали  альтернативні  підручники з кожного  предмету у порядку  пріоритету. 

ВИСТУПИЛИ : 

2.1. Учителі Ніколаєва К.С., Іллічова Н.Б., Полішко О.М., Зінченко В.В., 

які  здійснили обгрунтування  вибору саме цих підручників  для 7 класів. Тому 

попросили  схвалити  саме такий вибір . 

Прогнозована кількість підручників для 7класу: 166 примірників  для 

учнів та 2 примірника  для вчителів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити результат вибору учителями електронних версій оригінал-макетів 

підручників для 7-х класів закладів загальної середньої освіти на 2020-2021 н.р., 

а саме : 

1.1. «Історія України» підручник  для 7 класу закладів загальної середньої 

освіти , автори  Дрібниця В. О., Щупак І. Я, Бурлака О. В., Піскарьова І. О. 

Альтернатива: 

https://lib.imzo.qov.ua/


Хлібовська Г. М., Наумчук О. В., Крижановська М. Є., Бурнейко І. О.; 

Сорочинська Н. М., Гісем О. О.; 

Гісем О. В., Мартинюк О. О.; 

Власов В. С., Панарін О. Є., Топольницька Ю. А.; 

Смолій В. А., Степанков В. С. 

 

1.2. «Всесвітня історія» підручник для 7 класу заладів загальної середньої 

освіти,  автори  Щупак І. Я., Бурлака О. В., Піскарьова І. О. 

Альтернатива:   

Сорочинська Н. М., Гісем О. О.; 

Васильків І. Д., Островський В. В., Паршин І. Л., Букавин І. Я.; 

Пометун О. І., Малієнко Ю. Б.; 

Гісем О. В., Мартинюк О. О.; 

Подаляк Н. Г., Лукач І. Б., Ладиченко Т. В.; 

Мороз П. В., Кришмарел В. Ю., Мороз І. В. 

 

1.3. «Інформатика»  підручник  для  7 класу закладів загальної середньої освіти, 

автори  Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,Чернікова Л.А., Шакотько В.В. 

Альтернатива: 

Морзе Н.В., Барна О.В. 

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. 

Коршунова О.В., Завадський І.О. 

Казанцева О.П., Стеценко І.В. 

 

         2.  Заступнику директора  з навчально-виховної роботи  Івановій С.А., 

бібліотекарю  школи  П’ятковській І.В.: 

2.1. заповнити  спеціальну форму  електронних версій оригінал-

макетів  підручників  до 15.04.2020 року з використанням 

модуля  прозорого  вибору  підручників на базі ІСУО;        

2.2. оприлюднити  протокол  педради  на веб-сайті  школи до 15.04.2020 

року; 

2.3. надіслати скан-копії результатів замовлення підручників для 7 класу 

методисту  міського науково-методичного центру Грецькій Л.І. на 

електронну адресу gretska.mmc@dp.dniprorada.gov.ua  до 15.04.2020. 

 

Голова педради                                                                                Хмеленко Л.В. 

Секретар педради                                                                             Стріжак Л.М. 
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