
Педагогічна рада № 1 від 09 січня 2018 року 

 на тему: 

«Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа 

формування ключових компетентностей школярів» 

Порядок денний: 

1. Визначення типу навчального закладу, який буде утворений на базі 

середньої загальноосвітньої школи № 35 Святошинського району 

відповідно до нового Закону «Про освіту» 

Директор Зорін В.В.(20 хв.) 

2. Про «Формування ключових компетентностей школярів» як засіб 

розвитку творчої особистості вчителя і учня. 

ЗДНВР Каран В.В.(20хв) 

3. Про використання формування ключових компетентностей в роботі 

вчителів методичних об’єднань школи. 

Голови МО: Поліщук 

В.М.(3хв.); Ткаченко 

Т.А.(3хв.); Маєвська Н.Л. 

(3хв.); Тихонова Л.М. 

(3хв.); Конончук А.В. 

(3хв.); Олійник Л.В. (3хв.); 

Мартинюк В.В.(3хв.) 

4. Про деякі аспекти результативного використання ключових 

компетентностей з досвіду роботи вчителів-лауреатів конкурсу «Вчитель 

року -  2018» 

Вчителі-лауреати: Олійник 

Л.В.-фізика(3хв.); 

Мельникова Д.М.-

українська мова та 

література(3хв.); Рожок 

О.С.-німецька мова(3хв.); 

Сокол І.А.-фізична 

культура. (3хв.) 

5. Про ефективність впровадження досвіду використання ключових 

компетентностей школярів вчителями, що атестуються. 

Вчителі - преметники 

6. Визначення претендентів на нагородження медалями  випускників 11-х 

класів за підсумками 1 семестру 2017-18 н.р. 

ЗДНВР Каран В.В.(10 хв) 

7. Різне. 

 

 

 

 

 



Рішення педради 

педагогічної ради № 1 від 09 січня 2018 року 

 на тему: 

«Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа 

формування ключових компетентностей школярів» 

 

1. Використовувати ключові та інноваційні методи розвитку особистості 

вчителя і учня на засадах формування ключових компетентностей 

школярів. 

Голови МО школи, вчителі 

предметники 

2. Підвищувати та вдосконалювати методичні підходи до подальшого 

впровадження педагогічних прийомів використання уроку як засобу 

розвитку творчої особистості вчителя і учня. 

Вчителі-предметники 

3. Підвищувати компетентність педагогів використовуючи результати 

досвіду дослідження з даної теми. 

Адміністрація, класні 

керівники, вчителі школи 

4. Затвердити список учнів 11-х класів, що претендують на отримання 

атестату про закінчення  повної середньої освіти особливого зразку за 

підсумками 1 семестру 2017-18 н.р. 

 

Золота медаль Срібна медаль 

№п/п Клас ПІБ учня №п/п Клас ПІБ учня 

1. 11-А 

Маєвська Анна 

Олександрівна 1. 11-А 

Жолоб Ольга 

Владиславівна  

2. 11-А 

Малишко Дмитро 

Олександрович 2. 11-А 

Шабетя Андрій 

Сергійович 

3. 11-В 

Фрумович 

Альона Андріївна 

 

  

4. 11-В 

Щегель Вікторія 

Сергіївна 

 

  

 

 

5. Почати підготовку до створення на базі середньої загальноосвітньої 

школи № 35 гімназії (заклад середньої освіти II ступеня, що забезпечує 

базову середню освіту (5-9 клас) із структурним підрозділом -   початкова 

школа (заклад освіти I ступеня  що забезпечує початкову освіту (1-4 

клас).  


