
Заходи, проведені для педагогічного колективу працівниками,  

які пройшли навчання у 2021 році 

№ 
з/
п 

№ 

питанн
я 

Тема заходу Форма 
проведення 

Цільова 
аудиторія 

Хто проводив  Дата 
проведенн

я 

1  Проблемна 
поведінка 
дитини: чому 
важливо знати 
причини? 

Психолого 
педагогічний 

семінар 

Класні 
керівники 
школи 1 

ступеня і 2 
ступеня 

Практичний 
психолог 

Істоміна О.Ю. 

Січень   
2021 року 

2  Проектна 
діяльність як 
вияв творчих 
можливостей 
та розвиток 
ключових 
компетентност
ей учнів 

Усі педагоги 
ліцею 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Карп’юк  Т.В. Січень   
2021 року 

3  Правильна 
постава – 
запорука 
здоров’я та 
довголіття 

Теоретично-
практичний 

семінар 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Дрогомирецьк
ий Ю. Р., 

Блащак О. М. 

Січень   
2021 року 

4  Тимбілдинг як 
складова нової 
української 
школи 

Психолого 
педагогічний 

семінар 

Класні 
керівники 
школи 1 

ступеня і 2 
ступеня 

Практичний 
психолог 

Істоміна О.Ю. 

Лютий  
2021 року 

5 5.1 STEM – освіта. 
Теорія і 
практика 
використання в 
освітньому 
процесі. 

 

Педрада 
(протокол 

№2 від 
09.02.2021  

Усі 
педагоги 

ліцею 

Олійник Д.Л., 
учитель 
біології; 

Субота Г.Ю., 
Бурбан М.М., 

учителі 
англійської 

мови, 
Крілик І.В., 

учитель 
німецької мови 

09.02.2021 

5 5.2 Про 
забезпечення 
якісного 
дистанційного 
навчання в 
освітньому 
процесі. 
Практика 
організації 
дистанційного 
навчання з 
молодшими 
школярами. 

Педрада 
(протокол 

№2 від 
09.02.2021  

Усі 
педагоги 

ліцею 

Роман Л.М., 
учитель 

початкових 
класів 

09.02.2021 



 

5 5.3 Реалізація 
державної 
політики щодо 
захисту прав 
дітей соціально 
незахищених 
категорій 

Педрада 
(протокол 

№2 від 
09.02.2021  

Усі 
педагоги 

ліцею 

Славич Н.С., 
соціальний 

педагог 

09.02.2021 

6  Реагування на 
випадки булінгу 
(цькування) та 
застосування 
заходів 
виховного 
впливу  

Серія 
семінарів-

практикумів 

Педагогічн
і 

працівники 

Соціальний 
педагог  

Славич Н.М. 

Січень – 
лютий  

2021 року 

7 7.1 Про створення 
внутрішньої 
системи 
забезпечення 
якості освіти у 
ліцеї та 
затвердження і 
введення в дію 
Положення про 
внутрішню 
систему 
забезпечення 
якості освіти 
ліцею №75 імені 
Лесі Українки 
Львівської 
міської ради 

 

Педрада 
(протокол 

№4 від 
10.03.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Кушнір С.А., 
директор 

ліцею 

10.03.2021 

7 7.2 Форми і методи 
освітньої 
діяльності 
педагогів з 
метою розвитку   
компетентностей 
на уроках 
англійської 
мови, 
української мови 
та літератури, на 
уроках в 
початковій школі 
та ГПД. 

 

Педрада 
(протокол 

№4 від 
10.03.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Старак Я.Я.,  
Мельник О.М.,  

учителі 
української 

мови та 
літератури 

Дунько О.М., 
Ковалишин М.Є 

 учителі 
англійської 

мови 
Гавришко О.О., 

учитель 
початкових 

класів 
Сайкевич О.О., 
вихователь ГПД 

10.03.2021 

7 7.3 Теоретичні 
аспекти впливу 
мотиваційних 
складових на 
підвищення 
ефективності 
занять 

Педрада 
(протокол 

№4 від 
10.03.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Дрогомирецький 
Ю.Р., учитель 
фізкультури 

10.03.2021 



фізичною  
культурою і 
спортом 

8  Як 
спілкуватись з 
дітьми 
схильними до 
правопорушень
? 

Дистанційни
й семінар. 

Рекомендаці
ї, поширені 

на сайті 
ліцею 

Педагогічн
і 

працівники 

Соціальний 
педагог  

Славич Н.М. 

Березень 
2021 року 

9  Профілактика 
кризових станів 
підлітків 

Дистанційни
й семінар 

Рекомендаці
ї, поширені у 

вайбер 
групах, на 

сайті ліцею 

Класні 
керівники, 

батьки 

Практичний 
психолог 

Істоміна О.Ю. 

Березень 
2021 року 

10  Планерні уроки 
– уроки 
мислення 
серед природи 

Методичний 
семінар 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Дева О. Я., 
учитель 

української 
мова і 

літератури 

Березень  
2021 року 

11  Час подбати 
про себе 

Дистанційни
й семінар 

Рекомендаці
ї, поширені у 

вайбер 
групі, на 

сайті ліцею 

Класні 
керівники, 

батьки 

Практичний 
психолог 

Істоміна О.Ю. 

Квітень  
2021 року 

12  Встановлення 
довіри між 
класним 
керівником і 
проблемним 
підлітком 

Дистанційни
й семінар. 

Рекомендаці
ї, поширені 

на сайті 
ліцею 

Класні 
керівники 

Соціальний 
педагог  

Славич Н.М. 

Квітень 
 2021 року 

13 13.1 

 

 

13.2 

 

13.3 

Про хід 
комплексного 
внутрішнього 
самооцінювання  
якості освіти у 
ліцеї. 
 Про результати 
анкетування  
учителів щодо 
якості освіти у 
ліцеї 
Аналіз 
організації 
дистанційного 
навчання у II 
cеместрі 2020-
2021н.р. 

 

Педрада 
(протокол 

№5 від 
12.05.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Кушнір С.А., 
директор 

ліцею 

12.05.2021 

13 13.4 Про результати 
проведення 
анкетування з 
метою 

Педрада 
(протокол 

№5 від 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Адміністрація 
ліцею, 

практичний 

12.05.2021 



внутрішнього 
комплексного 
самоконтролю 
якості освітнього 
середовища 
ліцею 

12.05.2021) психолог 
Істоміна О.Ю. , 

соціальний 
педагог  

Славич Н.М. 

13 13.5 Про 
удосконалення 
стратегії 
розвитку 
закладу  

 

Педрада 
(протокол 

№5 від 
12.05.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Робота в 
групах 

12.05.2021 

14  Надання 
першої 
домедичної 
допомоги 

Практичний 
семінар 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Мальтійська 
служба, 

Бандурка Н. Б. 

Червень 
2021 року 

15 15.1 Основні 
завдання 
педагогічного 
колективу у 
новому 2021-
2022 
навчальному 
році щодо 
впровадження 
нових освітніх 
програм та 
інноваційних 
технологій 
організації 
роботи ліцею. 
Опрацювання 
нових 
нормативно – 
правових 
документів щодо 
роботи закладу 

Педрада 
(протокол 

№8 від 
30.08.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Кушнір С.А., 
директор 

ліцею 

30.08.2021 

15 15.2 Про 
попередження 
булінгу, 
шкідливих 
звичок, 
насильства та 
жорстокого 
поводження, 
заходи щодо 
безпечності 
інтернету 

Педрада 
(протокол 

№8 від 
30.08.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Славич Н.С., 
соціальний 

педагог 

30.08.2021 

15 15.3 Стратегії та 
принципи НУШ. 

Про вербальне  
оцінювання 
учнів 
початкових 

Педрада 
(протокол 

№8 від 
30.08.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Гавришко 
О.О., 

заступник 
директора 

Горлай Л.Я., 
учитель 

початкових 

30.08.2021 



класів класів 

15 15.4 Про вимоги 
щодо 
організації 
дистанційного 
навчання. 

Педрада 
(протокол 

№8 від 
30.08.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Горлай Л.Я., 
учитель 

початкових 
класів 

30.08.2021 

15
. 

15.5 Про 
організацію 
роботи ліцею 
на електронній 
освітній 
платформі 
Єдина школа 

Педрада 
(протокол 

№8 від 
30.08.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Гудочкіна 
А.А.., 

заступник 
директора 

30.08.2021 

15 15.6 Про 
затвердження 
Положення про 
академічну 
доброчесність, 
Критеріїв 
оцінювання 
навчальних 
досягнень 
здобувачів 
освіти,  
організацію 
методичної 
роботи, курсової 
перепідготовки, 
наставництва у 
2021-2022 н.р. 

Педрада 
(протокол 

№8 від 
30.08.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Власова О.Е., 
заступник 
директора 

30.08.2021 

16   «Єдина Школа 
- Електронне 
освітнє 
середовище з 
технологіями 
дистанційної 
роботи та 
змішаного 
навчання» 

Конференці
я 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Гудочкіна 
А.А.., 

заступник 
директора, 

учителі 
інформатики 
Беднар М.М., 
Шеремет М.Я. 

02.09.2021 

17  Принципи 
роботи з 
електронними 
журналами на 
платформі 
«Єдина школа» 

Практичне 
навчання 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Гудочкіна 
А.А.., 

заступник 
директора, 

учителі 
інформатики 
Беднар М.М., 
Шеремет М.Я. 

08.09.2021 

18   «Запитання – 
відповіді» 
щодо роботи в 
електронних 
журналах 

Круглий стіл Усі 
педагоги 

ліцею 

Гудочкіна 
А.А.., 

заступник 
директора, 

учителі 
інформатики 
Беднар М.М., 
Шеремет М.Я. 

29.09.2021 



19  Особливості 
роботи з 
учнями ООП 

Психолого 
педагогічний 

семінар 

Педагогічн
і 

працівники 

Практичний 
психолог 

Істоміна О.Ю. 

Вересень 
2021 року 

20  “Вчителю для 
роботи з дітьми 
з агресивною 
поведінкою” 

Групові та 
індивідуальн

і 
консультації
, поширення 

на сайті 
ліцею 

Педагогічн
і 

працівники 

Соціальний 
педагог 

Славич Н.М. 

Вересень 
2021 року 

21  Прояви 
дезадаптації 
учнів і причини 
її виникнення 

Психолого-
педагогічний 

семінар 

Педагоги, 
які 

викладают
ь у 1-х та 
5-х класах 

Істоміна О.Ю., 
практичний 

психолог 

Вересень 
2021 

22  Особливості 
роботи з 
учнями ООП 

Психолого 
педагогічний 

семінар 

Педагогічн
і 

працівники 

Практичний 
психолог 

Істоміна О.Ю. 

Вересень 
2021 року 

23   «Організація 
дистанційного 
навчання на 
онлайн 
платформі 
«Єдина школа» 

 

Конференці
я 

педагогічног
о колективу 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Гудочкіна 
А.А.., 

заступник 
директора, 

учителі 
інформатики 
Беднар М.М., 
Шеремет М.Я. 

19.10 2021 

24  Навчання 
вдома: 

практичні 
поради для 

вчителів 

Дистанційне 
навчання 

для 
педагогів. 

Рекомендаці
ї, поширені 

на сайті 
ліцею 

Педагогічн
і 

працівники 

Практичний 
психолог 

Істоміна О.Ю. 

Жовтень 
2021 року 

25  “Як 
організувати 
комфортну 
обстановку для 
дистанційного 
навчання” 

Дистанційне 
навчання 

для 
педагогів та 

батьків. 
Рекомендаці
ї, поширені 

на сайті 
ліцею 

Педагогічн
і 

працівники
, батьки 

Соціальний 
педагог 

Славич Н.М. 

Жовтень 
2021 року 

26 26.1 Про організацію 
дистанційного 
навчання у 1-11 
класах з 
використанням  
інформаційно-
комунікаційної 
автоматизованої 
системи «Єдина 
школа» та 
ZOOM.  Система 
“Єдина школа” – 

Педрада 
(протокол 

№9 від 
27.10.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Гудочкіна 
А.А..,  

Куниш О.І., 
заступники 
директора 

27.10.2021 



цифрові 
інструменти для     
формування 
освітнього 
середовища 
ліцею 

26 26.2 Аналіз 
моніторингу 
роботи учителів 
1-11 класів з 
електронними 
журналами та 
шкільною 
документацією 

Педрада 
(протокол 

№9 від 
27.10.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Гудочкіна 
А.А..,  

Куниш О.І., 
заступники 
директора 

27.10.2021 

26 26.3 

 

26.4 

 

Про створення 
команди 
педагогів для 
реалізації 
Програми НУШ у 
2022-2023 н.р. 
Завдання щодо 
реалізації 
Програми НУШ 
для 5-х класів у 
2022-2023 н.р. 

Педрада 
(протокол 

№9 від 
27.10.2021) 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Кушнір С.А., 
директор 

ліцею, 
представники 

команди 
Олійник Д.Л., 
Заяць М.Ф., 

Беднар М.М., 
Беген Н.М., 
Бойчук І.В., 
Чумакевич 

О.В. 

27.10.2021 

27  Практичні 
навчання щодо 
організації 
проведення 
онлайн уроків, 
надсилання 
учнями 
учителям 
виконаних 
завдань, методи 
перевірки та 
оцінювання 
навчальних 
досягнень учнів 

Семінар- 
практикум 

 он-лайн 

Усі 
педагоги 

ліцею 

Гудочкіна 
А.А.., 

заступник 
директора, 

учителі 
інформатики 
Беднар М.М., 
Шеремет М.Я. 

29.10 2021 

28  Настановчий 
семінар з питань 
проведення 
супервізії в НУШ, 
опрацювання 
методичних 
рекомендацій 
щодо анкет само 
оцінювання 
діяльності 
педагогів, 
ключових 
функцій 
сеїупервізора 

Настановчий 
семінар 

Учителі 1-
4 класів 

Кушнір С.А., 
директор 

ліцею, Істоміна 
О.Ю., 

практичний 
психолог, 
Гавришко 

О.О., 
заступник 

директора з 
НВР 

15.11.2021 

 


