
Рівненський НВК №12 
 

ПРОТОКОЛ №1 

28.08.2019 

Засідання педагогічної ради 
 

Голова — Лагодюк В.Ю. 

Секретар — Венцурик Л.М.. 

Присутні: 117 осіб (список на 3 арк. додано до протоколу) 

 

 

             Порядок денний :  

1. Про виконання рішень попередніх педрад (доповідач Лагодюк В. Ю., 

директор). 

2. Про вибори секретаря педагогічної ради( педагогічний колектив ). 

3. Про створення якісних умов для здобуття учнями загальної середньої 

освіти та підсумки роботи школи у 2018-2019н.р.( доповідач Лагодюк В. Ю , 

директор). 

4. Про оцінку роботи школи та керівника закладу (педагогічний колектив). 

5. Про практичні та методичні аспекти впровадження НУШ (доповідачі 

Лагодюк В.Ю.,директор, Карабанова Г.В., заступник директора з навчально-

виховної роботи). 

6. Про впровадження НПП «Інтелект України» ( доповідач Лагодюк В.Ю., 

директор). 

7. Про ознайомлення з ухвалою міської серпневої конференції педагогічних 

працівників (доповідач Лагодюк В.Ю., директор). 

8. Про затвердження освітніх та навчальних програм для 1-11-х класів на 

2019-2020 н.р. (доповідачі Мотузко О.В., Карабанова Г.В.,заступники 

директора з навчально-виховної роботи). 

9. Про перспективи розвитку школи(педагогічний колектив, робота в 

групах). 

10. Про основні завдання  педагогічного колективу на 2019-2020 н.р. 

(доповідач Лагодюк В.Ю., директор).  

11. Про затвердження складу методичної ради (доповідач Кішеньчук В.В.  , 

заступник директора з навчально-виховної роботи ). 



12. Про затвердження складу ради  Рівненського НВК №12 Рівненської 

міської ради  ( доповідач Місюра О.С.,учитель біології ). 

13. Про затвердження складу атестаційної комісії(доповідач Кішеньчук В.В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи ). 

14. Про ведення основної шкільної документації(доповідач Мотузко О. В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи). 

15. Про схвалення режиму роботи ГПД (доповідач Карабанова Г.В.,заступник 

директора з навчально-виховної роботи). 

16. Про проведення навчальних екскурсій та практики (доповідачі Карабанова 

Г.В.,Середюк О.В.,заступники директора з навчально-виховної роботи). 

17. Про структуру навчального року та організацію освітнього процесу у 

2019-2020 н.р.: 

-затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; 

-дотримання єдиного мовного режиму; 

-режим роботи школи. 

(доповідач Мотузко О.В., заступник директора з навчально –виховної 

роботи). 

 

18.Про впровадження норм нової редакції Українського правопису в 

освітньому процесі (доповідач Кішеньчук В.В., заступник директора з 

навчально-виховної роботи ). 

19.Про заходи з ОП та дотримання норм безпеки під час освітнього процесу у 

2018-2019 н.р. Первинний інструктаж з ОП(доповідач Конончук Г.В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи ). 

20.Про дотримання антикорупційного законодавства(доповідач Лагодюк 

В.Ю., директор). 

21.Про затвердження переліку спецкурсів та факультативів за вибором та 

оцінювання ( доповідач Мотузко О.В., заступник директора з навчально-

виховної роботи ). 

22.Про розподіл годин варіативної складової (доповідач Мотузко О.В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи ). 

23.Про організацію індивідуального навчання з ученицею 7-Д класу 

Литвинець Софією та учнем 8-В класу Мартинюком Дмитром (доповідач 

Мотузко О.В.,заступник директора з навчально-виховної роботи). 

 



24.Про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання           

( доповідач Мотузко О.В.,заступник директора з навчально-виховної роботи). 

25.Про оцінювання предметів «Основи самоменеджменту» та «Навчаємось 

разом» у 5-7 класах, які навчаються за НПП «Інтелект України» (доповідач 

Мотузко О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи). 

26.Про методичні та організаційні заходи впровадження формувального 

оцінювання(доповідач Карабанова Г.В.,заступник директора з навчально-

виховної роботи). 

27.Про прийом самооцінювання та взаємооцінювання  здобувачів 

освіти(доповідач Карабанова Г.В.,заступник директора з навчально-виховної 

роботи). 

28. Про організацію роботи в інклюзивних класах (доповідач Кішеньчук В.В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи ). 

29.Про передачу гурткових годин на заняття самопідготовки(доповідач 

Мотузко О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи). 

30.Про розподіл годин варіативної складової навчального плану у 1-4 

класах(доповідач Карабанова Г.В.,заступник директора з навчально-виховної 

роботи). 

31.Про перерозподіл годин ГПД (доповідач Карабанова Г.В.,заступник 

директора з навчально-виховної роботи). 

 

1.СЛУХАЛИ: 

    Лагод юк В.Ю., директора НВК №12 , про виконання рішень попередніх 

педрад . 

 

   УХВАЛИЛИ: 

Інформацію директора Рівненського НВК №12 , Лагодюк В.Ю., взяти до 

уваги. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Лагодюк В.Ю., директора, про вибори секретаря педагогічної ради .(Шляхом 

голосування пройшли вибори секретаря педагогічної ради). 

 

Результати голосування: 

за - 116 осіб 

проти – 0 



утрималися -0 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Обрати секретарем педагогічної ради Венцурик Л.М. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 Лагодюк В.Ю. , директора , про створення якісних умов для здобуття учнями 

загальної середньої освіти та підсумки роботи школи у 2018-2019н.р.  

 

  Вікторія Юріївна детально проаналізувала  роботу школи у 2018-2019 н.р. 

та окреслила перспективи розвитку закладу 2019-2020 н.р.    Зокрема, вона 

ознайомила із загальною інформацією про школу, проаналізувала кадрове  

забезпечення, забезпечення учнів обов’язковою освітою, про стан методичної 

роботи, оголосила результатами  навчальних досягнень  ( середній бал  

навченості) та  рівень навчальних досягнень учнів, наголосила на виховній,  

позакласній та правовиховній роботі, розповіла про контрольно-аналітичну 

роботу, про  заохочення вчителів та учнів, про роботу допоміжних служб, 

про соціальний захист дітей,  про профорієнтаційну роботу, про співпрацю з 

батьками учнів, про збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників, 

про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.      Також Вікторія 

Юріївна ознайомила із фінансово-господарською  діяльністю та наголосила 

на особливостях організації навчального процесу  у 2018-2019 навчальному 

році.  

УХВАЛИЛИ: 

1.Адміністрації закладу: 

1.1.Забезпечувати реалізацію права громадян на здобуття повної загальної 

середньої освіти ,навчання,виховання та всебічного розвитку дитячої 

особистості для забезпечення виробництва,державних установ,сільського 

господарства фахівцями високого рівня. 

                                                                                             Постійно  

1.2.Поєднувати національний та інтернаціональний уміст 

освіти,забезпечувати доступ до скарбниць світової культури ,необхідний 

рівень міжнаціонального спілкування. 

 Постійно 

1.3.Впроваджувати в закладі системний підхід до виховання учнів,розвитку 

їх творчих здібностей , створення умов для самореалізації  особистості 

відповідно до її здібностей ,нахилів та інтересів через впровадження НПП 

«Інтелект України». 

 

4.СЛУХАЛИ: 



Лагод юк В.Ю. про оцінку роботи школи та керівника закладу.(У ході 

голосування працівники закладу задовільно  оцінили його роботу та роботу 

керівника й адміністрації Рівненського НВК №12 за 2018-2019 н.р.). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.За результатами голосування роботу закладу у 2018-2019 н.р. вважати 

задовільною. 

                                                                                           Упродовж року 

2. За результатами голосування роботу  керівника закладу у 2018-2019 н.р. 

вважати задовільною. 

                                                                                           Упродовж року 

 

5 . СЛУХАЛИ: 

    Лагодюк В.Ю., директора НВК №12  та Карабанову Г.В. ,заступника 

директора з навчально – виховної роботи про практичні та  методичні 

аспекти впровадження НУШ. 

         Вікторія Юріїївна повідомила,що педагогічний колектив закладу 

проводив цілеспрямовану роботу, що зазначені  у новому Державному 

стандарті початкової освіти та концептуальними аспектами реформування 

середньої школи «Нова українська школа». Так найбільш головними 

завданнями школи має стати «шкільне навчання». Саме уміння вчитися 

самостійно та шукати всю необхідну інформацію , наперекір затиснутій 

програмі.  

       

6. СЛУХАЛИ : 

Лагодюк В.Ю. , директора НВК №12 про впровадження НПП «Інтелект 

України». 

   Сутність НПП «Інтелект України» полягає не в насиченні дитини 

поглибленими знаннями, а у набутті нею перш за все необхідних навичок 

роботи  з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та 

самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці. 

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, 

не лише зберегти, а збільшити їх інтерес до навчання. Саме тому у 2018-2019 

н.р. у закладі функціонувало успішно вже 24 класи, де учні навчалися за НПП 

«Інтелект України» (1-А, Б,В,Г,Д,Е; 2-А, Б, В, Г; 3-А, Б, В, Г,Д; 4-А,Б, В, Г; 5-

А, Б, В,Г,Д ). 

 УХВАЛИЛИ: 



1. Педагогічному колективу забезпечити створення умов для 

впровадження освітнього стандарту Нової української школи. 

Постійно 

2. Адміністрації закладу сприяти впровадженню інтерактивних, 

інноваційних та інформаційних технологій на такому рівні, щоб кожен 

урок та виховний захід були спрямовані на самореалізацію та 

формування творчої самодостатньої особистості. 

Постійно 

3. Практичному психологу та соціальному педагогу посилювати 

профорієнтаційну роботу з неповнолітніми, схильними до 

правопорушень, кібербулінгу та скоєння злочину. 

Постійно 

4. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з охорони 

дитинства, спрямованого на профілактику бездоглядності дітей, які 

виховуються у неблагополучних сім’ях. 

Постійно 

7. СЛУХАЛИ:  

Лагодюк В.Ю., директора НВК №12 , про ознайомлення з ухвалою міської 

серпневої конференції педагогічних працівників.  

  Відбулися  серпневі засідання  для педагогічних працівників м. Рівного  з 

питань підготовки до роботи в 2019-2020 навчальному році в умовах 

реформування галузі. Відзначено, що основним орієнтиром на шляху 

розвитку освітньої галузі  були  і залишаються якість освіти та рівний доступ 

до неї всіх громадян. Учасники серпневої конференції визначали основні 

завдання та напрями розвитку освітньої галузі на 2019-2020навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

1.З метою виконання ухвали міської конференції педагогічних працівників, 

основними завданнями на 2019-2020 р. вважати прийняті на міській 

серпневій конференції. 

Упродовж року 

8. СЛУХАЛИ:  

 Мотузко О.В.,заступника директора з навчально-виховної     роботи, 

Карабанову Г.В., заступника директора з навчально-виховної     роботи , про 

затвердження освітніх та навчальних програм для 1-11 класів на 2019-2020 

навчальний рік. 



  Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 

№268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х 

класів закладів загальної середньої освіти» (за Державними стандартом 

початкової освіти 2018 року ),від 20.04.2018р №407 «Про затвердження 

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (за 

Державним стандартом  початкової загальної освіти  2011 року), від 

02.11.2016р. №1319 «Про проведення всеукраїнського експеременту за 

темою: «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному 

проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів», 

листів  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. №1/9-254 «Щодо 

типових освітніх програм для 2-11 класів», від 25.05.2018р «1/9-344 «Про 

завершення експертизи освітніх програм», листа Державної служби якості 

освіти від 24.05.2018р №01-22/322 «Про результатами аналізу освітньої 

програми на відповідність Державному стандарту» у 2018-2019н.р. у 

початковій школі НВК №12 функціонуватиме 23 класи, у яких навчатиметься 

778 учнів. 

   Освітню програму для 1-А,Б,В,Г,Д та 2-А,Б,В,Г,Д,Е класів, що навчаються 

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», НВК №12 розроблено 

з метою виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 

21.02.2018р №87, розпоряджень  Кабінету Міністрів  України від 14.12.2016р. 

№988 «Про схвалення Концепції реалізації держполітики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029року», від 13.12.2007р №903 «Про затвердження плану заходів на 

2017-2029року із Концепції реалізації держполітики у сфері  загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», наказів МОН України  від 

02.11.2016р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за 

темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному 

проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів » (зі  

змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.01.2017р. №67), від 13.07.2017р. №1021 «Про організаційні питання 

запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх 

навчальних закладах І ступеня» ) та  від 14.08.2017р. №1171 «Про 

завершення І етапу всеукраїнського експерименту» за темою: «Реалізація 

компетентнісного підходу  в НПП «Інтелект України» на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів». Освітня програма КЗ «Рівненського 

навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради», початкова 

освіта для 2-4 класів розроблена на виконання Закону України «Про освіту» 

та постанова Кабінету  Міністрів  від 20 квітня 2011року  №  462 «Про 

затвердження  Державного стандарту початкової загальної освіти».  



    Типова освітня програма Рівненського навчально-виховного комплексу 

№12 Рівненської міської ради ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена 

на виконання Закону України  «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011року №1392 «Про затвердження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти». 

    Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти  ІІІ ступеня 

(профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про 

освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011року № 1392 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти».  

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити навчальні програми для 1-11 класів на 2019-2020 

навчальний рік, обрані учителями на засіданнях шкільних методичних 

об’єднань. 

2. Затвердити освітні програми для 1-11 класів на 2019-2020 навчальний 

рік. 

 

Шляхом голосування педколектив затвердив освітні та навчальні 

програми. 

 

9-10. СЛУХАЛИ: 

  Лагодюк В.Ю. ,директора НВК №12, про основні завдання та пріоритетні 

напрями роботи  Рівненського НВК № 12 на 2019-2020 навчальний рік.  

                Вікторія Юріївна ознайомила вчителів із основними завданнями та 

пріоритетними напрямками роботи НВК №12 на 2019 -2020 н.р.: 

               Директорка ознайомила з планом роботи школи на 2019 – 2020 

навчальний рік та зазначила, що корективи до плану можуть вноситись 

протягом навчального року.  

Шляхом голосування педагогічний колектив затвердив завдання 

педколективу та план роботи закладу на 2019-2020 н.р. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Погодити рішенням педради завдання педагогічного колективу та план 

роботи закладу на  2019-2020 навчальний рік.  

                                                                                                Упродовж року 



2. Продовжтити роботу над реалізацією науково – методичної теми 

закладу «Формування компетентної особистості, здатної до успішної 

життєдіяльності та самовизначення , шляхом впровадження сучасних 

методик навчання». 

У 2019-2020 н.р. 

11. СЛУХАЛИ : 

 Кішеньчук В.В. ,заступника директора з навчально-виховної роботи, про 

пропозиції  щодо складу методичної ради. 

На розгляд  педколективу винесено питання про затвердження в  ході 

голосування такого складу методичної ради НВК №12 на 2019-2020 

навчальний рік: 

голови методичної ради – Лагодюк В.Ю., директора НВК № 12; 

заступника голови методичної ради – Кішеньчук В.В., заступника директора 

з навчально-виховної роботи; 

Солтис Т.С. - секретаря методичної ради; 

Середюк О. В. - заступника директора з виховної роботи; 

Мотузко О.В. - заступника директора з навчально-виховної роботи; 

Бондарук Л.В.- заступника директора з навчально-виховної роботи; 

Карабанової Г.В.- заступника директора з навчально-виховної роботи; 

Конончук Г.В. - заступника директора з навчально-виховної роботи; 

Ніколайчук О.І., - заступника директора з навчально-виховної роботи; 

Самолюк Н.В., голови профспілкового комітету школи; 

Гисюк Н.В., голови шкільного методичного об’єднання учителів 1-2 класів; 

Кривко В.Г., голови шкільного методичного об’єднання учителів 3-4 класів; 

Затірки О.М., голови шкільного методичного об’єднання вчителів іноземних 

мов; 

Примачок В.В., голови шкільного методичного об’єднання вчителів 

української мови та літератури; 

Венцурик Л.М., керівника школи молодого педагога; 

Коваль В.С.,  голови шкільного методичного об’єднання вчителів, економіки, 

природознавства та  біології, хімії та економіки; 

Мелентьєвої Л.О., голови шкільного методичного об’єднання вчителів 

фізичної культури та курсу “Захист Вітчизни”; 

Кирилюк О.В., голови шкільного методичного об’єднання вчителів фізики, 

хімії, географії та астрономії; 

Чернової О.І., голови шкільного методичного об’єднання вчителів 

інформатики; 

Скрипнюк Н.М., голови шкільного методичного об’єднання вчителів історії 

та  правознавства; 

Марковської Н.В., голови шкільного методичного об’єднання вчителів 

зарубіжної літератури та мистецтва; 



Чернової В.В., голови шкільного методичного об’єднання вчителів 

математики; 

Ядвіжук Н.В., голови шкільного методичного об’єднання  вчителів трудового 

навчання; 

Кульчинської М.П., голови методичного об’єднання класних керівників. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити рішенням педради склад методичної ради НВК №12 на 2019-

2020 навчальний рік. 

12. СЛУХАЛИ : 

Місюру О.С., учителя біології, голову ради школи НВК №12, про пропозиції 

щодо складу ради НВК №12. 

На розгляд  колективу винесено питання про затвердження в ході 

голосування складу ради НВК №12 Рівненської міської ради . 

Від ШУП: 

1. Віюк Анастасія 

2. Войтович Поліна 

3. Гуменюк Владислав 

4. Залевська Ольга 

5. Ковальчук Олександра 

6. Кухарук Єлизавета 

7. Літвиненко Дмитро 

Від учителів: 

1. Лагодюк В.Ю. 

2. Мотузко О.В. 

3. Місюра О.С. 

4. Середюк О.В. 

5. Самолюк Н.В. 

6. Кривко В.Г. 

7. Карабанова Г.В. 

Від батьків: 

1. Безменська А.П. 

2. Білоус А.-М.А. 

3. Васюха Л.І. 

4. Златів Л.М. 

5. Конько І.С. 

6. Левшук С.І. 



7. Маслов В.Г. 

 

 УХВАЛИЛИ:  

1.Затвердити рішенням педради склад ради школи НВК №12 на 2019-2020 

навчальний рік. 

13. СЛУХАЛИ : 

Кішеньчук В.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, 

про затвердження складу атестаційної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити атестаційну комісію Рівненського навчально-виховного 

комплексу №12 Рівненської міської ради у складі: 

Голова комісії – Лагодюк В.Ю., директор Рівненського НВК № 12; 

Заступник голови комісії – Кішеньчук В.В., заступник директора з 

навчально-виховної роботи; 

Секретар комісії – Велетнюк О.В., учитель української мови. 

Члени комісії: 

Мазур А.В., начальник організаційно - інспекторського відділу управління 

освіти Рівненської міської ради (за згодою); 

Букша Н.В., методист комунальної установи «Рівненський міський 

методичний кабінет» (за згодою); 

Мотузко О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Карабанова Г.В., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Середюк О.В., заступник директора з виховної роботи; 

Бондарук Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Конончук Г.В., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Ніколайчук О.І., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Самолюк Н.В., голова профспілкового комітету школи; 

Кравчук Н.М., практичний психолог. 

Кривко В.Г., учитель початкових класів. 

 

14. СЛУХАЛИ : 

Мотузко О.В ,заступника директора з навчально – виховної роботи про 

ведення основної шкільної документації. 

Ольга Василівна ознайомила з основними вимогами до ведення шкільної 

документації. 

УХВАЛИЛИ: 



1. Дотримуватися Інструкції щодо ведення класних журналів у 5-11 

класах. 

2. Дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, 

затверджених наказом МОН України. 

15. СЛУХАЛИ:  

Карабанову Г.В.,заступника директора з навчально-виховної роботи  про 

схвалення режиму роботи ГПД. 

   

 Відповідно до наказу МОН України від 25.06.18 р. № 677 «Порядок 

створення груп продовженого дня у державних і комунальних закладах 

середньої освіти» у 2018-2019 н.р.  У закладі функціонуватимуть групи ГПД 

для учнів 1-4 класів. Групи продовженого дня створюються для організації 

освітьої, виховної та пізнавальної діяльності, організації їх дозвілля, надання 

кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконання домашніх 

завдань та формування в учнів ключових компетентностей ,необхідних для 

успішної життєдіяльності. Режим роботи ГПД складено відповідно до 

«Порядку створення груп продовженого дня у державних і комунальних 

закладах загальної середньої освіти» №677. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити режим роботи ГПД. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 Середюк О.В., Карабанову Г.В., заступників  директора з виховної та  

навчально-виховної роботи про проведення навчальних екскурсій та 

практики . 

          На розгляд педколективу винесли пропозицію, що навчальну практику 

та навчальні екскурсії провести упродовж навчального року.  

УХВАЛИЛИ: 

1.Навчальну практику та навчальні екскурсії провести упродовж навчального 

року. 

17. СЛУХАЛИ: 

Мотузко О.В, заступника директора з навчально-виховної роботи про 

структуру навчального року, організацію освітнього процесу у 2019-2020н.р 

    Присутніх ознайомили із режимом роботи школи та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, а також із правилами єдиного мовного 



режиму у закладі і дотримання структури навчального року (з якою 

ознайомлені присутні). 

    Стаття 7 Закону України «Про освіту» декларує мовний режим у школі. 

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. 

      З метою забезпечення дотримання єдиного мовного режиму у школі на 

2019/2020 навчальний рік потрібно документацію і діловодство в школі вести 

українською мовою. З іноземних мов дозволити частковий запис змісту 

уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.  

 Запровадити єдині вимоги до ведення зошитів та їх перевірки. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Дотримуватися структури навчального року. 

2.Дотримуватися режиму роботи школи правил внутрішнього трудового 

розпорядку та єдиного мовного режиму. 

3.Розпочати підготовку до проведення чергового етапу зовнішнього 

незалежного оцінювання 11-х класів. 

4.Забезпечувати програму «Національного виховання учнівської молоді на  

2019-2020рр» 

5.Забезпечити електронний аналіз навчальних досягнень учнів та якості 

надання освітніх послуг. 

Січень 2020р 

З 01.09.2019р  Червень 2020р 

6.Вивчити систему роботи вчителів, які атестуються у  2019-2020н.р. 

  7.Вивчити стан організації  освітнього процесу  з математики, фізичної 

культури, захисту Вітчизни. 

                                                                                                       Упродовж року 

  8.Головам ШМО та ШМП планувати і вносити зміни у методичну роботу з 

урахуванням динаміки навчального року та актуальності обміну між 

педагогічними працівниками набутими у рамках співпраці досвідом. 

18. СЛУХАЛИ: 

Кішеньчук В.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, про 

впровадження норм нової редакції Українського  правопису в освітному 

процесі. 



    Валентина Володимирівна повідомила, що відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 4373 в діловодстві, 

освітній діяльності необхідно використовувати нову редакцію Українського 

правопису. 

    Документ розміщено на офіційному сайті МОН за посиланням: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%202019.pdf. 

З метою сприяння використанню учасниками освітнього процесу нової 

редакції Українського правопису рекомендуємо на засіданнях методичних 

об’єднань учителів-предметників обговорити зміни у Правописі. На уроках, 

зокрема української мови, практикувати різноманітні форми роботи, 

візуальні засоби навчання тощо, під час оцінювання орфографічних завдань 

не вважати за помилку вживання лексем обох форм. 

    Крім того, інформуємо, що на виконання наказу МОН від 29.07.2019 № 

1033 «Про впровадження нової редакції Українського правопису» 

передбачено затвердження відповідного плану заходів, розроблення 

методичних посібників із застосуванням Українського правопису в редакції 

2019 року для вчителів, викладачів закладів освіти, використання норм 

Українського правопису, що не зазнали змін, у завданнях зовнішнього 

незалежного оцінювання упродовж п’яти років. 

 

19. СЛУХАЛИ : 

Конончук Г.В. ,заступника директора з навчально – виховної роботи про 

заходи з охорони праці та дотримання норм безпеки  під час освітнього 

процесу у 2019-2020 н.р. Первинний інструктаж з охорони праці. 

Галина Василівна ознайомила присутніх з черговістю та видами інструктажів 

та іншими заходами щодо охорони праці у 2019-2020 н.р. Особливу увагу 

зосередила на особливостях оформлення документації та порядок дій при 

травмах. Присутнім провели первинний інструктаж з охорони праці. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підвищити персональну відповідальність працівників за травматизм та 

здійснення його профілактики під час освітнього процесу. 

2. Підвищити персональну відповідальність працівників за виконання Законів 

України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну 

безпеку» згідно з функціональними обов’язками. 

3. Посилити персональну відповідальність чергових учителів за дотриманням 

правил техніки безпеки та безпечної поведінки учнів. 

 З 01.09.2019р. 

20. СЛУХАЛИ: 



 Лагодюк В.Ю. ,директора НВК №12 про дотримання антикорупційного 

законодавства. 

   Вікторія Юріївна вкотре наголосила на персональній відповідальності 

кожного педагогічного працівника ,що ознайомлений з антикорупційним 

законодавством України. 

 УХВАЛИЛИ: 

1.Посилити персональну відповідальність учителів за дотриманням  

антикорупційного законодавства 

Постійно 

21-22. СЛУХАЛИ:  

Мотузко О.В.,заступника директора з навчально – виховної роботи про 

затвердження переліку  спецкурсів та факультативів за  вибором та їх 

оцінювання; про розподіл годин варіативної складової.  

   УХВАЛИЛИ: 

1.  Затвердити рівний доступ до якісної освіти та розподіл варіативної 

складової навчального плану. 

2.  Не оцінювати навчальні досягнення учнів  з факультативних, групових 

та індивідуальних занять, курсів за вибором . 

23. СЛУХАЛИ:  

Мотузко О.В. , заступника директора з навчально – виховної роботи, про 

організацію індивідуального навчання  з ученицею 7-Д класу  Литвинець 

Софією та учнем 8-В класу Мартинюком Дмитром. 

     УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати індивідуальне навчання з ученицею 7-Д класу  Литвинець 

Софією та учнем 8-В класу Мартинюком Дмитром на 2019-2020н.р. з 

02.09.2019р. 

2. Виділити 14 годин навчального плану для проведення індивідуальних 

занять відповідно до Типової освітньої програми спеціальних закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

3. Розподілити години інваріативної складової навчального  плану для 

проведення занять з Литвинець С. та Мартинюком Д. 

4. Затвердити навчальний план індивідуального навчання учениці 7-Д 

класу  Рівненського НВК №12  Литвинець С. та учня 8-В класу 

Мартинюка Д. 



24. СЛУХАЛИ: 

Мотузко О.В.,  заступника директора з навчально-виховної роботи, про 

розподіл годин для формування відповідного профілю навчання. 

      Ольга Василівна повідомила , що при  формуванні  мережі класів та 

освітньої програми для старшої школи відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження типової  освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» від 20.04.2018 року №408, 

на виконання абзацу двадцять другого частини першої статті 64 Закону 

України «Про освіту», з метою впровадження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти , затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392  та на 

основі заяв батьків на 2019-2020 рік, враховуючи потреби учнів, 

кадрового забезпечення .Є пропозиція відкрити 2 класи: математичного та 

іноземного профілю.За навчальним планом  1-ша іноземна мова 

(англійська)- 5 год.,2-га іноземна мова (німецька)-3 год.Для підсилення 

англійської мови пропоную ввести спецкурс «Науково-технічний 

переклад» (1 год). Для математичного класу виділити 9 годин: 6 год 

алгебри, 3 години геометрії. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Відкрити 2 класи: математичного та іноземного профілю. 

2.Для іноземного класу виділити  8 годин:  1-ша іноземна мова (англійська)- 

5 год.,2-га іноземна мова (німецька)-3 год. 

3. Для підсилення англійської мови  ввести спецкурс «Науково-технічний 

переклад» (1 год). 

4. Для математичного класу виділити 9 годин: 6 год алгебри, 3 години 

геометрії.    

25. СЛУХАЛИ: 

Мотузко О.В.,  заступника директора з навчально-виховної роботи  про 

оцінювання навчальних предметів «Основи самоменеджменту» та 

«Навчаємося разом» у 5-7 класах ,що навчаються за НПП «Інтелект 

України».  

     Відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12-х) 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерства 



освіти і науки України №496 від 03.06.2008р. пункт 3.1, пункт 3.2 потрібно 

оцінювати ці предмети. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Обов’язково оцінювати  у 5-х, 6-х,7-х класах, що навчаються за НПП 

«Інтелект України» навчальні досягнення учнів з предметів  «Основи 

самоменеджменту» та «Навчаємося разом». 

2. Проводити тематичне оцінювання 1 раз на 2 місяці. 

 

26. СЛУХАЛИ 

Карабанову Г.В.,заступника директора з навчально-виховної роботи, про 

методичні та організаційні заходи впровадження формувального оцінювання.  

УХВАЛИЛИ: 

1.Впровадити формувальне і підсумкове (тематичне та завершальне) 

оцінювання для оцінювання навчальних досягнень учнів других класів. 

2.Оцінювання результатів навчання учнів у других класах здійснювати 

вербально. 

3.Здійснювати постійно формувальне оцінювання  як невід'ємний складник 

освітнього процесу, метою якого є відстеження особистісного розвитку 

учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи 

компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку 

особистості. 

27. СЛУХАЛИ 

Карабанову Г.В.,заступника директора з навчально-виховної роботи, про 

прийом самооцінювання та взаємооцінювання  здобувачів освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організовувати само- та взаємооцінювання учнів  на регулярній основі за 

визначеними критеріями до умінь, що є наскрізними, та складових 

компетентностей, залежно від навчального поступу учнів. 

2.Застосовувати шкали для само- та взаємооцінювання  на вибір учителя: 

трирівневу шкалу оцінювання «мені ще варто попрацювати - я тренуюся - 

мені вдається»; шкалу, ідентичну до тієї, що застосовується у свідоцтві 

досягнень, затвердженому цим наказом; шкалу, розроблену вчителем 

самостійно. 

28.СЛУХАЛИ: 



Кішеньчук В.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, 

про організацію роботи в інклюзивних класах, яка сказала, що відповідно до 

статті 20 Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України 

від 15 серпня 2011 року №872 «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», змін до 

постанови від 9 серпня 2017 року № 588 «Про внесення змін до Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року №609 «Про 

затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини  з особливим освітніми потребами в закладах загальної 

середньої та дошкільної освіти», з метою створення оптимальних умов для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого-

педагогічного супроводу в інклюзивних класах з інклюзивним навчанням в 

цьому навчальному році буде затверджено  два класи з інклюзивною формою 

навчання:    

1-Д-для дітей із тяжкими порушенням опорно- рухового апарату (класний 

керівник  Мартинюк Людмила Іванівна);   

7-Д-для дітей із затримкою психічного розвитку(класний керівник Чернова 

Вікторія Володимирівна). Також вона повідомила, що асистентом  

планується призначити у 7-Д клас  - Борисюк Любомиру Романівну, 

лаборанта фізики. Вікторія Юріївна ознайомила із індивідуальними 

навчальними планами, які складені відповідно до типових освітніх програм 

для навчання Бондарчука Марка Максимовича, учня  1-Д класу та  Карини, 

учениці 7-Д класу і наголосила, що відповідно до заключень ПМПК ці діти 

мають відповідну кількість годин для проведення корекційно-розвиткових 

занять. Вона зазначила, що корекційно-розвиткові заняття можуть 

записуватись як у класному так і в окремому журналі.          

  Директор школи звернула увагу на те, що для цих дітей потрібно розробити 

індивідуальну програму розвитку.            

 Виступили:         

Кішеньчук В.В.,  заступник директора з навчально-виховної роботи, яка 

сказала, що відповідно до нормативних документів корекційно-розвиткові 

заняття можуть проводити спеціалісти з відповідною підготовкою, тому 

запропонувала розприділити ці години між такими педагогічними 

працівниками:  

Прізвище, ім’я по 

батькові вчителя 

Предмет Клас Кількість 

годин 

Кравчук Н. М. Корекція розвитку 1-Д 2 



Кулініч О.М. Лікувальна фізкультура 1-Д 3 

Коханевич А.В. Розвиток мовлення 7-Д 1 

Кравчук Н. М. Корекція розвитку 7-Д 2 

Діхтяренко Т. М. Ритміка 7-Д 1 

 

        Мартинюк Л.І.,  вчитель початкових класів, яка сказала, що в класному 

журналі є достатньо місця для відведення сторінок для корекційно-

розвиткових занять і запропонувала записувати  їх в  класному журналі.          

Кішеньчук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка 

сказала, що в команду психолого-педагогічного супроводу варто включити 

вчителів, які читають години у відповідних класах і запропонувала створити   

її на 2018-2019 навчальний рік в такому складі:  

1-Д клас 

          Лагодюк В.Ю.-директор Рівненського НВК №12. 

 Кішеньчук В.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи. 

 Карабанова Г.В. -  заступник директора з навчально-виховної роботи. 

 Мартинюк Л.І.-  класний керівник. 

 Боровець Н.В. -  учитель англійської мови. 

Кравчук Н.М. - практичний психолог. 

Ігнатюк О.Ю. – соціальний педагог. 

 Мойсієвич С.М. - медична сестра . 

 Кулініч О.М.- учитель-реабілітолог ІРЦ. 

          Бондарчук Л.В.- мама Бондарчука М., учня 1-Д класу з ООП. 

7-Д клас 

          Лагодюк В.Ю.-директор Рівненського НВК №12. 

 Кішеньчук В.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи. 

 Чернова В.В. – класний керівник, учитель математики. 

Городніченко А.О.– учитель англійської мови. 

Чернова О.І. -   учитель інформатики. 

Заброцька С.В.-учитель хімії. 

Замлинна Т.Й.-учитель фізики. 

Жагаріна О.І. – учитель історії. 

Ульмер І.І. – учитель української мови і літератури. 

Марущак Л.І.– учитель зарубіжної літератури. 

Шафранська В.В. – учитель трудового навчання. 

Полоненко О.Ю.-учитель мистецтва. 

Мартинчик К.В. – учитель географії. 

Діхтяренко Т.М. – учитель музики. 



Кравчук Н.М. -  практичний психолог. 

Іванчук Б.О.-учитель фізичної культури. 

Ігнатюк О.Ю. -  соціальний педагог . 

 Токарець С.М. -   медична сестра. 

 Коханевич А.В.-  логопед. 

Борисюк Л.Р. - асистент учителя. 

Поліщук Т.В.- мама  Поліщук К., учениці 7-Д класу з ОПП. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 1. Для проведення корекційно-розвиткових занять у 1-Д та 7-Д класах надати 

години таким педагогічним працівникам: Кравчук Н. М., Кулініч О.М., 

Коханевич А.В., Діхтяренко Т. М. 

2.Вести облік  корекційно-розвиткових занять у  класному журналі.      

                                                                                            У 2019-2020 н.р.  

3. Затвердити  запропонований персональний склад команд психолого-

педагогічного супроводу. 

29.СЛУХАЛИ: 

Мотузко О.В.,  заступника директора з навчально-виховної роботи, про 

передачу гурткових годин на заняття самопідготовки . 

УХВАЛИЛИ: 

1.Передати гурткові години для занять самопідготовки учнів 5-А,Б,В,Г, 6-

А,Б,В,Г,Д, 7-А,Б,В класів. 

 30. СЛУХАЛИ: 

Карабанову Г.В.,заступника директора з навчально-виховної роботи, про 

розподіл годин варіативної складової навчального плану у 1-4 класах. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Виділити години варіативної складової навчального плану для проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять з 02.09.2019. 

31. СЛУХАЛИ: 

Про перерозподіл годин ГПД (доповідач Карабанова Г.В.,заступник 

директора з навчально-виховної роботи). 

ГПД 



1-і класи – 4 по 30 год. 

2-і класи – 3 по 30 год. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Розподілити ставку ГПД 3-х класів (30 год.) на дві групи по 0,5 ставки (15 

год.) на тиждень з 02.09.2019р. 

2. Розподілити ставку ГПД  (30 год.) на дві групи 4-х та 2-х класів по 0,5 

ставки (15 год.) на тиждень з 02.09.2019р. 

 

 

Голова педагогічної ради                                                      В.Ю.Лагодюк 

Секретар педагогічної ради                                                   Л.М.Венцурик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Список педагогічних працівників  Рівненського НВК №12 

1. Андраш Тетяна Валентинівна 

2. Бабійчук Тетяна Петрівна 

3. Баша Юлія Василівна    

4. Білоконь Реґіна Володимирівна 

5. Бондарець Юлія Юріївна 

6. Бондарук Людмила Володимирівна 

7. Боровець Наталія Вікторівна  

8. Брега Ніна Іванівна 

9. Бугайчук Ольга Олексіївна 

10. Велетнюк Оксана  Валентинівна 

11. Венцурик Людмила Михайлівна 

12. Височанська  Тетяна Володимирівна 

13. Вітковська Оксана Павлівна 

14. Гаврилюк Віра  Володимирівна 

15. Гайдук  Галина Валентинівна 

16. Галганець Ірина Вікторівна 

17. Герасимович Жанна Олександрівна 

18. Гисюк Наталія Володимирівна 

19. Гойда Ольга Петрівна 

20. Городніченко Анастасія Олександрівна 

21. Грибчук  Світлана Миколаївна 

22. Грицюта Олена Анатоліївна  

23. Гуменюк Сергій  Сергійович 

24. Данилова Ірина Юріївна 

25. Данилюк Ольга Олександрівна 

26. Дащинська Юлія Володимирівна 

27. Діхтяренко Тетяна Миколаївна  

28. Жагаріна Ольга Олександрівна 

29. Жежук Зінаїда Володимирівна 

30. Заброцька Світлана Віталіївна 

31. Залюбовська Валентина Леонтіївна 

32. Замлинна Тетяна Йосипівна 



33. Затірка Олена Михайлівна 

34. Іванишин Тарас Олегович 

35. Іванкова Наталія Володимирівна 

36. Іванчук Богдан Олександрович 

37. Іванюк Лариса Василівна 

38. Ігнатюк Оксана Юріївна 

39. Кадепська Галина Михайлівна 

40. Карабанова Ганна Володимирівна 

41. Карпович Світлана Миколаївна 

42. Качараба Ольга Павлівна 

 43. Кирилюк Олена Володимирівна 

44. Кішеньчук Валентина Володмирівна 

45. Климюк Олена Володимирівна 

46. Коваль Вікторія Святославівна 

47. Коваль Галина Євгенівна 

48. Ковальова Людмила Миколаївна 

49. Конончук Галина Василівна 

50. Кравчук Наталія Миколаївна 

51. Кривко Валентина Григорівна 

52. Кульчинська Мілєна Петрівна 

53. Куришко Костянтин Андрійович  

54. Лавренчук Інна Ярославівна 

55. Лагодюк Вікторія Юріївна 

56. Лапчук Віра Богданівна 

57. Лафета Алла Анатоліївна 

58. Ломакіна Інна Миколаївна 

59. Мазурок Ганна Петрівна 

60. Мануйлик Марія Валеріївна 

61. Марковська Наталія Володимирівна 

62. Мартинчик Костянтин Володимирович 

63. Мартинюк Людмила Іванівна 

64. Марушкевич Лариса Володимирівна 

65. Марущак Любов Іванівна 

66. Мелентьєва Лариса Олексіївна  

67. Мельничук Ольга Павлівна 

68. Місюра Олександра Сергіївна 

69. Мороз Ольга Миколаївна 

70. Мосійчук Галина Анатоліївна 

71. Мотузко Ольга Василівна 

72. Мусійчук Олена Олександрівна 

73. Невелічук Лариса Петрівна 

74. Ніколайчук Оксана Іванівна 

75. Остапчук Тетяна Анатоліївна 



 

 

76. Павлюк Наталія Олександрівна 

77. Пасюта Тетяна Ярославывна 

78. Полоненко    Олена Юріївна 

79. Примачок Валентина Василівна 

80. Прокопець Едуард Володимирович 

81. Прокопець Людмила Ярославівна 

82. Прончук  Марія Василівна 

83. Рачек ТетянаМиколаївна  

84. Ревуцька Світлана Анатоліївна 

85. Савенко Наталія Іванівна 

86. Савсуненко Тетяна Вікторівна 

87. Самолюк Наталія Василівна 

88. Семенюк Вікторія Петрівна 

89. Середюк Ольга Володимирівна 

90. Сидоркевич Галина Миколаївна 

91. Сидорук Галина Василівна 

92. Симонович Галина Олексіївна 

93. Сирочук Ніна Петрівна 

94. Скрипнюк Наталія Миколаївна 

95. Скульська Надія Іванівна 

96. Слободянюк Ірина Олександрівна 

97. Солтис Тетяна Степанівна 

98. Сорока Ірина Володимирівна 

99. Степаненко Ліна Пилипівна 

100. Стрельбицька Валентина Володимирівна 

101. Талащук Тетяна Миколаївна 

102. Ткач Євгенія Олександрівна 

103. Третьяк Таміла Сергіївна 

104. Ульмер Іванна Ігорівна 

105. Федорчук  Ірина Володимирівна 

106. Цимбалюк Олег Петрович 

107. Чернишова Олександра Петрівна 

108. Чернова Вікторія Володимирівна 

109. Чернова Ольга Ігорівна 

110. Чибиряк Інна Михайлівна 

111. Шамрик Оксана Яківна 

112. Шевчук Анна Сергіївна 

113. Шквородюк Людмила Володимир. 

114. Шубер Галина Олександрівна 

115. Ядвіжук Ніна Володимирівна 

116. Ядвіжук Тамара Володимирівна 

117. Ярощук Руслана Василівна 



 


