
Рівненський НВК №12 
 

ПРОТОКОЛ №1 
28.08.2018            

                                                       Засідання педагогічної ради 
 
Голова — Лагод юк В.Ю. 

Секретар — Велетнюк О.В. 

Присутні:  осіб (список на 2 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 2017-2018н.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 затвердження освітніх та навчальних програм для 1-11-х класів на 

2018-2019 н.р. (доповідачі Мотузко О.В.,Карабанова Г.В.,Середюк 

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

8. Про ознайомлення з ухвалою міської серпневої конференції 

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

9. Про перспективи розвитку школи(доповідач Лагодюк В.Ю., директор). 

10. Про завдання  педагогічного колективу на 2018-2019 н.р. 

(доповідач Лагодюк В.Ю., директор).  



11. Про затвердження складу методичної ради (доповідач Кульчинська 

М. П.,заступник директора з навчально-виховної роботи ). 

12. Про затвердження складу ради  Рівненського НВК №12 Рівненської 

міської ради  ( доповідач Мотузко О.В., заступник директора з 

навчально-виховної роботи ). 

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

заступник директора з навчально-виховної роботи). 

14. Про оцінювання учнів 2-х класів(доповідач Карабанова Г.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 навчально-виховного 

процесу у 2018-2019 н.р.: 

-затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; 

-дотримання єдиного мовного режиму; 

-режим роботи школи. 

(доповідачі Мотузко О.В.,Бондарук Л.В.,Середюк О.В.,Конончук 

Г.В.,заступники директора з навчально –виховної роботи). 

18. 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 ). 

19. Про дотримання антикорупційного законодавства(доповідач Лагодюк 

В.Ю., директор). 

20. Про затвердження переліку спецкурсів та факультативів за вибором та 

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

навчально-виховної роботи ). 

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

заступник директора з навчально-виховної роботи ). 

22. Про перевід учня 7-А класу Гаврилюка О. у 7-Д клас ( доповідач 

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



23. Про організацію індивідуального навчання з ученицею 6-Д класу 

Литвинець Софією(доповідач Мотузко О.В.,заступник директора з 

навчально-виховної роботи). 

24. Про оцінювання предметів «Еврика» та «Навчаємось разом» у 5-6 

класах,що навчаються за НПП «Інтелект України» (доповідач Мотузко 

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

 

 

 

1.Слухали: 

    Лагод юк В.Ю. про виконання рішень попередніх педрад .- Текст доповіді 

додається до протоколу. 

 

   Ухвалили: 

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

уваги. 

 

2.Слухали: 

Лагод юк В.Ю. про вибори секретаря педагогічної ради .(Шляхом 

голосування пройшли вибори секретаря педагогічної ради). 

 

Ухвалили: 

Обрати секретарями педагогічної ради Велетнюк О.В. та Ядвіжук Т.В. 

 

3.Слухали: 

 Лагод юк В.Ю. про створення якісних умов для здобуття учнями 

загальної середньої освіти та підсумки роботи школи у 2017-

2018н.р. - Текст доповіді додається до протоколу. 

 

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». 

 

Слухали: 

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

голосування працівники закладу оцінили його роботу та роботу 

керівника й адміністрації Рівненського НВК №12 за 2017-2018 н.р.). 

 

Ухвалили: 

1.За результатами голосування роботу закладу у 2017-2018 н.р. 

вважати задовільною. 

                                                                                  Упродовж року 

2. За результатами голосування роботу  керівника закладу у 2017-

2018 н.р. вважати задовільною. 

                                                                                  Упродовж року 

 
 

4 . Слухали: 

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

директора з навчально – виховної роботи про практичні та  методичні 

аспекти впровадження НУШ.-Текст доповіді додається. 

5. Слухали : 

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

України».-Текст доповіді додається. 

 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 

6. Слухали:  

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

серпневої конференції педагогічних працівників. -Текст доповіді додається. 

 

Ухвалили: 

1.З метою виконання ухвали міської конференції педагогічних працівників, 

основними завданнями на 2018-2019 р. вважати прийняті на міській 

серпневій конференції. 

Упродовж року 

7. Слухали:  

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

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

роботи ,Середюк О.В.,заступника директора з виховної роботи ,про 

затвердження освітніх та навчальних програм для 1-11 класів на 2018-2019 

навчальний рік.  -Текст доповіді додається. 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити навчальні програми для 1-11 класів на 2018-2019 

навчальний рік, обрані учителями на засіданнях шкільних методичних 

об’єднань. 

2. Затвердити освітні програми для 1-11 класів на 2018-2019 навчальний 

рік. 

 

Шляхом голосування педколектив затвердив освітні та навчальні 

програми. 



 

8-9. Слухали: 

  Лагодюк В.Ю. ,директора НВК №12 про перспективу розвитку школи та 

завдання педагогічного колективу на 2018-2019 навчальний рік.  -Текст 

доповіді додається. 

Шляхом голосування педагогічний колектив затвердив завдання 

педколективу та план роботи закладу на 2018-2019 н.р. 

Ухвалили: 

1. Затвердити рішенням педради завдання педагогічного колективу та 

план роботи закладу на  2018-2019 навчальний рік.  

                                                                                                Упродовж року 

2. Розпочати роботу над реалізацією науково – методичної теми закладу 

«Формування компетентної особистості, здатної до успішної 

життєдіяльності та самовизначення , шляхом впровадження сучасних 

методик навчання». 

У 2018-2019 н.р. 

10. Слухали : 

 Кульчинську М.П.  про пропозиції  щодо складу методичної ради.-Текст 

доповіді додається. 

На розгляд  педколективу винесено питання про затвердження в  ході 

голосування такого складу методичної ради НВК №12 на 2018-2019 

навчальний рік.  

Ухвалили: 

1. Затвердити рішенням педради склад методичної ради НВК №12 на 2018-

2019 навчальний рік. 

11. Слухали : 

Лагодюк В.Ю. 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. Бабак Анастасія 



2. Ковальчук Олександра 

3. Войтович Ганна 

4. Гуменюк Владислав 

5. Жагаріна Ія 

6. Дем’янчук Ольга 

7. Дем’янчук Віра 

Від учителів: 

1. Лагодюк В.Ю. 

2. Мотузко О.В. 

3. Місюра О.С. 

4. Середюк О.В. 

5. Самолюк Н.В. 

6. Сирочук Н.П. 

7. Карабанова Г.В. 

Від батьків: 

1. Конько І.С. 

2. Файфура Б.М. 

3. Левшук  

4. Хмельник О.В. 

5. Валюха Л. 

6. Златів Л.М. 

7. Білоус 

 Ухвалили: 

1.Затвердити рішенням педради склад ради школи НВК №12 на 2018-2019 

навчальний рік. 

12. 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. 



13-14. Слухали:  

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

оцінювання учнів 2-х класів , про схвалення режиму роботи ГПД, про 

професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної освіти». 

Ухвалили: 

1. Навчальні досягнення учнів 2-х класів оцінювати вербально (за 

результатами голосування). 

2. Затвердити режим роботи ГПД. 

3. Учителям початкових класів ознайомитися із професійним стандартом, 

що затверджений 10.08.18р.  №1143. 

15-16. Слухали: 

 Середюк О.В.,Конончук Г.В. ,Бондарук Л.В.,Мотузко О.В.,заступників  

директора з виховної та  навчально-виховної роботи про проведення 

навчальних екскурсій та практики про структуру навчального року, 

організацію освітнього процесу у 2018-2019н.р. 

17. Слухали : 

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

заходи з охорони праці та дотримання норм безпеки  під час освітнього 

процесу у 2018-2019 н.р. Первинний інструктаж з охорони праці.-Текст 

доповіді додається. 

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 01.09.2018р. 

4. Дотримуватися структури навчального року. 

5. Дотримуватися режиму роботи школи правил внутрішнього 

трудового розпорядку та єдиного мовного режиму. 

6. Розпочати підготовку до проведення чергового етапу зовнішнього 

незалежного оцінювання 11-х класів. 

7. Забезпечувати програму «Національного виховання учнівської 

молоді на  2018-2019рр» 



8. Забезпечити електронний аналіз навчальних досягнень учнів та якості 

надання освітніх послуг. 

Січень 2018р 

З 01.09.2018р  Червень 2019р 

9. Вивчити систему роботи вчителів, які атестуються у  2018-2019н.р. 

10. Вивчити стан організації  освітнього процесу з географії, 

економіки,природознавства, зарубіжної літератури, трудового 

навчання. 

Упродовж року 

11. 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: 

 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 

19-20. 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. -Текст доповіді 

додається. 

 

 

 

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 . 

21. Слухали : 

Кульчинську М.П.. , заступника директора з навчально-виховної роботи про 

використання навчальної літератури  у загальноосвітніх навчальних  

закладах. -Текст доповіді додається. 

 

Ухвалили: 

1. Інформацію заступника директора Кульчинської М.П. взяти до уваги. 

2. Рекомендувати до використання електронні версії  підручників  (1, 10 

класи) за умов відсутності друкованої продукції. 

22. Слухали : 

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

учня 7-А класу Гаврилюка О. до 7-Д класу. 

     Відповідно до Статуту Рівненського НВК №12 п.2.8. учні з початковим 

рівнем успішності переводяться до загальноосвітніх класів. 

Ухвалили: 

1.Перевести учня 7-А класу Гаврилюка О. до 7-Д класу відповідно до п. 2.8 

статуту Рівненського НВК №12. 

23. Слухали:  

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

організацію індивідуального навчання  з ученицею 6-Д класу  Литвинець С. -

Текст доповіді додається. 

 

Ухвалили: 

1. Організувати індивідуальне навчання з ученицею 6-Д класу  Литвинець 

Софією на 2018-2019н.р. з 03.08.2018р. 

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. 

4. Затвердити навчальний план індивідуального навчання учениці 6-Д 

класу  Рівненського НВК №12  Литвинець С. 

24. Слухали: 

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

оцінювання навчальних предметів «Еврика» та «Навчаємося разом» у 5-6 

класах ,що навчаються за НПП «Інтелект України». -Текст доповіді 

додається. 

 

 Ухвалили: 

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

«Інтелект України» навчальні досягнення учнів з предметів  «Еврика» 

та «Навчаємося разом». 

2. Проводити тематичне оцінювання 1 раз на 2 місяці. 

 

Голова педагогічної ради                                                      В.Ю.Лагодюк 

Секретар педагогічної ради                                                   О.В.Велетнюк 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Про практичні та  методичні аспекти впровадження НУШ 

(доповідь Лагодюк В.Ю.,директора НВК№12, Карабанової Г.В., 

заступника директора з навчально-виховної роботи ) 

         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. Відбулося створення 

умов для організації освітнього процесу НУШ. Створимо такі навчальні 

осередки: 

1.Осередок вчителя – 7 осередків 

2.Осередок навчально-пізнавальної діяльності – 7  осередків 

3.Змінно – тематичні осередки – 7  осередків 

4.Ігрові осередки – 7  осередків 

5.Осередки художньо-творчої діяльності – 7  осередків 

6.Осередки досліджень – 7  осередків 

7.Осередки відпочинку – 7  осередків 

8.Осередки читача – 7  осередків 

9.Загальношкільний інформаційний та навчально-пізнавальний осередок. 

10.Загальношкільний осередок відпочинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Про впровадження НПП «Інтелект України» 

(доповідь Лагодюк В.Ю., директора НВК №12) 

   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 2017-2018 

н.р. у закладі функціонував успішно вже 21 клас,де учні навчалися за НПП 

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

Б, В ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Про ознайомлення з ухвалою міської серпневої конференції 

педагогічних працівників  

(доповідь Лагодюк В.Ю., директора НВК №12 ) 

  Відбулися  серпневі засідання  для педагогічних працівників м. Рівного  з 

питань підготовки до роботи в 2018-2019 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 2018-2019навчальний рік. 

 

 

 



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

2018-2019 навчальний рік 

(співдоповідь  Мотузко О.В.,заступника директора з навчально-виховної     

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

роботи ,Середюк О.В.,заступника директора з виховної роботи) 

  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 25 класів, у яких 

навчатиметься 807 учнів. 

   Освітню програму для 1-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».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-9.Про перспективу розвитку школи та завдання педагогічного 

колективу на 2018-2019 навчальний рік  

 (доповідь Лагодюк В.Ю. ,директора НВК №12) 

    Розвиток науково-технічного прогресу спонукає до суттєвих змін у системі 

освіти. Найголовніше завдання школи – допомогти дитині здійснити 

правильний вибір у житті, бути креативними, творчими, ініціативними. Адже 

школа – це простір життя дитини: тут вона не готується до життя, а 

повноцінно живе. І тому навчальний процес має бути спрямований передусім 

на формування таких умінь, які допоможуть дитині успішно опанувати всі 

навчальні дисципліни та досягти успіху в соціумі. Сьогодні саме школа має 

стати тим місцем, де духовно збагачуватиметься кожен учень, де 

формуватиметься громадянська зрілість і високі патріотичні почуття. 

Учитель…Великий творець дитячих душ. Осяяний вічним покликом, 

несе він світло і тепло, зігріває душі і серця дітей. Кожен педагог початкової 

школи намагається створити комфортні умови навчання, за яких учень 

переживає ситуацію успіху, переконується у своїй інтелектуальній 

спроможності. Лише творчий учитель формує творчу особистість. «Ми 

вчимо інших і вчимося самі, ми виховуємо і самоудосконалюємось, і лише 

тоді наші знання будуть здобутком наших вихованців» - саме так звучить 

педагогічне кредо, яким керується наш педагогічний колектив. 

Сьогоднішні діти вимогливі до свого наставника, що спонукає вчителя 

до творчості, підвищення фахової майстерності, змушує відкидати застарілі, 

знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу. 

Адже саме школа покликана стати тим місцем, де буде духовно 

збагачуватись кожен учень, де буде формуватись громадянська зрілість. 

   Кожен із педагогічних працівників закладу попередньо ознайомився із 

основними завданнями та пріоритетними напрямками роботи НВК №12 на 

2018 -2019 н.р. Шляхом голосування педагогічний колектив затвердив 

завдання педколективу та план роботи закладу на 2018-2019 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 



10.Про пропозиції  щодо складу методичної ради 

 (доповідь Кульчинської М.П.,заступника директора з навчально-виховної 

роботи) 

На розгляд  педколективу винесено питання про затвердження в  ході 

голосування такого складу методичної ради НВК №12 на 2018-2019 

навчальний рік: 

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

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

з навчально-виховної роботи; 

Велетнюк О.В., - секретаря методичної ради; 

Середюк О. В. - заступника директора з виховної роботи, секретаря 

методичної ради; 

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 етики; 

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

математики; 

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

навчання; 



Полоненко О.Ю., голови шкільного методичного об’єднання вчителів 

предметів художньо-естетичного циклу; 

Височанської Т.М., голови методичного об’єднання класних керівників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13-14. Про оцінювання учнів 2-х класів , про схвалення режиму роботи 

ГПД, про професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу 

загальної освіти». 

(доповідь Карабанової Г.В.,заступника директора з навчально-

виховної     роботи) 

     Пропоную продовжити оцінювати учнів 2-х класів вербально. 

 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. 

    Для вчителів початкових класів затвердили професійний стандарт 

10.08.2018 №1143 «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої 

освіти», який розробило Міністерство освіти і науки.Професійний 

стандарт визначає необхідні компетентності, знання та вміння. 

У документі прописана загальна інформація про стандарт, навчання 

та професійний розвиток вчителя. Також є перелік функцій педагога: 

-планування і здійснення освітнього процесу; 

-забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в 

освітньому середовищі та родині; 

-створення освітнього середовища; 

-рефлексія та професійний саморозвиток; 

-проведення педагогічних досліджень; 

-надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, 

виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної 

середньої освіти; 

-узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація 

педагогічній спільноті; 

-оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу 

загальної середньої освіти. 

  Для кожної функції конкретизовано професійні компетентності, 

знання, вміння та навички, якими має володіти педагог. Зазначена також 

інформація про предмети та засоби праці вчителя. 
 

 

 



16-17. Про проведення навчальних екскурсій та практики про структуру 

навчального року та організацію освітнього процесу у 2018-2019н.р.  

(співдоповідь Середюк О.В.,Конончук Г.В. ,Мотузко О.В.,Бондарук 

Л.В.,заступників  директора з виховної та  навчально- виховної роботи) 

  На розгляд педколективу винесли пропозицію,що навчальну практику та 

навчальні екскурсії провести упродовж навчального року. 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). 

Дотримання єдиного мовного режиму в школі 

 

  Український народ упродовж тисячоліть виборював право бути незалежним. 

Шлях, пройдений від об’єднання племен в націю, був сповнений перешкод з 

боку вороже настроєних сил. Противники української державності розуміли, що 

мова служить засобом консолідації патріотично налаштованих сил. Видатний 

український педагог і психолог Г. Ващенко висловив думку про те, що «кожна 

нація виробляє свій національний світогляд, свою мову, свою національну 

культуру… Змінити мову – це означає певною мірою змінити свій світогляд і 

світовідчування» . Саме тому сучасний етап становлення соціально-

економічних і політичних відносин у нашій державі ставить перед освітою 

завдання виховати україномовну особистість. Дитина має здобувати знання про 

мову не лише під час уроків. Усе, що оточує, має налаштовувати на вивчення 

рідного слова. Для цього у кожній школі як осередку виховання молодої 

людини має бути створено мовний режим.  

   Слово «режим» тлумачиться як «система правил, заходів, запроваджуваних 

для досягнення певної мети» . Метою введення мовного режиму у школах є 

досягнення одного із найперших завдань, яке ставить сучасність перед 

національною освітою, – виховання україномовної особистості, громадянина 

України. Під системою заходів, правил, які забезпечують існування режиму у 

школі, розуміємо вибір учителями та дітьми на уроках і під час перерв мови 

спілкування; оформлення класів та шкільного приміщення (вивіски, 

оголошення, стінгазети); ведення шкільної документації; позакласні заходи 

(лінійки, вечори, свята) і їх змістове наповнення, включаючи проведення 

олімпіад, конкурсів, змагань. Мовний режим у школах впливає на формування 

особистості, на кожний рівень її мовної структури: лексикон і граматикон – 

лексичні і граматичні засоби, якими мовець створює тексти; семантикон – 

тезаурус особистості, що відображає світ у її свідомості; прагматикон, що 

відображає рівень діяльнісно-комунікативних потреб особистості, систему її 



цінностей . 

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

  

Стаття 7. Мова освіти 

1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. 

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття 

формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також 

позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і 

комунальних закладах освіти. 

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право 

на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та 

початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної 

національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно 

до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної 

національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи 

(групи) з навчанням українською мовою. 

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на 

навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної 

середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного 

народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до 

законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного 

корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на 

класи (групи) з навчанням українською мовою. 

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, 

гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи 

національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти 

або через національні культурні товариства. 

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою 

мовою та на вивчення української жестової мови. 

2. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, 

зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 

вищої освіти - в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у 

вибраній галузі з використанням державної мови. 

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, 

іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для 

вивчення державної мови. 

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед 

англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти. 



4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися 

одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, 

англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу. 

5. За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для 

вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як 

окремої дисципліни. 

6. Держава сприяє створенню та функціонуванню за кордоном закладів 

освіти, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається 

українська мова. 

 

З метою забезпечення дотримання єдиного мовного режиму у школі на 

2018/2019 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. Для 

виконання всіх видів навчальних робіт учням мати таку кількість зошитів:  

-  з іноземної мови – по 2 робочих зошити та один  для словника; 

- з української  мови – по 2 зошити;  

- з математики: у 1-6 класах – по 2 зошити, у 7-9 класах – по 3 зошити 

(2 – з алгебри, 1 з геометрії), у 10-х класах – по 2 зошити (1 – з алгебри і 

початку аналізу, 1 – з геометрії); 

з фізики, хімії, географії – по 2 зошити (1 для виконання класних і домашніх 

навчальних робіт та розв‘язування задач, 1 – оформлення лабораторних, 

практичних робіт, практикумів);  

- з біології, географії, природознавства, історії, суспільствознавства, 

астрономії, інформатики, економки, курсу Захист Вітчизни, образотворчого 

мистецтва, факультативних занять – по 1 зошиту;  

- з музики – 1 нотний зошит.  

      Для контрольних робіт з української мови та літератури, світової 

літератури, математики, фізики, хімії, географії виділяються спеціальні 

зошити, які протягом усього навчального року зберігаються в школі. У 



зошитах з української мови та літератури, світової літератури записуються 

види робіт і рядком нижче — їх назва. 

Диктант                              Переказ 

 Золота осінь      Тарасові стежки  

Те саме стосується короткочасних робіт, які виконуються в зошитах 

для класних і домашніх робіт. 

 Встановити такий порядок ведення зошитів: 

1. Писати акуратним, розбірливим почерком. 

2. Однаково виконувати написи на обкладинці зошита: вказувати, для 

чого призначається зошит (для робіт з української мови, для контрольних 

робіт з української мови і літератури, для лабораторних робіт з фізики і т. п.), 

клас, номер і назву школи, місце знаходження школи, прізвище, ім'я учня. 

3.1.  Зошити учнів 1-11-х  класів рекомендується підписувати за таким 

зразком: 

Зошит        Зошит 

для робіт з української мови                                            для контрольних 

робіт  

(математики)     з української мови і 

літератури 

учня 5-А класу      учениці 6-Б класу 

Рівненського НВК №12    Рівненського НВК №12 

Іваненка Петра     Петрусенко Оксани 

3.2. Зошити з іноземної мови підписуються мовою, що вивчається, 

наприклад: 

3.3  Залишати поля із зовнішнього боку. 

3.4. При виконанні письмової роботи в 5-9 класах потрібно писати дату 

цифрою, а назву місяця словами, наприклад, п'яте лютого, десяте травня, у 

10-11 класах — цифрами на полях.  

У зошитах з іноземної мови записується словами назва дня тижня, 

число і місяць.  



3.5. В окремому рядку вказати класна чи домашня робота, назву теми 

уроку, вид роботи (диктант, переказ, твір, вправ,  тощо), назву зв'язного 

тексту.  

            Наприклад (для української мови та літератури, зарубіжної 

літератури): 

Десяте вересня  

Класна робота  

Вправа 126  

Наприклад (для математики, хімії, фізики, інформатики): 

10 вересня  

Класна робота  

    Вправа 26 

3.6. Дотримуватись абзаців. 

Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між 

заголовком і текстом у зошитах з української, російської і іноземної мов 

рядок не пропускати. У зошитах з математики у всіх цих випадках 

пропускати тільки 1 клітинку. 

Між заключним рядком тексту однієї письмової роботи і датою або 

заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української та 

іноземної мов пропустити 2 лінійки, а у зошитах з математики — 4 клітинки 

(для відокремлення однієї роботи від іншої і для виставлення оцінки за 

роботу). 

3.7.  Акуратно виконувати підкреслювання, креслення, умовні 

позначення олівцем або ручкою, в разі необхідності — із застосуванням 

лінійки або циркуля. 

3.8.  Виправляти помилки так: неправильно написану літеру або 

пунктуаційний знак закреслювати косою лінією; 

частину слова, речення — тонкою горизонтальною лінією;  

замість закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення; не 

брати неправильні написання в дужки. 



4. Встановити такий порядок перевірки письмових робіт вчителем: 

4.1. Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні 

роботи, перевіряти: 

- у 1-4-х класах – після кожного уроку; 

- української мови і математики у 5 класах – після кожного уроку 

тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти учнів два 

рази на тиждень,  у 6-8-х класах – не всі роботи, а тільки найбільш важливі, 

але  з таким  розрахунком, щоб раз на тиждень перевіряти зошити всіх учнів ( 

з геометрії у 7-8 класах – один раз на два тижні); у 9,11-х класах з 

математики – після кожного уроку в учнів з початковим рівнем навчальних 

досягнень, у 10-х – найбільш важливі роботи (загалом зошити в усіх учнів 

перевіряти 2 рази на місяць); 

- з іноземних мов у 5-6 класах – після кожного уроку; у 7-11-х класах - 

після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних 

досягнень;  не всі роботи, а тільки найбільш важливі – в учнів із високою 

успішністю (з таким розрахунком, щоб один раз на два тижні виставляти 

оцінки всім учням); у 11-х класах – не менш як один раз на місяць; зошити-

словники – так само; 

- з літератури у 5-8 класах - не  менш ніж два рази на місяць; у 11-х 

класах – не менш, ніж один раз на місяць; 

- з історії, географії, біології, фізики, хімії, інформатики, креслення 

астрономії – вибірково, але з таким розрахунком, щоб кожний зошит 

перевіряти не менше, ніж один-два рази на квартал. 

4.3. Оцінку за ведення зошитів з української мови та літератури, 

зарубіжної літератури, іноземних мов, математики виставляти у класний 

журнал кожного місяця, за ведення зошита з літератури у 5 класі – один раз 

на місяць. 

4.4. Обов‘язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до 

класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також 

виставляти оцінку в журналі. 



4.5. Учнівські роботи над помилками виконувати у зошитах із 

письмових робіт. 

Довести до відома кожного вчителя єдині вимоги дотримання єдиного 

мовного режиму через голів  методичних об ‘єднань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Про заходи з охорони праці та дотримання норм безпеки  під час 

освітнього процесу у 2018-2019 н.р. Первинний інструктаж з охорони 

праці  

(доповідь Конончук Г.В.,заступника директора з навчально-виховної 

роботи) 

 

  

 У навчальному закладі організація роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності спрямована на створення та забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов освітнього процесу, збереження життя та здоров’я та 

здійснюється згідно чинного законодавства: Законів України «Про охорону 

праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти, Кодексу цивільного 

захисту, Міської цільової соціальної програми забезпечення пожежної 

безпеки на 2016-2020 роки, Програми розвитку освіти на 2017-2020 роки,  

інших нормативних актів. 

Перспективним та річним планами роботи закладу передбачені заходи 

щодо організації та дотримання вимог охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, станом дотримання санітарно-гігієнічних вимог.  

Наказом керівника у закладі призначено відповідальних  осіб за 

організацію роботи з дотримання норм і правил охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, по роботі з обслуговуючим персоналом, пожежній безпеці, 

відповідальних за електрогосподарство, утримання споруди, з профілактики 

травматизму. 

У колективному договорі між адміністрацією та профспілковим 

комітетом закладу наявний розділ «Охорона праці та здоров’я», в якому 

передбачено виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених 

нормативів безпеки праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 

рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму та 

професійних захворювань. 

 З метою систематичного дотримання вимог  законодавства з охорони 

праці  в Рівненському НВК №12 спільно з профспілковою організацією 

здійснюється триступенева система контролю.   Стан охорони праці в закладі 

вивчається та обговорюється на нарадах при директорові. 

У навчальному закладі  створена служба охорони праці, яка є головною 

ланкою системи управління охороною праці в закладі. Розроблені 

«Положення про службу охорони праці», основні положення з ОП, заходи з 

ОП, пожежної безпеки щодо профілактики та запобігання травматизму серед 

учасників освітнього процесу, інструкції з ОП, посадові інструкції 

працівників, де чітко визначені їх посадові обов’язки. 

Впродовж 2017-2018  навчального року в закладі організовано  роботу з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності , зокрема: 

приведено у відповідність до нових вимог чинного законодавства 

документацію з питань охорони праці:  



- нормативну : закони, норми, правила, типові положення; 

- розпорядну: накази, положення, інструкції; 

- звітну: форми офіційної звітності (акти, звіти, повідомлення); 

- облікову: протоколи, графіки, плани, схеми, журнали, переліки.  

Впродовж року видавалися відповідні накази. 

До початку нового навчального року проводилась комплексна перевірка 

стану приміщень навчального закладу, огляд навчальних кабінетів (в тому 

числі кабінетів підвищеної небезпеки, майстерень, спортзалів, 

спортмайданчиків). Прийом навчального закладу здійснювався комісією 

лише за умов дотримання всіх вимог нормативно-правових документів з 

oхорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. У кабінетах 

підвищеної небезпеки навчання розпочалося лише після видачі актів-

дозволів на експлуатацію даних кабінетів (майстерень), а в спортивних залах 

та на  спортмайданчиках – після проведення випробовування на надійність 

встановлення і кріплення спортобладнання і видачі актів-дозволів на 

експлуатацію даних приміщень та території.  

Впродовж року здійснювався адміністративно-громадський та 

оперативний контроль з охорони праці спільно з призначеним громадським 

інспектором з ОП та головою профспілкової організації. Особлива увага 

зверталася на створення безпечних умов праці, виробничу санітарію і гігієну, 

посилено контроль за пропускним режимом (видано відповідні накази). 

Зауваження та недоліки зафіксовані у журналах оперативного та 

адміністративно-громадського контролю. 

Організовано і проведено навчання працівників з питань охорони праці 

(згідно графіка).  Комісією, створеною на підставі наказу по школі, було 

здійснено перевірку знань працівників щодо вимог законодавства України з 

охорони праці, Положення про розслідування нещасних випадків, які сталися  

під час освітнього процесу, інших нормативно-правових актів з організації 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Програми навчання 

та результати перевірки знань обліковано у відповідних журналах. 

Проведено інструктажі з питань охорони праці з педагогічними 

працівниками школи, обслуговуючим персоналом та учнями з обов’язковою 

реєстрацією в журналах інструктажів. Відпрацьована програма вступного, 

первинного, повторного  інструктажів з ОП для працівників та учнів закладу. 

На нарадах при директорові заслуховувались питання щодо створення 

безпечних умов праці, аналізу стану травматизму серед учасників освітнього 

процесу, дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі, стану пожежної 

безпеки, результат огляду навчальних кабінетів та інших приміщень та 

територій закладу, система роботи класних керівників  та вчителів-

предметників з питань безпеки життєдіяльності. 

На  батьківських зборах класними керівниками розглядалися питання 

профілактики дитячого травматизму. 

Здійснювався контроль щодо забезпечення учнів та працюючих засобами 

індивідуального захисту, кабінетів – засобами пожежогасіння, медичними 

аптечками. Проводились заміри опору ізоляції проводів та заземлень. 



Організовано щорічне проведення попереднього та періодичного 

медичних  оглядів здоров’я працівників та учнів закладу. 

В період з 24 по 27 квітня 2018 року в НВК №12 відбувся Тиждень 

безпеки дитини. Впродовж Тижня працівниками бібліотеки було 

організовано інформаційну виставку в бібліотеці «Все нам треба вміти, 

знати, щоб себе оберігати!». Практичний психолог Кравчук Н.М. провела з 

учнями закладу інформаційні  хвилинки «Попередження стресу в 

надзвичайних ситуаціях», на яких ознайомила дітей з порадами та способами 

уникнення стресів та їх наслідків  при надзвичайних ситуаціях. В кожному 

класі проводилися бесіди, вікторини, години спілкування з питань безпеки 

життєдіяльності та поведінки учнів при надзвичайних ситуаціях 

техногенного, екологічного, природного та військового характеру, при 

стихійних лихах, з правил дорожнього руху, правил надання першої 

допомоги, поведінки в побуті, в школі, на дорогах,  на водоймах, на екскурсії, 

на відпочинку, при виявленні незнайомих та маловідомих предметів, щодо 

профілактики травматизму, шкідливого впливу паління, алкоголю, 

наркотиків.  

Класні керівники 1-4-х класів  здійснювали віртуальні подорожі у місто 

«Небезпек», екскурсії в природу «Безпечне довкілля», влаштовували з 

учнями екологічний словесний конкурс - читання віршів на екологічну 

тематику. 

Учителями образотворчого мистецтва, основ здоров’я, початкових 

класів було організовано конкурс-виставку малюнків «Безпечна поведінка», 

«Стихійні та екологічні лиха», «Дорожній рух», «Пожежна безпека», 

«Електробезпека»,  «Газонебезпека», «Безпека вдома», «Безпечне довкілля».  

24 квітня 2018 року на базі Навчально-тренінгового центру Рівненської 

обласної універсальної наукової бібліотеки заступник директора Конончук 

Г.В., вчитель правознавства Жагаріна О.О. та голова профспілки закладу  

Самолюк Н.В. взяли участь у вебінарі: «Законодавство про трудові гарантії 

молоді та неповнолітніх, нормативно-правове регулювання безпечної праці 

молодих працівників, недопущення праці дітей», де ознайомилися з 

основними нормативними документами, що регулюють безпеку праці 

молодих працівників, недопущення праці дітей.  

Тематика бесід та годин спілкування «Про безпечну поведінку вдома та 

поза межами дому», «Вітер, буря, ураган», «Чорнобильська трагедія», 

«Екологічні та стихійні лиха, катастрофи» сприяла закріпленню знань з основ 

безпеки життєдіяльності щодо правил поведінки вдома та поза межами дому, 

при стихійних лихах, надання першої допомоги.  

23 квітня 2018 року, у рамках Тижня безпеки дитини,  у 2-Д класі 

(класний керівник Гисюк Н.В.) відбувся тренінг "Поведінка дітей під час 

надзвичайних ситуацій". З учнями працював  провідний інспектор відділу 

техногенної безпеки управління запобігання надзвичайних ситуацій 

ГУДСНО у Рівненській області Пишкун Вадим Олександрович. Цікаво та в 

доступній формі діти пригадували види надзвичайних ситуацій, визначали 

необхідність та послідовність дій у разі їх виникнення. Таке інтерактивне 



заняття сприяло виробленню в дітей алгоритму правильних і чітких дій для 

захисту життя та здоров’я. 

До проведення Дня цивільного захисту були залучені співробітники 

Держслужби з надзвичайних ситуацій Рівненщини за участю 

правоохоронних та аварійно-рятувальних служб області (експертів 

вибухотехнічної та пересувної хіміко-радіометричної лабораторій, 

піротехніків, патрульних поліцейських, пожежно-рятувальної служби, 

оперативно-виїзної бригади ПАТ «Рівнеенерго», ПАТ «Рівнегаз», медиків та 

кінологів).  

При організації екскурсій працівники дотримувались вимоги 

відповідного наказу та  інструкції №24 «Про порядок організації туристсько-

екскурсійних перевезень учнів автобусами спеціалізованих пасажирських 

автопідприємств». 

Контролювався санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, якість 

приготування їжі, організовано щоденне чергування вчителів та учнів 

закладу як у їдальні, так і по школі (згідно графіків чергування, 

затвердженими наказом по школі).  

 Комісією з розслідування нещасних випадків проводилось розслідування, 

складалися відповідні акти, ведеться облік у відповідних журналах реєстрації 

нещасних випадків та реєстрації  мікротравм. Стан травматизму подано у 

вигляді таблиці. 

 Порівняльна таблиця кількості травм та мікротравм серед учнів за три  

навчальні роки. 

Рік Кіль 

кість 

випад

ків 

Побу 

тові 

Дорожньо

-

транспорт

ні 

Шкільні Вулич

ні 

Спорти

вні 

Мікро- 

травми 

2015-

2016 

65 10 3 3 28 5 16 

2016-

2017 

83 11 - 3 31 3 35 

2017-

2018 

84 10 1 4 33 9 29 

Впродовж 2017- 2018 навчального року 3 учні отримали травми під час 

освітнього процесу: 1 травма сталася під час динамічної паузи між уроками 

10.05.2018 року (Масюк Д.П., 1-Б клас, класний керівник – Слободянюк І.О.), 

1 – на прогулянці в ГПД 03.10.2017 року (Наголюк Д.Ю., 2-Е клас, 

вихователь – Сидоркевич Г.М.), 2 – на уроці фізкультури (09.10.2017 р., 

Сорока К.Р., 7-Д клас, учитель Куришко К.А.; 03.05.2018 р., Конько Н.Т., 8-В 

клас, учитель Іванчук Б.О.). 

Основними причинами, які призвели до травм під час освітнього 

процесу, стали: порушення учнями норм поведінки під час динамічної паузи, 

не дотримання учнями правил безпеки життєдіяльності на дорозі, на уроках 

фізичної культури та відсутність належного контролю за безпекою 

життєдіяльності учнів з боку вчителів фізичної культури, класних керівників. 



 Ситуація, що склалася з травматизмом вуличного та побутового 

характеру, зумовлена неналежним наглядом з боку батьків за діями дітей 

вдома та на вулиці, не дотриманням учнями правил безпеки життєдіяльності 

на дорозі, формальним проведенням класними керівниками інструктажів з 

безпеки життєдіяльності дітей.  

Здійснюється організаційна робота щодо проведення у  закладі заходів 

із профілактики травматизму та запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій: 

- проводяться  всі види інструктажів з безпеки життєдіяльності (перед 

початком навчальних занять, канікул, в разі організації позанавчальних 

заходів (екскурсії, змагання, конкурси, олімпіади), в разі нещасного випадку), 

які облікуються у відповідних журналах; 

- батьківські збори, засідання педагогічних рад з питання стану 

організації охорони праці та безпеки життєдіяльності, попередження 

дитячого травматизму; 

- роз’яснювальна робота щодо профілактики травматизму учнів на 

уроках, перервах, в позаурочний час, в побуті, на вулиці, на водних об’єктах, 

біля ліній електропередач, в громадських місцях, з пожежної, 

електробезпеки, безпечного використання побутових газових приладів, при 

виявленні маловідомих та підозрілих об’єктів;  

- конкурси малюнків на тему: «Безпека на дорозі», «Безпека вдома»,  

«Стихійні лиха», на протипожежну тематику, з електробезпеки; 

- тематичні бесіди з питань БЖ згідно плану виховної роботи з 

реєстрацією в класному журналі; 

- екскурсії в клас-музей «Промінець»; 

          - уроки безпеки від Регіональної газової компанії «Рівнегаз»;  

          -урок електробезпеки за участю представників ПрАТ 

 «Рівнеобленерго»; 

          - участь у заходах в рамках Днів сталої енергії; 

- участь у конкурсі Дружин юних пожежних-рятувальників; 

- участь в акції «Увага! Діти на дорозі!»; 

-  Тижні безпеки дорожнього руху; 

- конкурс дитячої творчості в рамках Всеукраїнської акції «Охорона 

праці очима дітей» тощо. 

- учнями початкових класів розроблені маршрути «Безпечна дорога до 

школи» та «Безпечна дорога додому». 

З власної вини потерпілих впродовж 2017-2018 навчального року 

трапилося  3 нещасних випадки невиробничого характеру (Середюк О.В., 

Іванюк Л.В., Дмитронь Л.М.). 

З метою профілактики травматизму з працівниками закладу було 

проведено: 

- позапланові інструктажі з реєстрацією в журналі; 

- роз’яснювально-профілактичну роботу. 



Аналіз роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

Рівненському НВК №12 у 2017- 2018 навчальному році свідчить про 

достатній рівень організації роботи з ОП та дотримання вимог охорони праці. 

        Галина Василівна ознайомила присутніх з черговістю та видами 

інструктажів та іншими заходами щодо охорони праці у 2018-2019 н.р. 

Особливу увагу зосередила на особливостях оформлення документації та 

порядок дій при травмах. Присутнім провели первинний інструктаж з 

охорони праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19-20. Про затвердження переліку  спецкурсів та факультативів за  

вибором та їх оцінювання; про розподіл годин варіативної складової 

 

(доповідь Мотузко О.В.,заступника директора з навчально-виховної 

роботи) 

 

   Варіативна складова навчальних планів використовується як на підсилення 

предметів інваріативної складової,так і на запровадження факультативів, 

курсів за вибором, що розширюють обрану закладом спеціалізацію 

(поглиблене вивчення математики та англійської мови). Години варіативної 

складової навчального плану в класах спрямовані на вивчення факультативів 

з німецької мови у 5,6,7,8 класах  «Навчання ситуативного спілкування»; з 

польської мови для учнів 5,6 класів «Польська мова для 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з  українською мовою навчання», на 

вивчення курсів за вибором у 5-х,6-х класах з математики «Еврика», у 9-х  

класах «Розв’язування задач з параметрами», у 7-х класах «Рівнезнавство», 

на проведення індивідуально-групових занять по роботі з обдарованими 

учнями. Відповідно до інструкції з ведення класних журналів, затвердженої 

наказом МОН України від 03.06.2008 року № 496 не підлягають 

обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, 

групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому 

(спеціальному) журналі. 

 

 

 

 

 

21. Про використання навчальної літератури  у загальноосвітніх 

навчальних  закладах 

(доповідь Кульчинської М.П. , заступника директора з навчально-виховної 

роботи) 

 

    Використовувати навчальні програми та підручники, навчально-методичні 

посібники, що рекомендовані МОН України для використання у 

загальноосвітніх закладах з українською мовою навчання у 2018-2019 н.р. 

Використовувати всю навчальну літературу, що наявна в бібліотеці, а також 

версії електронних підручників( за умови відсутності друкованої продукції). 

 

 

 



23.Про організацію індивідуального навчання  з ученицею 6-Д класу  

Литвинець С. 

 

(доповідь Мотузко О.В. , заступника директора з навчально-виховної 

роботи) 

     Керуючись Положенням про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 12.01.2016 р. №8 «Про затвердження Положення 

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» , 

наказом МОН України від 12.06.18 р.  №627 «Про затвердження типової 

освітньої  програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», на підставі витягу з 

протоколу засідання психолого-медикопедагогічної консультації №388/ 3710 

від 22.03.2018 р., довідки ЛКК №265 від 10.05.2018 р., заяви мами та за 

погодженням Управління освіти Рівненського міськвиконкому організувати 

індивідуальне навчання з ученицею 6-Д класу Литвинець Софією. 

 

 

 

 

 

 

 

24. Про оцінювання навчальних предметів «Еврика» та «Навчаємося 

разом» у 5-6 класах ,що навчаються за НПП «Інтелект України» 

  (доповідь Мотузко О.В. , заступника директора з навчально-виховної 

роботи) 

  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. 

 


