
Рівненський НВК №12 
 

ПРОТОКОЛ №1 

26.08.2020 

Засідання педагогічної ради 
 

Голова — Лагодюк В.Ю. 

Секретар — Кішеньчук В.В. 

Присутні: 113 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 2019-2020н.р. ( доповідач Лагодюк В. Ю , 

директор). 

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

5. Про дотримання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню короновірусної хвороби (СОVID-19)», рекомендацій МОЗ та 

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

6. Про впровадження технологій дистанційного навчання в період 

посиленого карантину та локдауну (доповідач Лагодюк В. Ю., директор).  

7. Про практичні та методичні аспекти впровадження НУШ (доповідачі 

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

виховної роботи). 

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

директор). 

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

2021-2021 н.р. (доповідачі Мотузко О.В., Карабанова Г.В.,заступники 

директора з навчально-виховної роботи). 

10. Про перспективи розвитку школи (педагогічний колектив, робота в малих 

групах). 

11. Про основні завдання  педагогічного колективу на 2021-2022 н.р. 

(доповідач Лагодюк В.Ю., директор).  



12. Про затвердження плану роботи закладу на 2020-2021н.р. (доповідач 

Лагодюк В.Ю., директор). 

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

заступник директора з навчально-виховної роботи). 

14. Про затвердження складу ради  Рівненського НВК №12 Рівненської 

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

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

заступник директора з навчально-виховної роботи ). 

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

заступник директора з навчально-виховної роботи). 

17. Про проведення навчальних екскурсій та практики (доповідачі Карабанова 

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

18. Про структуру навчального року та організацію освітнього процесу у 

2020-2021 н.р.: 

-затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; 

-дотримання єдиного мовного режиму; 

-режим роботи школи в умовах адаптивного карантину в 2020-2021 

навчальному році. Режим роботи ГПД (доповідач Мотузко О.В., заступник 

директора з навчально-виховної роботи).  

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

2020-2021 н.р.: первинний інструктаж з ОП, позаплановий інструктаж згідно 

з Інструкцією з охорони праці «Про дотримання обмежень для запобігання 

поширення вірусної інфекції COVID-19» (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, факультативів, курсів 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 педагогічного патронажу з учнем 6-Б класу Шумейком 

Максимом та з ученицею 8-Д класу Литвинець Софією (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 5-8 класах, які навчаються за НПП «Інтелект України» (доповідач 

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

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

заступник директора з навчально-виховної роботи ). 

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

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

роботи). 

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

директора з навчально-виховної роботи). 

29.Про вивчення ППД  (доповідач Кішеньчук В.В., заступник директора з 

навчально-виховної роботи ). 

30. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у громадській організації «Освіта ХХІ століття» (доповідач 

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

31. Про  зарахування на сімейну  форму навчання Морозка Іллі Івановича та 

Попова Анатолія Миколайовича (доповідач Мотузко О.В.,  заступника 

директора з навчально-виховної роботи). 

 

32. Про зарахування учня  5-Д класу Хоменка Іллю  Євгеновича  на 

екстернатну форму навчання  за курс 5 класу базової  загальної середньої 

освіти та  ученицю 10-А класу Олійник Ірину Євгенівну на екстернатну 

форму навчання  за курс 10 класу повної загальної середньої освіти (10 клас). 

 (доповідач Мотузко О.В.,  заступника 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 - 113 осіб 

проти – 0 

утрималися -0 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Обрати секретарем педагогічної ради Кішеньчук В.В. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

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

загальної середньої освіти та підсумки роботи школи у 2019-2020н.р.  

 

  Вікторія Юріївна детально проаналізувала  роботу школи у 2019-2020 н.р. 

та окреслила перспективи розвитку закладу 2020-2021 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 освітнього процесу  у 2020-2021 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 2019-2020 н.р.). 

 

Результати голосування: 

за - 113 осіб 

проти – 0 

утрималися -0 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.За результатами голосування роботу закладу у 2019-2020 н.р. вважати 

задовільною. 

                                                                                           Упродовж року 

2. За результатами голосування роботу  керівника закладу у 2019-2020 н.р. 

вважати задовільною. 

                                                                                           Упродовж року 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Лагодюк В.Ю. про дотримання Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню 

і поширенню короновірусної хвороби (СОVID-19)», рекомендацій МОЗ та 

МОН.  

УХВАЛИЛИ: 

1.Дотримуватися Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню короновірусної хвороби (СОVID-19)», рекомендацій МОЗ та 

МОН.  

 

6. СЛУХАЛИ: 

Лагодюк В. Ю., директора, про впровадження технологій дистанційного 

навчання в період посиленого карантину та локдауну.          

 

 

УХВАЛИЛИ: 



1.Пройти в студії онлайн-освіти EdEra курс для вчителів та керівників шкіл 

про дистанційний та змішаний формати навчання. 

2.Використовувати  для дистанційного навчання в Рівненському НВК № 12  

такі електронні ресурси: Googlе Meet та Classroom. 

3. Учасникам освітнього процесу дозволити користуватися особистими 

речами. 

7 . 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.  

       

8. 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 2019-2020 

н.р. у закладі функціонував успішно вже 31 клас, де учні навчалися за НПП 

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

Г,Д;    5-А, Б, В, Г;  6-А, Б, В,Г,Д;  7-А,Б,В ). 

 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 

9. 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 2020-

2021навчальний 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 проєктом «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».  

Результати голосування: 

за - 113 осіб 

проти – 0 

утрималися -0 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити навчальні програми для 1-11 класів на 2020-2021 

навчальний рік, обрані учителями на засіданнях шкільних методичних 

об’єднань. 

2. Затвердити освітні програми для 1-11 класів на 2020-2021 навчальний 

рік. 

 



Шляхом голосування педколектив затвердив освітні та навчальні 

програми. 

 

10-12. СЛУХАЛИ: 

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

напрями роботи  Рівненського НВК № 12 на 2020-2021 навчальний рік, про 

перспективи розвитку школи, про затвердження плану роботи школи на 

2020-2021 навчальний рік.  

                Вікторія Юріївна ознайомила вчителів із основними завданнями та 

пріоритетними напрямками роботи НВК №12 на 2020 -2021 н.р.: 

  - реформування освітньої галузі згідно з законодавчою та нормативно-

правовою базою; 

  - реалізація завдань, визначених Концепцією реалізації державної 

політики у сфері реформування середньої освіти «Нова українська школа»; 

 - оновлення змісту освіти на основі національних традицій, світового 

досвіду та принципів сталого розвитку; 

- створення нового освітнього простору; 

- створення в Рівненському НВК №12 внутрішньої системи якості 

освіти; 

  - виховання і розвиток дітей дошкільного віку відповідно до вимог 

Базового компонента дошкільної освіти; 

  - розширення мережі груп та закладів дошкільної освіти з метою 

задоволення соціальних потреб мешканців міста та збільшення відсотка 

охоплення дітей дошкільною освітою; 

  - забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти; 

  - створення умов для реалізації інклюзивної освіти; 

  - подальше впровадження системи профільного навчання; 

  - створення умов для визначення власної освітньої траєкторії кожного 

педагога та учня; 

  - реалізація нових державних стандартів та навчальних програм 

загальної середньої освіти; 

  - створення умов для якісного доступу до використання інформаційно-

комунікаційних технологій; 

  - забезпечення реалізації механізму спрощення системи документообігу, 

оптимізації звітності, запровадження електронних форм документів; 



  - подальше формування здоров’язбережувального середовища; 

  - забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній 

основі, особливо предметів гуманітарного спрямування (української 

філології,  англійської мови); 

  - продовження роботи щодо створення мультимедійного навчального 

контенту; 

  - посилення ролі формування духовних та моральних цінностей 

учнівської молоді; 

  - формування умотивованого педагога та учня; 

  - виховання патріота, особистості, інноватора-випускника школи; 

  - використання педагогіки партнерства в роботі з батьками; 

  - підвищення соціального статусу працівників освітньої галузі.   

               Директорка ознайомила з планом роботи школи на 2020 – 2021 

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 2020-2021 н.р. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Погодити рішенням педради завдання педагогічного колективу та план 

роботи закладу на  2020-2021 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 2020-2021 н.р. 

13. 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 2020-2021 

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; 

Кривко В.Г.- 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 1-4класів; 

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; 

Цимбалюка О.П., 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  

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 2020-

2021 навчальний рік. 

14. 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. Войтович Поліна 

2. Дем′янчук Віра 

3. Дем′янчук Ольга 

4. Ковальчук Олександра 

5. Кучик Світлана 

6. Маслова Ернеста 

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. Златів Л.М. 

2. Конько І.С. 

3. Левшук С.І. 

4. Процюк Л.М. 

5. Савчук Б.В. 

6. Файфура Б.М. 

7. Хмельник О.В. 

 

 УХВАЛИЛИ:  

1.Затвердити рішенням педради склад ради школи НВК №12 на 2020-2021 

навчальний рік. 

15. 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 – Солтис Т.С., учитель української мови. 

Члени комісії: 

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

методичний кабінет» (за згодою); 

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

Кривко В.Г., 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. 

 

16. 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. Учителям-предметникам дотримуватися Інструкції щодо ведення 

класних журналів у 5-11 класах. 

2. Дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, 

затверджених наказом МОН України. 

3. Зберігання та заповнення класних журналів як архівних документів 

здійснювати в учительській кімнаті з дотриманням карантинних вимог. 

4. Контроль за веденням, збереженням  та відповідальність за перевірку 

класних журналів покласти на куруючих заступників директора та 

чергового адміністратора відповідно. 

 

Результати голосування: 

за - 113 осіб 

проти – 0 

утрималися -0 

17. 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.  

Результати голосування: 

за - 113 осіб 

проти – 0 

утрималися -0 

УХВАЛИЛИ:                                                                                                                  

1.Навчальну практику та навчальні екскурсії провести упродовж навчального 

року. 

18. СЛУХАЛИ: 

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

структуру навчального року, організацію освітнього процесу у 2020-2021н.р 

    Присутніх ознайомили із режимом роботи школи, вимогами карантинного 

режиму (відповідно до рекомендацій МОН та МОЗ, Постанови №50  

Головного санітарного лікаря України від 22.08.2020р. «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) )   та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, а також із правилами єдиного  мовного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

режиму у закладі і дотримання структури навчального року (з якою 

ознайомлені присутні).  

Алгоритми 

роботи Рівненського НВК №12 

в умовах карантинних зон 

В умовах зеленої та жовтої карантинних зон:  

- можна відвідувати заклад освіти без обмежень; 

- перебувати у приміщенні закладу в масках або респіраторах; 

-  проводити масові заходи: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів. 

 

В умовах помаранчевої карантинної зони:  

- заборонено відвідувати заклади освіти у групах понад  20 осіб;  

- згідно з рішенням педагогічної ради від 26.08.2020 року №1 заклад 

переходить на навчання по ½ класу; 

- запровадження змішаної форми навчання; 

- перебування у приміщенні закладу в масках або респіраторах; 

- обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м. та не більше 100 

людей.  



В умовах червоної карантинної зони:  

- заборонено відвідувати заклад освіти;  

- згідно з рішенням педагогічної ради від 26.08.2020 року №1 заклад 

переходить на дистанційну форму навчання; 

- використання електронних ресурсів Googlе Meet та Classroom. 

 

Структура навчального року може коригуватися в залежності від епідемічної 

ситуації. 

 

Структура 2020-2021 навчального року 

01 вересня – свято День знань 

Семестри: 
I семестр - з 01 вересня по 24 грудня; 

II семестр  - з 11 січня по 28 травня. 

 

Канікули впродовж навчального року: 

• осінні  з 26 жовтня по 01 листопада (7 днів); 

• зимові з 25 грудня 2020 по 10 січня 2021 (17 днів); 

•  весняні з 22 березня по 28 березня (7 днів); 

 

Вихідні та святкові  дні: 

14 жовтня 2020 р. (середа) – День захисника Вітчизни. 

25 грудня 2020 р. (п’ятниця) – Католицьке Різдво. 

1 січня 2021 р. (п’ятниця) – Новий Рік. 

7 січня 2021 р. (четвер) – Різдво Христове. 

8 січня 2021 р. (п’ятниця) – вихідний відпрацьовуємо 16 січня 2021 р. 

(субота). 

8 березня 2021 р. (понеділок) – Міжнародний жіночий день. 

1 травня 2021 р. (субота) - День праці (вихідний переноситься на 03.05 - 

понеділок). 



2 травня 2021 р. (неділя) - Великдень(вихідний переноситься на 04.05 - 

вівторок). 

9 травня 2021 р. (неділя) - День перемоги (вихідний переноситься на 10.05 - 

понеділок). 

20 червня 2020 р. (неділя) – Трійця (вихідний переноситься на 21.06 - 

понеділок). 

28 червня 2020 р. (понеділок) – День Конституції України. 

    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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2020-2021 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.Змінити режим роботи школи на період карантину: 

2.1.навчання учнівських колективів проводити у закріпленому приміщенні з 

урахуванням рекомендацій МОЗ та Постанови №50  Головного санітарного 

лікаря України від 22.08.2020р. «Про затвердження протиепідемічних заходів 

у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) ); 

2.2. встановити гнучкий графік перерв між навчальними заняттями для 

різних класів. 

За 10 хв. до кінця уроку на перерву виходять учні таких класів:  

Клас Навчальний кабінет 

5-Г 104 

7-Д 106 

8-Б 108 

10-А 202 

9-В 204 

9-А 206 



4-А 213 

9-Г 216 

5-Д 217 

5-В 301 

8-В 303 

6-Б 305 

5-Б 308 

7-В 310 

Розклад перерв для цих класів 

08.35-08.45 

09.25-09.35 

10.25-10.35 

11.25-11.35 

12.25-12.35 

13.20-13.30 

По закінченню перерви учні повертаються в кабінети для продовження 

уроку.  

Учні решти класів виходять на перерву із дзвінком на перерву. В учнів ІІ 

зміни звичайний розклад дзвінків. 

2.3. організувати харчування дітей не більше 2-х класів у їдальні відповідно 

до графіка; 

2.4. затвердити наказом по школі режим роботи закладу в період пандемії; 

2.5. чергування педагогічних працівників на перервах після проведених 

уроків в кабінетах, де проводили урок. 

3.Дотримуватися режиму роботи школи, режиму роботи ГПД,  правил 

внутрішнього трудового розпорядку та єдиного мовного режиму. 

4.Розпочати підготовку до проведення чергового етапу зовнішнього 

незалежного оцінювання 11-х класів. 

5.Забезпечувати програму «Національного виховання учнівської молоді на  

2020-2021рр» 

6.Забезпечити електронний аналіз навчальних досягнень учнів та якості 

надання освітніх послуг. 

Січень 2021р 

З 01.09.2020р  Червень 2021р 

6.Вивчити систему роботи вчителів, які атестуються у  2020-2021н.р. 



  7.Вивчити стан організації  освітнього процесу  з української мови та 

літератури, хімії, біології, екології, основ здоров′я, предметів у початковій 

школі. 

                                                                                                       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. 

 

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 2020-20201н.р. Первинний інструктаж з охорони праці. 

 Галина Василівна ознайомила присутніх з черговістю та видами 

інструктажів та іншими заходами щодо охорони праці у 2020-2021 н.р. 

Особливу увагу зосередила на особливостях оформлення документації 

та порядок дій при травмах. Присутнім провели первинний інструктаж  

та позаплановий інструктаж з охорони праці, ознайомили з алгоритмом 

дій працівників закладу у разі виявлення в класі дитини з ознаками 

хвороби (СОVID-19). Наголосила на проведенні класними керівниками 

вступного інструктажу, інструктажів з безпеки життєдіяльності, бесід з 

питань безпеки життєдіяльності (дотримання обмежень для 

запобігання поширення вірусної інфекції COVID-19, правил 

дорожнього руху, пожежної безпеки, поводження з побутовими 

електричними та газовими приладами тощо) з усіма учнями з 

відповідною реєстрацією. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Підвищити персональну відповідальність працівників за виконання Законів 

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

Постанови №50  Головного санітарного лікаря України від 22.08.2020р. «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням корона вірусної 

хвороби (COVID-19)» згідно з функціональними обов’язками. 

2.Посилити персональну відповідальність чергових учителів за 

дотриманням правил безпеки життєдіяльності та безпечної поведінки учнів. 



 

3.Підвищити персональну відповідальність працівників за травматизм та 

здійснення його профілактики під час освітнього процесу. 

 З 01.09.2020р. 

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 педагогічного патронажу з ученицею 8-Д класу  Литвинець 

Софією та учнем 6- Б класу Шумейком Максимом. 

     УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати педагогічний патронаж з ученицею 8-Д класу  Литвинець 

Софією та учнем 6- Б класу Шумейком Максимом на 2020-2021н.р. з 

01.09.2020р. 

2. Виділити  по 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  Шумейком М. 

4. Затвердити навчальний план індивідуального навчання учениці 8-Д 

класу  Рівненського НВК №12  Литвинець С. та учнем 6- Б класу 

Рівненського НВК №12  Шумейком Максимом. 

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 2020-2021 рік, враховуючи потреби учнів, 

кадрового забезпечення .Є пропозиція відкрити 3 класи: 1 математичного 

та  2 іноземного профілю.За навчальним планом  1-ша іноземна мова 

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

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

УХВАЛИЛИ: 

1.Відкрити 3 класи: 1 математичного та  2 іноземного профілю. 

2.Для іноземних класів виділити  8 годин:  1-ша іноземна мова (англійська)- 5 

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

3. 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 5-8 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, 8-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: 

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  три класи з інклюзивною формою 

навчання:    

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

керівник  Мартинюк Людмила Іванівна);   

4-Д- для дітей із затримкою психічного розвитку (класний керівник 

Кадепська Галина Михайлівна). Асистентом  планується призначити у 2-Д і 

4-Д класи Потапчук Юлію Володимирівну; 

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

Вікторія Володимирівна). Також вона повідомила, що асистентом  

планується призначити у 8-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  2-Д класу, Мацкевич 

Анастасії, учениці 4-Д класу та  Поліщук  Карини, учениці 8-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 2-Д 2 

Кулініч О.М. Лікувальна фізкультура 2-Д 3 

Писарчук Н.М. Розвиток мовлення 4-Д 3 

Кравчук Н. М. Корекція розвитку 4-Д 1 

Діхтяренко Т. М. Ритміка 4-Д 1 

Писарчук Н.М. Розвиток мовлення 8-Д 1 

Кравчук Н. М. Корекція розвитку 8-Д 2 

Діхтяренко Т. М. Ритміка 8-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 2020-2021 навчальний рік в такому складі: 

 2-Д клас 

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

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



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

 Мартинюк Л.І.-  класний керівник. 

          Потапчук Ю.В.- асистен учителя. 

 Боровець Н.В. -  учитель англійської мови. 

         Баша Ю.В. – учитель фізичної культури. 

         Діхтяренко Т.М.- учитель музичного мистецтва. 

Кравчук Н.М. - практичний психолог. 

Ігнатюк О.Ю. – соціальний педагог. 

 Токарець С.М. - медична сестра . 

 Кулініч О.М.- учитель-реабілітолог ІРЦ. 

          Бондарчук Л.В.- мама Бондарчука М., учня 2-Д класу з ООП. 

4-Д клас 

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

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

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

 Кадепська Г.М.-  класний керівник. 

          Карабанова Г.В.- учитель української мови та читання. 

          Мануйлик М.В.- учитель інформатики. 

          Баша Ю.В.- учитель фізичної культури. 

 Білоконь Р.В. -  учитель англійської мови. 

Ткач Ж.О.- учитель музичного мистецтва. 

Кравчук Н.М. - практичний психолог. 

Ігнатюк О.Ю. – соціальний педагог. 

 Токарець С.М. - медична сестра . 

          Діхтяренко Т.М- учитель музичного мистецтва, «Ритміки». 

 Писарчук Н.М.- учитель-логопед. 

8-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. 

Андраш Т.В.– учитель англійської мови. 

Чернова О.І. -   учитель інформатики. 

Заброцька С.В.-учитель хімії. 

Курилюк Н.В. -учитель фізики. 

Жагаріна О.І. – учитель історії України та всесвітньої історії. 

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

Коваль В.С. – учитель біології, основ здоров′я. 

Марущак Л.І.– учитель зарубіжної літератури. 

Ядвіжук Н.В. – учитель трудового навчання. 

Полоненко О.Ю.- учитель мистецтва. 

Мартинчик К.В. – учитель географії. 

Діхтяренко Т.М. – учитель «Ритміки». 

Кравчук Н.М. -  практичний психолог. 

Іванчук Б.О.- учитель фізичної культури. 

Ігнатюк О.Ю. -  соціальний педагог . 



 Токарець С.М. -   медична сестра. 

 Писарчук Н.М.-  учитель-логопед. 

Борисюк Л.Р. - асистент учителя. 

Поліщук Т.В.- мама  Поліщук К., учениці 8-Д класу з ОПП. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

 1. Для проведення корекційно-розвиткових занять у 2-Д, 4-Д та 8-Д класах 

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

О.М., Діхтяренко Т. М., Писарчук Н.М. 

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

                                                                                            У 2020-2021 н.р.  

3. Затвердити  запропонований персональний склад команд психолого-

педагогічного супроводу. 

27. 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 02.09.2020. 

28. 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 

3-і класи – 2 по 15 год 

4-і класи – 1 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 02.09.2020р.  



29.  СЛУХАЛИ: 

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

вивчення ППД  учительки англійської мови  Бабійчук Тетяни Петрівни  з 

питання «Використання сучасних інтернет-технологій на уроках іноземної 

мови». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Погодити план заходів з організації вивчення і узагальнення  

педагогічного досвіду Бабійчук Т.П. (додаток 1).        

 

30.  СЛУХАЛИ: 

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

визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

громадській організації «Освіта ХХІ століття» і зарахування їм в обсязі 30 

годин, зазначених у свідоцтві. 

 Відповідно до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників» (зі змінами) № 800 від 21.08.2019. та поданих клопотань 
педагогічних працівників пропоную визнати результати підвищення 
кваліфікації педагогів Рівненського НВК № 12 у громадській організації 
«Освіта ХХІ століття» і зарахувати  в обсязі 30 годин, зазначених у 
свідоцтві (свідоцтва додаються). 

У Х В А Л И Л И :   
1. Визнати результати підвищення кваліфікації таких  педагогів 

Рівненського НВК № 12 у громадській організації «Освіта ХХІ століття» і 
зарахувати  в обсязі 30 годин, зазначених у свідоцтві: 

1.Бондарук Людмила Володимирівна   (свідоцтво ІУ-ТР № 414 /2020  від  
07.08.2020) 

прослухала та успішно завершила 30-годинний курс/1 ЕСТS-кредит 

підготовки тренерів для навчання вчителів фізики  науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості базових 

компетентностей тренерів згідно з програмою курсу. 

 

2. Брега Ніна Іванівна (свідоцтво ІУ-ТР № 378 /2020  від  07.08.2020) 

прослухала та успішно завершила 30-годинний курс/1 ЕСТS-кредит 

підготовки тренерів для навчання вчителів початкової школи  науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості 

базових компетентностей тренерів згідно з програмою курсу. 

 



3.Коваль Вікторія Святославівна (свідоцтво ІУ-ТР № 401 /2020  від  
07.08.2020) 

 прослухала та успішно завершила 30-годинний курс/1 ЕСТS-кредит 

підготовки тренерів для навчання вчителів біології   науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості базових 

компетентностей тренерів згідно з програмою курсу. 

 

4.Кривко Валентина Григорівна (свідоцтво ІУ-ТР № 390 /2020  від  

07.08.2020)  

прослухала та успішно завершила 30-годинний курс/1 ЕСТS-кредит 

підготовки тренерів для навчання вчителів початкової школи  науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості 

базових компетентностей тренерів згідно з програмою курсу. 

5.Мотузко Ольга Василівна (свідоцтво ІУ-ТР № 411 /2020  від  07.08.2020) 

прослухала та успішно завершила 30-годинний курс/1 ЕСТS-кредит 

підготовки тренерів для навчання вчителів географії   науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості базових 

компетентностей тренерів згідно з програмою курсу. 

 

6.Мусійчук Олена Олександрівна (свідоцтво ІУ-ТР № 382 /2020  від  

07.08.2020)  

прослухала та успішно завершила 30-годинний курс/1 ЕСТS-кредит 

підготовки тренерів для навчання вчителів початкової школи  науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості 

базових компетентностей тренерів згідно з програмою курсу. 

7. Лапчук Віра Богданівна (свідоцтво ІУ-ТР № 389 /2020  від  07.08.2020) 

прослухала та успішно завершила 30-годинний курс/1 ЕСТS-кредит 

підготовки тренерів для навчання вчителів початкової школи  науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості 

базових компетентностей тренерів згідно з програмою курсу. 

8.Самолюк Наталія Василівна (свідоцтво ІУ-ТР № 408 /2020  від  07.08.2020) 

прослухала та успішно завершила 30-годинний курс/1 ЕСТS-кредит 

підготовки тренерів для навчання вчителів хімії   науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості базових 

компетентностей тренерів згідно з програмою курсу. 

 



9. Слободянюк Ірина Олександрівна (свідоцтво ІУ-ТР № 380 /2020  від  

07.08.2020) 

 прослухала та успішно завершила 30-годинний курс/1 ЕСТS-кредит 

підготовки тренерів для навчання вчителів початкової школи  науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості 

базових компетентностей тренерів згідно з програмою курсу. 

10.Федорчук Ірина Володимирівна (свідоцтво ІУ-ТР № 376 /2020  від  

07.08.2020)  

прослухала та успішно завершила 30-годинний курс/1 ЕСТS-кредит 

підготовки тренерів для навчання вчителів початкової школи  науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості 

базових компетентностей тренерів згідно з програмою курсу. 

31.  СЛУХАЛИ: 

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

зарахування на сімейну  форму навчання Морозка Іллі Івановича та Попова 

Анатолія Миколайовича  . 

 

Керуючись  наказом Міністерства освіти і науки України від 

10.07.2019р. №955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 12 січня 2016року №8» та на підставі  заяви тата  від 27.08.2020р. 

пропоную зарахувати учня  4-Д класу Морозка Іллю Івановича  на  сімейну 

форму навчання за курс 4 класу початкової освіти та учня 7-А класу Попова 

Анатолія Миколайовича за курс 5 класу базової  загальної середньої освіти  . 

 

У Х В А Л И Л И :   

 

1. Зарахувати учня  4-Д класу Морозка Іллю Івановича  на  сімейну форму 

навчання за курс 4 класу початкової освіти та учня 7-А класу Попова 

Анатолія Миколайовича за курс 5 класу базової  загальної середньої 

освіти . 

 

32. СЛУХАЛИ: 

 

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

зарахування учня  5-Д класу Хоменка Іллю  Євгеновича  на екстернатну 

форму навчання  за курс 5 класу базової  загальної середньої освіти та  

ученицю 10-А класу Олійник Ірину Євгенівну на екстернатну форму 

навчання  за курс 10 класу повної загальної середньої освіти (10 клас). 

 



Керуючись  наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019р. 

№955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

12 січня 2016року №8» та на підставі  заяви батьків від 27.08.2020р. 

пропоную зарахувати учня  5-Д класу Хоменка Іллю  Євгеновича  на 

екстернатну форму навчання  за курс 5 класу базової  загальної середньої 

освіти та  ученицю 10-А класу Олійник Ірину Євгенівну на екстернатну 

форму навчання  за курс 10 класу повної загальної середньої освіти (10 клас). 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати учня  5-Д класу Хоменка Іллю  Євгеновича  на екстернатну 

форму навчання  за курс 5 класу базової  загальної середньої освіти. 

2. Зарахувати ученицю 10-А класу Олійник Ірину Євгенівну на 

екстернатну форму навчання  за курс 10 класу повної загальної 

середньої освіти (10 клас). 

 

Голова педагогічної ради                                                      В.Ю.Лагодюк 

Секретар педагогічної ради                                                   В.В.Кішеньчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

План роботи 

 з вивчення й узагальнення педагогічного досвіду вчительки 

англійської мови Бабійчук Тетяни Петрівни  з питання «Використання 

сучасних інтернет-технологій на уроках іноземної мови» 

 

Зміст заходів Термін 

І. Організаційна робота 

1. Обговорити на засіданні методичної ради школи 

план вивчення і узагальнення ПД англійської мови 

Бабійчук Тетяни Петрівни  з питання 

«Використання сучасних інтернет-технологій на 

уроках іноземної мови». 

Вересень 

2. Скласти списки рекомендованої літератури, 

журнальних, газетних статей  з теми  досвіду 

роботи вчителя. 

Вересень 

ІІ. Вивчення досвіду. 

1. Вивчити систему роботи вчительки англійської 

мови  Бабійчук Т.П.:  

1.1. Відвідати уроки, факультативи, які проводить 

учителька. У процесі відвідування уроків особливу 

увагу звернути на реалізацію принципів навчання 

на уроках, уміння творчо підходити до аналізу 

певних ситуацій, рівень самостійної роботи учнів на 

уроках, організацію освітнього середовища і його 

вплив на учнів, використання форм і методів 

роботи, спрямованих на розвиток творчих 

здібностей учнів. 

1.2. Проаналізувати документацію, яку веде 

вчителька (календарні плани, поурочні плани, 

класні журнали). 

1.3. Ознайомитися з системою роботи учительки 

англійської мови з питань самоосвіти. 

1.4. Ознайомитися з дидактичними, методичними, 

інструктивними матеріалами, які характеризують 

досвід роботи вчительки. 

1.5. Провести співбесіду з учителькою Бабійчук 

Т.П., її учнями з питань  навчально-пошукової, 

дослідницької діяльністі як невід′ємного складника 

розвитку творчих здібностей . 

Вересень-

грудень 

2. Розробити пропозиції для вчителя щодо Грудень 



підготовки до узагальнення досвіду. 

3. Проаналізувати результативність участі учнів 

Бабійчук Т.П. в предметних олімпіадах, конкурсах. 
Грудень 

ІІІ. Узагальнення і оформлення досвіду. 

1. Систематизувати зібраний матеріал з досвіду 

роботи вчительки англійської мови, допомогти 

вчительці в підготовці матеріалів до друку. 

Грудень 

2. На засіданні методичної ради школи розглянути 

підсумки вивчення досвіду роботи вчителя. 

Березень 2021 

року 

3. Видати наказ по школі про підсумки вивчення 

досвіду роботи  вчительки англійської мови 

Бабійчук Тетяни Петрівни  з питання 

«Використання сучасних інтернет-технологій на 

уроках іноземної мови». 

Березень 

4. Результати вивчення ПД обговорити на засіданні 

методичного об’єднання вчителів англійської мови. 
Квітень - травень 

ІV. Поширення та впровадження досвіду. 

1. Організація взаємовідвідування уроків вчительки 

з метою взаємообміну досвідом роботи з проблеми. 
Протягом року 

2. Проведення майстер-класу вчительки англійської 

мови Бабійчук Тетяни Петрівни  з питання 

«Використання сучасних інтернет-технологій на 

уроках іноземної мови». 

Квітень-травень 

3. На засіданнях шкільних  методичних об’єднань 

обговорити впровадження досвіду роботи 

вчительки англійської  мови  Бабійчук Т.П. 

учителями школи. 

Квітень-травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Гайдук  Галина Валентинівна 

15. Галганець Ірина Вікторівна 

16. Герасимович Жанна Олександрівна 

17. Герасимович Валентин Юрійович 

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. Данилюк Ольга Олександрівна 

25. Дащинська Юлія Володимирівна 

26. Діхтяренко Тетяна Миколаївна  

27. Жагаріна Ольга Олександрівна 

28. Жежук Зінаїда Володимирівна 

29. Заброцька Світлана Віталіївна 

30. Залюбовська Валентина Леонтіївна 

31. Замлинна Тетяна Йосипівна 

32. Затірка Олена Михайлівна 

33. Іванишин Тарас Олегович 

34. Іванкова Наталія Володимирівна 



35. Іванчук Богдан Олександрович 

36. Іванюк Лариса Василівна 

37. Ігнатюк Оксана Юріївна 

38. Кадепська Галина Михайлівна 

39. Карабанова Ганна Володимирівна 

40. Карпович Світлана Миколаївна 

41. Качараба Ольга Павлівна 

 42. Кирилюк Олена Володимирівна 

43. Кішеньчук Валентина Володмирівна 

44. Климюк Олена Володимирівна 

45. Коваль Вікторія Святославівна 

46. Коваль Галина Євгенівна 

47. Ковальова Людмила Миколаївна 

48. Конончук Галина Василівна 

49. Кравчук Наталія Миколаївна 

50. Кривко Валентина Григорівна 

51. Кульчинська Мілєна Петрівна 

52. Куришко Костянтин Андрійович  

53. Лавренчук Інна Ярославівна 

54. Лагодюк Вікторія Юріївна 

55. Лапчук Віра Богданівна 

56. Оксенюк Алла Анатоліївна 

57. Мазурок Ганна Петрівна 

58. Мануйлик Марія Валеріївна 

59. Марковська Наталія Володимирівна 

60. Мартинчик Костянтин Володимирович 

61. Мартинюк Людмила Іванівна 

62. Марушкевич Лариса Володимирівна 

63. Марущак Любов Іванівна 

64. Мельничук Ольга Павлівна 

65. Місюра Олександра Сергіївна 

66. Мороз Ольга Миколаївна 

67. Мосійчук Галина Анатоліївна 

68. Мотузко Ольга Василівна 

69. Мусійчук Олена Олександрівна 

70. Невелічук Лариса Петрівна 

71. Ніколайчук Оксана Іванівна 

72. Остапчук Тетяна Анатоліївна 

73. Павлішин Наталія Олександрівна 

74. Пасюта Тетяна Ярославывна 

75. Полоненко    Олена Юріївна 

76. Примачок Валентина Василівна 

77. Прокопець Едуард Володимирович 



 

 

 

78. Прокопець Людмила Ярославівна 

79. Прончук  Марія Василівна 

80. Рачек ТетянаМиколаївна  

81. Ревуцька Світлана Анатоліївна 

82. Савенко Наталія Іванівна 

83. Савсуненко Тетяна Вікторівна 

84. Самолюк Наталія Василівна 

85. Семенюк Вікторія Петрівна 

86. Середюк Ольга Володимирівна 

87. Сидоркевич Галина Миколаївна 

88. Сидорук Галина Василівна 

89. Симонович Галина Олексіївна 

90. Сирочук Ніна Петрівна 

91. Скрипнюк Наталія Миколаївна 

92. Скульська Надія Іванівна 

93. Слободянюк Ірина Олександрівна 

94. Солтис Тетяна Степанівна 

95. Сорока Ірина Володимирівна 

96. Степаненко Ліна Пилипівна 

97. Стрельбицька Валентина Володимирівна 

98. Талащук Тетяна Миколаївна 

99. Ткач Євгенія Олександрівна 

100. Ульмер Іванна Ігорівна 

101. Федорчук  Ірина Володимирівна 

102. Цимбалюк Олег Петрович 

103. Чернишова Олександра Петрівна 

104. Чернова Вікторія Володимирівна 

105. Чернова Ольга Ігорівна 

106. Чибиряк Інна Михайлівна 

107. Шамрик Оксана Яківна 

108. Шевчук Анна Сергіївна 

109. Шквородюк Людмила Володимир. 

110. Шубер Галина Олександрівна 

111. Ядвіжук Ніна Володимирівна 

112. Ядвіжук Тамара Володимирівна 

113. Ярощук Руслана Василівна 


