
Рівненський НВК №12 
 

ПРОТОКОЛ №3 

29.10.2020 

Засідання педагогічної ради 
 

Голова — Лагодюк В.Ю. 

Секретар — Кішеньчук В.В. 

Присутні: 49 осіб (список на 2 арк. додано до протоколу) 

 

 

             Порядок денний :  

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

директор). 

2. Про вивчення стану освітнього процесу з української мови та літератури 

(доповідач Кішеньчук В.В., заступник директора з навчально-виховної 

роботи). 

3. Про реалізацію компетентністного підходу на уроках української мови та 

літератури (доповідач Кішеньчук В.В., заступник директора з навчально-

виховної роботи). 

4. Про розвиток в учнів ключових компетентностей на уроках української 

мови та літератури (доповідач Примачок В.В., голова МО вчителів 

української мови та літератури). 

  5. Про формування в учнів ключових компетентностей на уроках 

української мови та літератури: 

-ключова компетентність - спілкування державною мовою; 

- соціальні та громадянські компетентності; 

- інформаційно- цифрова компетентність; 

- ключова компетентність – підприємливість; 

- загальнокультурна грамотність (Практична частина, робота в групах,  

Бурбела Т.В., Ульмер І.І.,Велетнюк О.В., Венцурик Л.М., Остапчук Т.А., 

Шамрик О.Я., Вітковська О.П., Сорока І.В.,Солтис Т.С.,  Ядвіжук Т.В., 

Скульська Н.І.). 

6. Про особливості роботи на уроках  української мови за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України» (доповідач Венцурик Л.М., 

учителька української мови та літератури). 



7. Про особливості роботи на уроках  української літератури за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України» (доповідач Шамрик О.Я., 

учителька української мови та літератури). 

8. Про особливості викладання української мови та літератури  в умовах 

Нової української школи (доповідач Велетнюк О.В., учителька української 

мови та літератури). 

9. Про міжпредметні зв'язки як один із засобів активізації пізнавальної та 

розумової діяльності учнів на уроках української мови і літератури(доповідач 

Вітковська О.П., учителька української мови та літератури). 

10. Про роботу шкільного методичного об’єдання вчителів  української мови 

та літератури (доповідач Примачок В.В., голова МО вчителів української 

мови та літератури). 

11.  Про вимушену ізоляцію. Що отримали і чого недоотримали учні та 

вчителі під час вимушеної ізоляції (доповідач Кравчук Н.М., практичний 

психолог). 

12.Про проєкт ухвали рішень педагогічної ради (секретар педагогічної ради). 

 

1.СЛУХАЛИ: 

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

педрад . 

    

УХВАЛИЛИ: 

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

уваги. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

вивчення стану освітнього процесу з української мови та літератури.- Текст 

доповіді додається.  

3. СЛУХАЛИ: 

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

реалізацію компетентністного підходу на уроках української мови та 

літератури.- Текст доповіді додається.  

4. СЛУХАЛИ: 

 Примачок В.В., голову МО вчителів української мови та літератури, про 

розвиток в учнів ключових компетентностей на уроках української мови та 

літератури.- Текст доповіді додається.  



5. СЛУХАЛИ: 

 Бурбелу Т.В., Ульмер І.І.,Велетнюк О.В., Венцурик Л.М., Остапчук Т.А., 

Шамрик О.Я., Вітковську О.П., Сороку І.В., Солтис Т.С.,  Ядвіжук Т.В., 

Скульську Н.І., учителів кафедри української мови,  про формування в учнів 

ключових компетентностей на уроках української мови та літератури: 

-ключова компетентність - спілкування державною мовою; 

- соціальні та громадянські компетентності; 

- інформаційно- цифрова компетентність; 

- ключова компетентність – підприємливість; 

- загальнокультурна грамотність. – Текст виступів додається. 

 (Практична частина, робота в групах,  ) 

6. СЛУХАЛИ: 

Венцурик Л.М., учительку української мови та літератури, про особливості 

роботи на уроках  української мови за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України». - Текст доповіді додається.  

7. СЛУХАЛИ: 

Шамрик О.Я., учительку української мови та літератури, про особливості 

роботи на уроках  української літератури за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України». - Текст доповіді додається. 

8. СЛУХАЛИ: 

Велетнюк О.В., учительку української мови та літератури, про особливості 

викладання української мови та літератури  в умовах Нової української 

школи- Текст доповіді додається. 

9. СЛУХАЛИ: 

Вітковську О.П., учительку української мови та літератури, про 

міжпредметні зв'язки як один із засобів активізації пізнавальної та розумової 

діяльності учнів на уроках української мови і літератури. - Текст доповіді 

додається. 

10. СЛУХАЛИ: 

Примачок В.В., голову МО вчителів української мови та літератури, про 

роботу шкільного методичного об’єдання вчителів  української мови та 

літератури. - Текст доповіді додається. 

11. СЛУХАЛИ: 



Кравчук Н.М., практичного психолога, про вимушену ізоляцію. Що отримали 

і чого недоотримали учні та вчителі під час вимушеної ізоляції. - Текст 

доповіді додається. 

12. Кішеньчук В.В., секретаря педагогічної ради, про проєкт ухвали рішень 

педагогічної ради. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Продовжити роботу щодо електронного аналізу навчальних досягнень 

учнів.                                                                                                                                     

За семестрами 

2.Вважати стан освітнього процесу  з української мови та літератури 

задовільним. 

3. Роботу вчителів-предметників вважати такою, що забезпечує виконання 

державних програм і навчальних планів з предметів. 

Постійно 

4. Адміністрації закладу сприяти впровадженню інноваційних технологій  

для вивчення української мови та літератури в НВК № 12 . 

Постійно 

 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кішеньчук В. В.: 

5.1.Тримати на контролі впровадження основних вимог Нової української 

школи, ведення основної шкільної документації учителями ШМО   

                                                                                                                     Постійно  

                                                                                                     

5.2.Надавати методичну допомогу при підготовці до загальноміських та 

обласних заходів, здійснювати методичний супровід при атестації вчителів 

кафедри.                                                                                        Постійно 

5.3.  Проводити контроль за підготовкою учнів до здачі ЗНО 

 

Постійно 



6.Керівнику шкільного методичного об’єднання вчителів української мови та 

літератури  Примачок В. В.: 

6.1. Обговорити  результати вивчення стану  освітнього процесу  з 

української мови та літератури на засіданні методичного об’єднання. 

До грудня 2020р. 

 

6.2. Обговорити питання підготовки випускників освітнього закладу до 

проходження ЗНО з з української мови та літератури . 

 

До січня 2020 р. 

6.3.Розширити роботу з обміну досвіду  між членами методичного 

об’єднання, активізувати взаємовідвідування уроків, забезпечити розширення 

учителями власного наукового та методичного кругозору, участь у семінарах, 

конференціях. 

Постійно 

7. Учителям - предметникам: 

7.1.  Продовжувати видавничу діяльність.                                              Постійно 

7.2. Сприяти реалізацї індивідуальних творчих здібностей школярів, 

розвивати інтерес до пошукової діяльності, залучати учнів до роботи у 

секціях Рівненського відділення МАН. 

Постійно 

7.3. Під час вивчення предметів   вчителям  формувати в учнів  ключові 

компетентності: спілкування державною мовою, математичну 

компетентність,  інформаційно-цифрову компетентність, уміння вчитися 

впродовж  життя, розвивати  ініціативність і підприємливість, соціальну та 

громадянську компетентності,  розвивати обізнаність та самовираження у 

сфері культури, екологічну грамотність і здорове життя, компетентності у 

природничих науках і технологіях. 

Постійно 

7.4. Під час вивчення української мови та літератури реалізувати такі  

наскрізні лінії: екологічна безпека та сталий розвиток,  громадянська 



відповідальність; здоров’я і безпека;  підприємливість і фінансова 

грамотність. 

 

Постійно 

7.5.  Надалі залучати талановиту молодь школи до участі у різноманітних 

конкурсах, турнірах, олімпіадах, змаганнях міста, області тощо. 

 Постійно 

 

7.6. На уроках літератури необхідно посилити вимогливість до знання 

учнями текстів художніх творів, більше уваги приділяти формуванню 

умінь висловлювати самостійні судження, власне ставлення до твору.  

Постійно 
 

 

        7.7.Посилити вимогливість до мовного оформлення усних відповідей 

учнів, їх виразності та емоційності. 

Постійно 

  7.8. Здійснити глибокий аналіз робіт учнів, звернути увагу на типові 

помилки з метою усунення недоліків, спланувати роботу щодо підготовки 

учнів впродовж навчального року до ДПА та ЗНО. 

До  січня 2020р. 

7.9. Звернути особливу увагу на засвоєння навчального матеріалу учнями 11-

х класів, дотримуватись критеріїв семестрового, річного оцінювання, не 

допускати розбіжностей між результатами річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації (ЗНО). 

Постійно  

   7.10.У процесі викладання української мови і літератури продовжувати 

використовувати  інноваційні технології, що забезпечують комфортні умови 

розвитку, реалізації природного потенціалу учнів. 

  

   Голова педагогічної ради                                                      В.Ю.Лагодюк 

Секретар педагогічної ради                                                   В.В.Кішеньчук 

 

 

 



Список педагогічних працівників  Рівненського НВК №12 

1. Андраш Тетяна Валентинівна 

2. Бабійчук Тетяна Петрівна 

3. Білоконь Реґіна Володимирівна 

4. Бондарець Юлія Юріївна 

5. Бондарук Людмила Володимирівна 

6. Боровець Наталія Вікторівна  

7. Бугайчук Ольга Олексіївна 

8. Велетнюк Оксана  Валентинівна 

9. Венцурик Людмила Михайлівна 

10. Вітковська Оксана Павлівна 

11. Гойда Ольга Петрівна 

12. Городніченко Анастасія Олександрівна 

13. Залюбовська Валентина Леонтіївна 

14. Затірка Олена Михайлівна 

15. Кішеньчук Валентина Володмирівна 

16. Климюк Олена Володимирівна 

17. Конончук Галина Василівна 

18. Кравчук Наталія Миколаївна 

19. Кривко Валентина Григорівна 

20. Кульчинська Мілєна Петрівна 

21. Лавренчук Інна Ярославівна 

22. Лагодюк Вікторія Юріївна 

23. Мазурок Ганна Петрівна 

24. Марковська Наталія Володимирівна 

25. Марушкевич Лариса Володимирівна 

26. Марущак Любов Іванівна 

27. Мельничук Ольга Павлівна 

28. Мороз Ольга Миколаївна 

29. Мосійчук Галина Анатоліївна 

30. Мотузко Ольга Василівна 

31. Ніколайчук Оксана Іванівна 

32. Остапчук Тетяна Анатоліївна 

33. Примачок Валентина Василівна 

34. Рачек ТетянаМиколаївна  

35. Ревуцька Світлана Анатоліївна 

36. Савенко Наталія Іванівна 

37. Середюк Ольга Володимирівна 

38. Сидорук Галина Василівна 



 

 

 

 

 

39. Симонович Галина Олексіївна 

40. Скульська Надія Іванівна 

41. Солтис Тетяна Степанівна 

42. Сорока Ірина Володимирівна 

43. Степаненко Ліна Пилипівна 

44. Стрельбицька Валентина Володимирівна 

45. Ульмер Іванна Ігорівна 

46. Шамрик Оксана Яківна 

47. Шевчук Анна Сергіївна 

48. Ядвіжук Тамара Володимирівна 

49. Ярощук Руслана Василівна 


