
                 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

  31.08.2022                                                 №207-од  
 

Про затвердження рішення  

педагогічної  ради №1 
 

Відповідно до плану роботи закладу 31.08.2022 року о 10.00 год. було 

проведено засідання педагогічної ради «Безпечне освітнє середовище як 

складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» 

 
№ 

за/п 
Порядок денний 

1 Підсумки роботи закладу освіти в 2021-2022  н.р. в умовах правового 

режиму воєнного стану: виклики та реагування.  Стан готовності закладу 

освіти до організованого початку навчального 2022-2023 н.р. та завдання 

педагогічного колективу щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти в 2022-2023 н.р.  

2 Про затвердження річного плану роботи заклалу на 2022-2023 н.р. 

3 Організація виховної роботи в 2022-2023 н.р. 

4 Про вибір форм навчання  освітнього процесу в 2022-2023 н.р. 

5 Про затвердження режиму і структури  2022-2023 н.р. 

6 Новий Державний стандарт базової середньої освіти – матриця академічної 

свободи. Стан готовності закладу освіти до навчання 5-класників 

7 Внесення коректив до Стратегії розвитку ЗО. 

8 Схвалення освітної  програми на 2022-2023 н.р.                    

9 Організація освітнього процесу відповідно оновлених навчальних програм 

для 6-9 кл., 10-11 кл (наказ МОН від 03.08.2022р.), навчальних програм для 

1-2 та 3-4 кл. (наказ МОН від 12.08.2022 № 743-22).    

10 Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти початкових класів. 

11 Оцінювання у 5-му класі НУШ: особливості та проблеми наступності. 

Впровадження Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового 

Державного стандарту базової середньої освіти. (наказ МОН N 289 від 01.04. 

2022 р.) 

12 Про затвердження модулів вивчення предмету фізична культура. 

13 Про затвердження модулів вивчення предмету технології 

14 Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з факультативів та 

курсів за вибором 

15 Затвердження індивідуальних навчальних планів учнів, які будуть навчатися 

на сімейній формі навчання. 

16 Затвердження індивідуального навчального плану учням, які будуть 

http://barna-consult.com/otsinyuvannya-u-5-yh-klasah-nush-osoblyvosti-ta-problemy-nastupnosti/


навчатися на екстернатній формі навчання. 

17 Затвердження індивідуальних навчальних планів учнів, які будуть навчатися 

на індивідуальній формі навчання. 

18 Про організацію інклюзивного навчання на 2022-2023 навчальний рік 

19 Про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів. 

20 Про затвердження режиму груп подовженого дня 

21 Про затвердження тарифікації на 2022-2023 н.р. 

22 Про затвердження внутрішнього розпорядку закладу на 2022-2023 н.р. 

23 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час війни. 

24 Затвердження Положення впровадження змішаного навчання 

25 Затвердження Положення про сімейну (домашню) форму навчання 

26 Про затвердження програми «Основи християнської етики»(1-11-ті класи) 

рекомендовану Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-10027 від 

16 липня 2015 року)  

27 Про вивчення Захисту України дівчатами, юнаками 10 кл. 

28 Про визначення претендента на щодо присудження почесної грамоти 

Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової 

адміністрації). 

29 Про затвердження навчальних програм інваріативної складової для 5-х 

класів НУШ. 

30 Різне: ведення класних журналів 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити рішення педагогічної ради від 31.08.2022 року протокол №1. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                                                Оксана СИЧОВА 



Протокол № 1 

31.08.2022 року                                                                                                                                                                              

Засідання 

педагогічної ради Вижницького ЗЗСО 

 І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича  

Голова: Сичова О.Ю.  

Секретар: Клим Л.М. 

Присутні: 56 

Відсутні: Ковалюк П.М. (увільнений) 
№ 

за/п 
Порядок денний Відповідальні 

1 Підсумки роботи закладу освіти в 2021-2022  н.р. в 

умовах правового режиму воєнного стану: виклики та 

реагування.  Стан готовності закладу освіти до 

організованого початку навчального 2022-2023 н.р. та 

завдання педагогічного колективу щодо розбудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 2022-

2023 н.р.  

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

2 Про затвердження річного плану роботи заклалу на 

2022-2023 н.р. 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

3 Організація виховної роботи в 2022-2023 н.р. Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Козачук А.Д. 

4 Про вибір форм навчання  освітнього процесу в 2022-2-

23 н.р. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

5 Про затвердження режиму і структури  2022-2023 н.р. Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

6 Новий Державний стандарт базової середньої освіти – 

матриця академічної свободи. Стан готовності закладу 

освіти до навчання 5-класників 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

7 Внесення коректив до Стратегії розвитку ЗО. Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

8 Схвалення освітної  програми на 2022-2023 н.р.                    Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

9 Організація освітнього процесу відповідно оновлених 

навчальних програм для 6-9 кл., 10-11 кл (наказ МОН від 

03.08.2022р.), навчальних програм для 1-2 та 3-4 кл. 

(наказ МОН від 12.08.2022 № 743-22).    

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

10 Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

початкових класів. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

11 Оцінювання у 5-му класі НУШ: особливості та проблеми 

наступності. Впровадження Методичних рекомендацій 

щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, 

які здобувають освіту відповідно до нового Державного 

стандарту базової середньої освіти. (наказ МОН N 289 

від 01.04. 2022 р.) 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 
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12 Про затвердження модулів вивчення предмету фізична 

культура. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

13 Про затвердження модулів вивчення предмету 

технології 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

14 Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

з факультативів та курсів за вибором 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

15 Затвердження індивідуальних навчальних планів учнів, 

які будуть навчатися на сімейній формі навчання. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

16 Затвердження індивідуального навчального плану 

учням, які будуть навчатися на екстернатній формі 

навчання. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

17 Затвердження індивідуальних навчальних планів учнів, 

які будуть навчатися на індивідуальній формі навчання. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

18 Про організацію інклюзивного навчання на 2022-2023 

навчальний рік 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

19 Про поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г 

20 Про затвердження режиму груп подовженого дня Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

21 Про затвердження тарифікації на 2022-2023 н.р. Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

22 Про затвердження внутрішнього розпорядку закладу на 

2022-2023 н.р. 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

23 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу 

під час війни. 

Соціальний педагог 

Кудрик О.Ю. 

24 Затвердження Положення впровадження змішаного 

навчання 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

25 Затвердження Положення про сімейну (домашню) 

форму навчання 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

26.  Про затвердження програми «Основи християнської 

етики»(1-11-ті класи) рекомендовану Міністерством 

освіти і науки України (Лист №1/11-10027 від 16 липня 

2015 року)  

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

27.  Про вивчення Захисту України дівчатами, юнаками 10 

кл. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 



28. Про визначення претендента на щодо присудження 

почесної грамоти Чернівецької обласної державної 

адміністрації (обласної військової адміністрації). 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

29. Про затвердження навчальних програм інваріативної 

складової для 5-х класів НУШ. 

Директорка закладу 

О.Ю.Сичова 

30. Різне: ведення класних журналів  

Результати голосування порядку денного: 

За – 56 

Проти – 0 

Утрималось - 0 

І. СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, про підсумки роботи закладу освіти в 2021-

2022  н.р. в умовах правового режиму воєнного стану: виклики та реагування.  

Стан готовності закладу освіти до організованого початку навчального 2022-

2023 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо розбудови внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти в 2022-2023 н.р. (довідка додається) 

УХВАЛИЛИ: 

Основними завданнями на новий навчальний рік визначити: 

1.Провести об’єктове тренування за сигналом «Повітряна тривога»: 

- визначити чіткий маршрут евакуації в укриття кожного здобувача освіти;  

- розмістити вказівні знаки і напрямки руху до укриття; 

- закріпити  за класними колективами і кожним учнем зокрема його місце в 

укритті;  

- провести інструктажі щодо дій під час сигналу «Повітряна тривога», 

Інструкцію з пожежної безпеки в укритті, інструктаж щодо поведінки в 

захисній споруді; 

2.Впровадження НУШ у середній школі – 5 клас. 

3.Забезпечити  систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до 

освітнього процесу. 

4.Розробляти критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при 

використанні форм організації освітнього процесу та форм роботи з учнями: 

дистанційного, змішаного навчання. 

5.Забезпечення постійного зворотного зв’язку учнів у процесі оцінювання. 

6.Впровадження формувального оцінювання в 5 класах. 

7.Педагогічним працівникам забезпечити реалізацію внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти шляхом виконання навчальних програм відповідно 

Державних стандартів. 

8.Вчителям під час проведення навчальних занять здійснювати наскрізний 

процес виховання, поєднувати виховний процес із формуванням ключових 

компетентностей та наскрізних умінь учнів, акцентувати увагу на повагу 

гідності, прав і свобод людини, морально-етичне виховання, повага до 

культурної багатоманітності, визнання цінності демократії, справедливості, 

рівності та верховенства права, розвиток громадянської свідомості та 

відповідальності, розвиток навичок критичного мислення, розвиток навичок 

співпраці та командної роботи, формування здорового та екологічного способу 

життя. 

9.Організовувати виховну роботу в класних колективах відповідно Додатку 1 

до листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022 №9105-22 



«Інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу в закладах освіти 

у 2022/2023 навчальному році». 

10.З метою реалізації ефективного особистісно орієнтованого навчання 

здійснювати: 

- інформування учнів про очікувані результати навчання та перелік завдань під 

час вивчення кожної теми;  

- розроблення диференційованих завдань для роботи з учнями;  

- розроблення завдань, на які неможливо знайти готову відповідь у 

підручниках та інших інформаційних джерелах;  

- удосконалення критеріїв оцінювання, які мотивують учнів до самостійної 

роботи, висловлювання своєї аргументованої думки, власного бачення 

11.Педагогічним працівникам: 

- діяти на засадах  академічної доброчесності та власним прикладом 

демонструвати важливість дотримання норм академічної доброчесності у 

педагогічній діяльності (посилання на джерела, які використовуються в 

роботі, справедливе оцінювання навчальних досягнень учнів, підбір завдань, 

які відповідають віковим можливостям учнів); 

- інформувати учнів про необхідність дотримання академічної доброчесності: 

під час проведення навчальних занять, у позаурочних заходах, за допомогою 

наочної інформації (наголошувати на дотриманні таких якостей, як 

старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за свої рішення, 

чесність здобуття оцінок); 

- інформувати батьків про необхідність дотримання академічної доброчесності 

особливо в умовах дистанційного навчання (придбання дітям збірників 

готових домашніх завдань, виконання за дітей домашніх завдань, практичних 

робіт). 

12.Продовжити роботу педагогічного колективу закладу над науково-

методичною проблемою (3 рік): «Розвиток професійних компетентностей 

педагога як головний чинник підвищення якості освіти», забезпечити 

відповідність професійних компетентностей вчителів Професійному стандарту 

вчителя. 

13.Вдосконалювати професійні компетентності для роботи в умовах 

дистанційного та змішаного навчання. 

14.Вчителям з учасниками освітнього процесу – батьками та учнями – діяти на 

засадах педагогіки партнерства, заснованій на особистісно орієнтованому 

підході. 

15.Враховувати під час атестації та моніторингів педагогічної діяльності 

педагогічних працівників відповідність професійному стандарту вчителя. 

16.Разом із засновником забезпечити оновлення та зміцнення навчально-

матеріальної бази згідно Стратегії. 

- проведення заміни електропроводки у старому корпусі закладу;  

- виділення коштів на оновлення комп’ютерної техніки для кабінету 

інформатики з технічними характеристиками, що відповідають потребам 

освітньої програми; встановлення контент-фільтрів, антивірусних програм на 

шкільні комп’ютери для безпечного доступу до мережі Інтернет; 

- заміна лінолеуму в інформативних кабінетах; 

- капітальний ремонт їдальні. 



17.Працювати над ефективною взаємодією органів громадського 

самоврядування та керівництва закладу освіти. 
Результати голосування порядку денного: 

За – 56 

Проти – 0 

Утрималось - 0 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Сичову О.О., директорку закладу, яка ознайомила присутніх з річним планом 

роботи закладу на 2022-2023 н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план роботи закладу на 2022-2023 н.р. 

2. Структурним підрозділам закладу забезпечити виконання річного плану. 

3. Стан виконання плану щомісяця заслуховувати на нараді при директорці. 

4. Стан виконання плану роботи школи на навчальний рік заслухати на 

засіданні педагогічної ради в серпні 2023 року. 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Козачук А.Д., заступницю директорки з виховної роботи, про організацію 

виховної роботи у 2022-2023 навчальному році (довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Здійснювати виховну роботу у навчальному закладі відповідно до чинних 

нормативно-правових актів, з урахуванням рівня епідемічної небезпеки та 

воєнного стану в Україні.  

2. Організувати побудову безпечного освітнього простору, вільного від будь-

яких форм насильства та дискримінації, шляхом забезпечення комфортних і 

безпечних умов навчання та праці, , у тому числі використовуючи 

інструменти медіації та створення служби порозуміння, у тому числі 

використовуючи інструменти медіації та створення служби порозуміння.   

3. Заступниці директорки з виховної роботи: 

3.1. Розробити план виховної роботи відповідно до інформаційних матеріалів 

Міністерства освіти і науки України щодо організації виховного процесу у 

2022/2023 н.р. (лист МОН України від 10.08.2022 1/9105-22, додаток 1,2), 

орієнтовного переліку місячників, декад, тижнів в організації виховної 

роботи в закладі освіти (додаток 3), переліку пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-

2023 роках, затверджених постановою Верховної Ради України від 

17.12.2021 № 1982-ХІ, щодо формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок, про забезпечення психологічного супроводу 

учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» та щодо 

діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному 

році (листи МОН України від 16.07.2021 № 1/9-362, від 29.03.2022 р. № 

1/3737-22, від 02.08.2022 р. №18794-22 ). 

3.2. Організовувати виховну діяльність, правове та превентивне виховання 

згідно з Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства  

освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243; методичних 

рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього 



насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та 

службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

02.10.2018 № 1047; рекомендаціями Міністерства освіти і науки для 

закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, програми «Нова українська школа» у 

поступі до цінностей», затвердженої Вченими Радами Інституту проблем 

виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації 

змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року). 

3.3. Забезпечити проведення педагогічними працівниками роз’яснювальної 

роботи серед учнів із шанобливого ставлення до державних символів, а 

також вивчення учнями закладу Державного Гімну України на початку 

кожного навчального дня та під час проведення урочистих заходів.  

3.4. Забезпечити обов’язкове проведення щоденно о 9:00 загальнонаціональної 

хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України та обов’язкове виконання 

учнями, педагогічними працівниками у закладі освіти Державного Гімну 

України (рішення Чернівецької обласної ради від 06.08.2020 № 88-38/20) 

щоденно. 

3.5. Передбачити заходи у планах роботи закладу у 2022/2023 навчальному році 

з відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат, а також міжнародних 

пам’ятних та ювілейних дат.  

3.6. Створити необхідні умови для виховання учнівської молоді, розвитку їх 

здібностей, професійного самовизначення, формування ідентичності, основ 

духовності особистості, культури мислення і культури поведінки, 

профілактиці шкідливих звичок, ризикованої, девіантної і кримінальної 

поведінки, жорстокості і насилля в учнівському середовищі, різних видів 

залежностей. 

3.7. Проводити інформаційні кампанії до 30 липня - Всесвітнього дня протидії 

торгівлі людьми; 14 жовтня – Дня захисника України, 18 жовтня - 

Європейського дня боротьби з торгівлею людьми; 2 грудня - Міжнародного 

дня за відміну рабства; 10 грудня – Міжнародного дня захисту прав людини; 

17 червня - Дня пам’яті загиблих буковинців під час проведення операції 

об’єднаних сил. 

3.8. Провести акції з метою підтримки та надання посильної допомоги воїнам 

Збройних Сил України. 

4. Педагогу-організатору Друк Н.В.: 

4.1. Продовжити роботу шкільного учнівського самоврядування згідно з 

Положенням про учнівське самоврядування; спланувати роботу на 

2022/2023 н.р.; 

4.2. До 20.09.2022р. створити шкільну раду координаторів учнівського 

самоврядування; 

4.3. Створити волонтерський загін; 

4.4. Забезпечити виконання всіх загальношкільних виховних заходів згідно з 

планом виховної роботи; 

4.5. Організувати проведення тематичних місячників, тижнів та днів згідно 

плану виховної роботи закладу; 



4.6. 1 раз в місяць проводити навчання старосту класу та лідерів учнівського 

самоврядування; 

4.7. Підвищити рівень проведення заходів національно-патріотичного, 

громадянсько-патріотичного, духовно-морального, військово-патріотичного 

та екологічне виховання, організації змістовного дозвілля дітей; 

4.8. Систематично висвітлювати матеріали з виховної діяльності сторінці 

Facebook. 

5. Практичному психологу та соціальному педагогу: 

5.1. Проводити освітню роботу із батьками та законними представниками дітей 

з питань: підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, 

формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання 

обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей; 

профілактики насильства, булінгу, торгівлі людьми, правопорушень серед 

неповнолітніх; формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення 

конфліктів мирним шляхом. 

5.2. Забезпечити психологічний супровід дітей з девіантною поведінкою, з 

особливими потребами, дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в 

Україні . 

5.3. Організувати діяльність щодо попередження та подолання явища 

тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, 

профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнів закладу. 

5.4. Забезпечити комплексний інтегрований підхід до протидії домашньому 

насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього 

насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного 

реагування на факти домашнього насильства. 

5.5. Організувати роботу щодо протидії та запобіганню булінгу (цькуванню) у 

навчальному закладі, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки від 

11.07.2019 № 334 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти».  

5.6. Проводити освітню роботу із батьками та законними представниками дітей 

з питань: підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, 

формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання 

обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей; 

профілактики насильства, булінгу, торгівлі людьми, правопорушень серед 

неповнолітніх; формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення 

конфліктів мирним шляхом.  

5.7. Поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про 

діяльність: Національної дитячої «гарячої лінії», Кол-центру Міністерства 

соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання 

та протидії домашньому насильству, Гарячої лінії щодо булінгу, 

уповноваженого Верховної Ради з прав людини, уповноваженого 

Президента України з прав дитини, Центру надання безоплатної правової, 

Національної поліції України, через розміщення на сайтах закладів освіти 

відповідних електронних банерів, інформаційних довідок.  

5.8. Впроваджувати в освітній процес закладу освіти шляхом тренінгів, 

виховних годин, уроків доброти «Вирішення конфліктів мирним шляхом. 

Базові навички медіації», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе». 



5.9. Продовжувати розроблення сучасних інформаційно-освітніх програм 

первинної профілактики залежностей та шкідливих звичок, включаючи 

заходи щодо залучення дітей та молоді до спорту, творчості, мистецтва, 

тощо та забезпечити подальше впровадження інформаційно-освітньої 

протиалкогольної програми «Сімейна розмова» для учнів 7-8 класів. 

5.10. Створювати умови для розвитку особистості учня, його життєвих 

компетентностей шляхом впровадження виховної програми для учнів 7-10 

класів з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» у формі проведення тематичних виховних годин. 

6. Класним керівникам та класоводам: 

6.1. Організовувати виховну діяльність, правове та превентивне виховання 

згідно з Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, методичних рекомендацій щодо 

виявлення, реагування на випадки домашнього насильства.  

6.2. Створити необхідні умови для виховання учнів, розвитку їх здібностей, 

професійного самовизначення, формування ідентичності, основ духовності 

особистості, культури мислення і культури поведінки, профілактики 

шкідливих звичок, ризикованої, девіантної і кримінальної поведінки, 

жорстокості і насилля в учнівському середовищі, різних видів залежностей. 

6.3. Передбачити у плані роботи класу у 2022/2023 н. р. заходи з відзначення 

важливих пам’ятних та ювілейних дат, а також міжнародних пам’ятних та 

ювілейних дат, та у відповідності до місцевих територіальних особливостей.  

6.4. Проводити інформаційні кампанії до 14 жовтня - Дня захисників та 

захисниць України, 18 жовтня - Європейського дня боротьби з торгівлею 

людьми; 2 грудня - Міжнародного дня за відміну рабства; 10 грудня - 

Міжнародного дня захисту прав людини; 4 червня - День вшанування 

пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації 

проти України; 17 червня - Дня пам’яті загиблих буковинців під час 

проведення операції об’єднаних сил. 

6.5. Забезпечити проведення щоденно о 9:00 загальнонаціональної хвилини 

мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації проти України та обов’язкове виконання учнями і 

вчителями Державного Гімну України а також під час проведення 

урочистих заходів.  

6.6. Залучати дітей та молодь з числа внутрішньо переміщених осіб, ветеранів 

до виховних заходів.  

6.7. Залучати до гурткової роботи та позашкільного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами, внутрішньо переміщених осіб, девіантної 

поведінки.  

6.8. До 05.09.2022 року зібрати банк даних дітей соціальних категорій, трудових 

мігрантів, обдарованих дітей та створити соціальний паспорт класу. 

6.9. До 05.09.2022 року провести вибори учнівського самоврядування у класах 

та вибори батьківського комітету класу. 

6.10. До 16.09.2022 року поновити класні учнівські кутки. 

6.11. Постійно вести контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. 

6.12. Постійно співпрацювати з адміністрацією закладу, батьківською 

громадськістю, залучати батьків до організації та проведення виховних 

заходів. 



6.13. Забезпечити участь учнівської молоді та шкільних колективів у конкурсах, 

акціях та інших виховних заходах різних рівнів. 

6.14. Забезпечити організацію екскурсії по визначним пам’ятним місцям (музеї, 

пам’ятні місця тощо) з метою вивчення історії рідного краю впродовж 

навчального року. 

6.15. Забезпечити відвідування творчих зустрічей, концертів, вистав у 

Чернівецькій обласній філармонії, Органній залі, Чернівецькому музично-

драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. 

6.16. Забезпечити постійне виконання обов’язків класного керівника згідно з 

посадовими інструкціями, виконання наказів по закладу. 

7. Керівнику гуртків з військово-патріотичного виховання: 

7.1. Спланувати роботу гуртків з військово-патріотичного виховання дітей у 

навчальному закладі. 

7.2. Вдосконалювати виховну систему Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

7.3. Організувати діяльність куреня імені Назарія Яремчука Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

7.4. Сприяти громадським організаціям військово-патріотичного спрямування в 

організації та проведенні «Уроків мужності» та вишколів. 

8. Розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними організаціями і 

фондами.  

9. Забезпечити цілісну систему виховного простору в закладі (адміністрація, 

заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, соціальний 

педагог, психолог, класний керівник, учні, батьки).  
Відповідальні: Козачук А.Д., заступниця директорки з виховної роботи 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи з питання вибору 

форми навчання освітнього процесу в 2022-2023 н.р. (довідка додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

- Колотило М.І., вчитель хімії – про безпеку дітей в укритті, яке не може 

слугувати бомбосховищем. Гарантій безпеки дітей і працівників немає. 

- Петрищук Є.В., вчитель початкових класів – про навчання першого класу. 

Запропонувала навчання першого класу організувати за присутності в закладі 

освіти батьків. Якщо є можливість, привести дитину, почекати доки 

завершиться заняття і після уроків забрати. 

- Луканюк О.С., вчителька початкових класів, про ефективність дистанційного 

навчання. Дистанційне навчання є найбільш безпечним в умовах війни. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати освітній процес з 1 вересня 2022-2023 н.р. в очній формі для 

учнів 1-х класів та учнів інклюзивного навчання. 

2. Організувати освітній процес з 1 вересня 2022-2023 н.р. в змішаній формі для 

учнів 2-11 класів.  



(І-тиждень відвідують очно 1-ші, 2-4-ті класи, 5-11 класи –дистанційно 

відвідують уроки за окремим затвердженим посиланням для кожного класу 

згідно розкладу. 

ІІ-тиждень відвідують очно 1-ші,  5-11 класи, 2-4 класи–дистанційно 

відвідують уроки за окремим затвердженим посиланням для кожного класу 

згідно розкладу). 

3. Розробити розклад уроків з урахуванням складності для опанування 

предметів самостійно.                                     Заступник директора Іричук Г.Г. 

4. Якщо сигнали «Повітряна тривога» унеможливлять заняття відповідно 

розробленого розкладу, перейти, за рішенням педради, на дистанційну форму. 

5. Провести роботу з батьками 1 класу щодо супроводу дітей на та з 

навчального закладу.                                                         Адміністрація, вчитель 

Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

V.СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, з питання затвердження структури і 

тривалості 2022-2023 н.р. навчального року, режиму роботи закладу освіти. 

(довідка додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Іричук Г.Г. заступниця директорки про схвалення пропонованої структури 

навчального року та режиму роботи. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити структуру навчального року: 

Початок навчального року – 1 вересня 2022 р. 

Закінчення навчального року – 30 травня 2023р. 

І -семестр – 01.09.2022-29.12.2022  

ІІ- семестр - 16.01.2022 – 30.05.2022  

Канікули: 

Осінні 24.10-30.10.2022 

Зимові 30.12-15.01.2022 

Весняні 27.03-02.04.2022 

Останній дзвоник – 30.06.2023р. 

Випускний – 24.06.2023 н.р. 

2. Затвердити п’ятиденний режим роботи (розклади занять забезпечують умови 

змішаного та  дистанційного навчання, тривалість уроків у дистанційному 

форматі, перерв, час на виконання домашніх завдань відповідає Санітарному 

регламенту). 

3. Затвердити режим роботи навчально дня: 

Для учнів 1-11-х класів  

1 урок – 9:00 – 9:45 

2 урок – 9:55 -10:40 

3 урок – 11:00 -11:45 

4 урок – 12:05 -12:50 

5 урок – 13:00 -13:45 

6 урок – 13:55 -14:40 

Тривалість перерв  

для учнів 1-11-х класів: 

1 перерва – 10 хв. 

2 перерва - 20 хв. 

3 перерва - 20 хв. 

4 перерва - 10 хв. 

5 перерва - 10 хв. 

6 перерва - 5 хв. 

7 перерва - 5 хв. 
 



7 урок – 14:50 -15:30 

8 урок – 15:35 -16:20 
 

4. Забезпечити проведення щоденно о 9:00 год. загальнонаціональної хвилини 

мовчання за співвітчизниками загиблими в разі збройної агресії російської 

федерації проти України на виконання п.2 Указу Президента України 

Володимира Зеленського «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за 

загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України» від 

16.03.2022 року №143/2022.  
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г.,  заступницю директорки – про впровадження Концепції НУШ та 

Державного стандарту базової освіти в 5 класі. (довідка додається).  

ВИСТУПИЛИ: 

- Підопригора О.В., вчитель української мови, про організацію адаптаційного 

періоду п’ятикласників. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Забезпечити якість навчальних досягнень здобувачів освіти 5 класу на рівні, 

не нижчому Державного стандарту базової середньої освіти. 

2. Забезпечити адаптаційний період учнів 5 класу. У жовтні 2022 р. провести 

психолого-педагогічний консиліум щодо стану адаптації 5-класників у базовій 

школі. 

3. Здійснювати системний моніторинг якості навчальних досягнень. Провести 

порівняльний моніторинг рівнів досягнень в 4 і 5 класах.  
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

VIІ. СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю, директорка закладу -  про внесення доповнень до Стратегії 

розвитку закладу на 2021-2026 н.р. (довідка додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

Пріц І.Г., голова профспілкової організації – про важливість безпекових 

заходів, зокрема дотримання здобувачами освіти терміну комендантської 

години. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доповнити п.3.2. «Освітнє середовище закладу (облаштування закладу, 

створення безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу)» 

«Шляхи реалізації» до Стратегії розвитку Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів  ім. 

Юрія Федьковича стратегічною ціллю «Безпека під час війни»: 

1.1. здійснити капітальний ремонт та облаштувати ПРУ №96005 

(протирадіаційне укриття) у приміщенні закладу згідно вимог листа ДСНС від 

14.06.2022 № 03-1870/162-2; 

1.2. встановити «Тривожну кнопку» для передачі сигналу тривоги в разі 

екстреної ситуації. 



2. Доповнити п.3.2. «Освітнє середовище закладу (облаштування закладу, 

створення безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу)» 

«Створення безпечних умов навчання та праці учасників освітнього 

процесу» до Стратегії розвитку Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів  ім. Юрія 

Федьковича стратегічною ціллю «Безпека під час війни»: 

2.1. провести інструктажі щодо дій у надзвичайних ситуаціях воєнного 

характеру; 

2.2. провести з педагогічними працівниками та учнями заходи з мінної безпеки; 

2.3. провести навчання для педагогічних працівників з надання долікарської 

допомоги; 

2.4. проходження педагогічними працівникам курсів: 

- «Перша медична допомога в умовах війни»; 

- «Психологічна допомога в умовах війни»; 

- «Навчання з попередження ризиків з вибухонебезпечних предметів». 

2.5. провести евакуаційні тренування з учасниками освітнього процесу 

за сигналом «Повітряна тривога» 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, про схвалення освітньої програми на 2022-

2023 н.р. (довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити освітню програму закладу на 2022-2023 н.р. 

2. Учасникам освітнього процесу забезпечити виконання програми. 

3. Стан виконання освітньої програми школи заслухати на засіданні 

педагогічної ради в червні 2023 року 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

ІХ. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи – про організацію 

освітнього процесу відповідно оновлених навчальних програм для 6-9 кл., 10-11 

кл (наказ МОН від 03.08.2022р.), навчальних програм для 1-2 та 3-4 кл. (наказ 

МОН від 12.08.2022 № 743-22), яка ознайомила із основними змінами і   

оновленням навчальних програм в зв’язку з російською агресією проти 

України. (довідка додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

- Тороус Н.В., вчитель географії, про вивчення економічної географії, 

відсутність інформації про наявність підприємств, кількість зруйнованих 

підприємств. 

- Татарин Л.М., вчитель зарубіжної літератури про  необхідність розгляду на 

методичних об’єднаннях оновлених програм, підготовку методичного 

супроводу, підготовку дидактичних матеріалів, забезпечення шкільної 

бібліотеки нововведеними творами літератури. 



УХВАЛИЛИ: 

1. Забезпечити виконання навчальних програм у 2022-2023 н.р. відповідно 

оновленого змісту.                               Педагогічні працівники. Впродовж року 

2. Провести методичні заходи щодо оновлених програм.  

Голови МО. Серпень 2022 р. 

3. Здійснювати моніторинг щодо виконання навчальних програм. Заслухати 

педагогічних працівників щодо виконання програм на нараді при директору.  

Грудень, травень. Заступник директора Іричук Г.Г. 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

Х. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г.,  заступницю директорки– про оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти початкових класів. Вимоги до обов’язкових результатів 

навчання учнів молодшого шкільного віку визначені Державним стандартом 

початкової освіти. Установлення ступеня досягнення учнями 1‒2-х класів, 

обов’язкових результатів навчання  3-4 класів здійснюється відповідно до 

наказів Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 р., №813 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів закладів загально середньої освіти» (довідка 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. У 1-му класі здійснювати формувальне і підсумкове оцінювання. Облік 

результатів підсумкового оцінювання фіксується вчителем у свідоцтві 

досягнень.  

2. Навчальні досягнення учнів 2-го класу підлягають формувальному та 

підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню.  

3. В 3-4 класах формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня 

результату навчання здійснюватиметься на основі Орієнтовної рамки 

оцінювання результатів навчання здобувачів початкової освіти, яка дозволяє 

забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання (Додаток 1 до 

Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 

класів закладів загальносередньої освіти, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 13.07.2021 р., №813) Рівень результату навчання визначати з 

урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – «початковий» 

(П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В). 

4. Здобувачі освіти по завершенню навчального року отримують Свідоцтво 

досягнень 1-2 класу, Свідоцтво досягнень 3-4 класу (Додатки 2,3 до 

Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 13.07.2021 р., №813). 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                               За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

 



ХІ. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г.,  заступницю директорки,  з питання «Оцінювання у 5-му класі 

НУШ: особливості та проблеми наступності. Впровадження Методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які 

здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової 

середньої освіти. (наказ МОН N 289 від 01.04. 2022 р.)».  

ВИСТУПИЛИ: 

Кузьменюк О.М., вчителька української мови – про рівневі оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти 5 класу. 

Татарин Л.М., заступниця директорки з навчальної роботи – про впровадження 

формувального оцінювання . 

УХВАЛИЛИ: 

1. Для визначення рівня досягнення учнями результатів навчання учнів 5 класу 

застосовувати Орієнтовну рамку оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

базової середньої освіти. 

-01.09 – 21.10.2022 - оцінювання навчальних досягнень здійснювати за 

рівневою шкалою (В,Д,С,П) (адаптаційний період); 

-31.10 – 24.12.2022  – оцінювання навчальних досягнень здійснювати за 

бальною шкалою (1-12).   

-16.01  – 30.05.2023 – оцінювання навчальних досягнень здійснювати за 

бальною шкалою (1-12).  

2. Результати навчальних досягнень учня/учениці 5 класу з переліку предметів, 

визначених освітньою програмою відображатимуться в Свідоцтві досягнень. 

Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г.,  

вчителі-предметники 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

 

ХІІ.СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки - про затвердження модулів вивчення 

предмету «фізична культура». В процесі обговорення з учнями модулів 

вивчення предмету в 2022-2023 н.р. здійснено вибір модулів. Враховано 

матеріальну базу предмету. 

ВИСТУПИЛИ: 

Іванюк Д.М., вчитель фізкультури, який запропонував для затвердження 

педагогічною радою такі модулі: 

5 клас: (баскетбол 3х3, баскетбол, волейбол, дитяча легка атлетика, 

дежбол(вибивний), рухливі ігри, футзал, фрізбі, гандбол, настільний теніс, 

бадмінтон, шашки). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити для вивчення предмета «Фізична культура» такі модулі: 

5 клас:  

1.Баскетбол 3х3 

2.Баскетбол 

3.Волейбол 

http://barna-consult.com/otsinyuvannya-u-5-yh-klasah-nush-osoblyvosti-ta-problemy-nastupnosti/
http://barna-consult.com/otsinyuvannya-u-5-yh-klasah-nush-osoblyvosti-ta-problemy-nastupnosti/


4.Дитяча легка атлетика 

5.Дежбол(вибивний) 

6.Рухливі ігри 

7.Футзал 

8.Фрізбі 

9.Гандбол 

10.Настільний теніс 

11.Бадмінтон 

12.Шашки 
Відповідальні: Вчителі фізичної культури 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

ХІІІ. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, про затвердження 

модулів вивчення предмету «Технології», в процесі обговорення з учнями 

модулів вивчення предмету в 2022-2023 н.р. запропоновано обрати модулі, 

враховуючи матеріальну базу предмету. 

ВИСТУПИЛИ: 

- Кіцул Л.Г., вчителька трудового навчання, яка запропонувала для 

затвердження педагогічною радою такі модулі: 1. Втілення задуму в готовий 

продукт за алгоритмом проєктно- технологічної діяльності; 2. Творче 

застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового 

мистецтва; 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння 

шкоди навколишньому середовищу; 4. Турбота про власний побут, задоволення 

власних потреб і потреб інших осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити такі навчальні модулі з предмета «Технології»: 

- Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно- 

технологічної діяльності 

- Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій 

декоративно-ужиткового мистецтва 

- Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди 

навколишньому середовищу 

- Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб 

інших осіб 
Відповідальні: Вчителі трудового навчання 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

 

ХІV. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з питання оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти з факультативів та курсів за вибором.  

ВИСТУПИЛИ: 

Клим Г.Г., вчителька зарубіжної літератури, яка запропонувала здійснювати 

оцінювання факультативів – «зараховано», а курсів за вибором – бальним 

оцінюванням. 



УХВАЛИЛИ: 

1. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з факультативних 

курсів здійснювати з фіксацією в класному журналі «зарах». (вирішую 

конфлікти та будую мир навколо себе та особиста гідність) 

2. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з курсів за вибором 

здійснювати з фіксацією в класному журналі в балах 1-12. (українознавство, 

основи християнської етики). 
Відповідальні: Заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г., 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

XV. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки, яка ознайомила присутніх з 

індивідуальними навчальними планами учнів 2-го та 6-го класів, які 

навчатимуться на сімейній формі навчання (документація, подана батькам 

учнів відповідає вимогам індивідуальної форми навчання). 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити індивідуальні навчальні плани учнів, які навчаються на сімейній 

формі навчання: 

- учениці 2-А класу – Лиферович О.М. 

- учениці 6-А класу – Лиферович В.М. 
Відповідальні: Заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г., 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

 

XVІ. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки, яка ознайомила присутніх з 

індивідуальними навчальними планами учнів 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 8-х, 9-х, 11-х 

класів, які навчатимуться на екстернатній формі навчання. (документація, 

подана батькам учнів відповідає вимогам екстернатної форми навчання). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити індивідуальні навчальні плани учнів екстернатної форми 

навчання, а саме: 

- другого класу: 

1. Іванчук Ольги Григорівни; 

2. Скотник Анни Володимирівни; 

- третього класу: 

3. Грібовича Владислава Богдановича; 

4. Матіоса Артема Михайловича; 

5. Поляка Юрія Юрійовича; 

6. Плотнікова Артема Андрійовича; 

- четвертого класу: 

7. Жеребка Романа Романовича. 

- п’ятого класу: 

8. Несторяк Ольги Володимирівни; 

- шостого класу: 

9. Бабешка Івана Васильовича; 



10. Главацької Анастасії Антонівни; 

11. Гожди Софії Сергіївни; 

12. Поляка Василя Юрійовича; 

13. Мироник Ельвіри Іллівни; 

- восьмого класу: 

14. Грібович Крістіни Богданівни; 

15. Мойсей Валерії Вікторівни; 

16. Чолана Данила Юрійовича; 

17. Жеребко Наталії Романівни; 

18. Жеребка Юрія Романовича; 

- дев’ятого класу: 

19. Зінзюк Аліну Сергіївну. 

- одинадцятого класу: 

20. Іванчук Юлію Григорівну. 
Відповідальні: Заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г., 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

XVІІ.СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року №955 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 

року №8» з метою здобуття учнями базової та повної загальної середньої освіти  

з урахуванням здоров’я дітей організувати індивідуальне навчання у 2022-2023 

н.р. (довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати на підставі заяв батьків та висновків про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини індивідуальну форму навчання 

з 01.09.2022 року по 30.05.2023 року   

- Кабаковій Алісі Олексіївні  (3-В клас ) 

- Чорней Марії (9-Б клас) 

2. Затвердити навчальні плани для індивідуального навчання учнів на 2022-

2023 н.р. 

3. Затвердити склад педагогічних працівників та призначити їм з 01.09.2022 

року навчальне навантаження. 

4. Педагогічним працівникам: 

4.1. Скорегувати програми з навчальних предметів відповідно до кількості 

годин у затвердженому індивідуальному навчальному плані та погодити їх із 

заступницею директорки з навчальної роботи. 

4.2. Хід виконання індивідуального навчального плану та програм, навчальні 

досягнення фіксувати в окремому журналі встановленого зразка. 

5. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г.: 

5.1. Тарифікувати з 01.09.2022 року педагогічних працівників, які 

здійснюватимуть індивідуальне навчання на відповідну кількість годин згідно 

затвердженого складу. 

5.2. Погодити (письмово) до 06.09.2022 року розклад навчальних занять з 

батьками. 



5.3. Впродовж навчального року контролювати здійснення індивідуального 

навчання. 
Відповідальні: Заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г., 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

ХVIIІ. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від від 15 вересня 2021 р. № 957 «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах 

загальної середньої освіти», з метою здобуття учнями початкової та базової 

освіти з урахуванням стану здоров’я дітей ознайомила зі списком учнів на 

інклюзивне навчання у 2022-2023 н.р. (довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати з 01.09.2022 року навчання за інклюзивною формою таким 

учням: 

- Овадюк Ірині -1-А клас 

- Сатоніній Анастасії -1-А клас 

- Величко Софії- 2-А клас 

- Костецькому Миколі – 2-В клас 

- Гусейнову Танасію – 4-В клас 

- Радченко Іванні – 6-Б клас 

- Хамзаєвій Каріні – 6-Б клас 

- Попович Ангеліні – 7-Б клас 

- Попович Тетяні – 7-Б клас 

- Горюку Богдану- 8-Б клас 

- Губці Дмитру – 9-А клас 

- Губці Серафиму – 9-А клас 

2. Призначити асистентами вчителів: 

- у 1-А класі- Чолан О.О. 

- у 2-А класі- Друк Н.В. 

- у 2-В класі – Колотило І.В. 

- у 4-В класі – Марчук Л.С. 

- у 6-Б класі – Нагірняк В.Ю. 

- у 7-Б класі – вакансія до жовтня  

- у 8-Б класі – Поп’юк А.М. 

- у 9-А класі – Мицкан А.Ю. 

3. Організувати роботу ініціативної групи з реалізації інклюзивної форми 

навчання у 2022-2023 н.р. 

4. Ініціативній групі з реалізації інклюзивного навчання розробити план заходів 

щодо реалізації інклюзії у закладі та індивідуальні програми розвитку учнів. 

5. Практичному психологу Швейці О.М.: 

5.1. розробити ряд корекційно-відновлювальних занять для педагогів та учнів, 

які будуть навчатись у класі з інклюзивною освітою, забезпечивши психолого-

педагогічний супровід дитини та проведення спеціальних додаткових занять, 

організувати спостереження за динамікою розвитку учня. 

5.2. Проводити з учнями заняття з корекції розвитку впродовж 2022-2023 н.р. 



5.3. надавати психологічний супровід учню 6-Б класу екстернатної форми 

навчання Бебешку Івану. 

6. Класним керівникам, вчителям-предметникам, які працюють у інклюзивних 

класах розробити індивідуалізовані навчальні плани зі своїх предметів для 

учнів відповідно до навчальних планів, складених з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з 

особливими освітніми потребами, відповідно до висновку про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. 

7. Заступниці директоки з виховної роботи Козачук А.Д. залучати дітей з 

собливими освітніми потребами до позакласної та позашкільної роботи з 

урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я. 

 
Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г., заступниця 

директорки з виховної роботи Козачук А.Д., практичний психолог Швейка О.М., класні 

керівники та вчителі-предметники, які викладають в інклюзивних класах. 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

XІХ. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи,  яка ознайомила з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 і 

запропонувала поділити класи на групи при вивченні окремих предметів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Здійснити поділ на групи при вивченні української мови в таких класах: 5А, 

6АБ,9А,10. 

2. Здійснити поділ на групи при вивченні англійської мови в таких класах: 3АБ, 

4Б, 5А, 6АБ,9А,10. 

3. Здійснити поділ на групи при вивченні інформатики в таких класах: 

2АБВ,3АБВ, 4АБВ, 5АБ, 6АБ, 7АБ, 8АБ, 9АБ, 10. 

4. Здійснити поділ на групи при вивченні технології в таких класах: 5А. 

5. Здійснити поділ на групи при вивченні Захисту України 10 клас. 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                               За – 56 

                                                                                 Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

                                                                                

ХХ. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи,  яка  ознайомила з 

Положенням про групу подовженого дня загальноосвітнього навчального 

закладу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від від 18 липня 

2018 р. № 558 та запропонувала затвердити режим роботи групи подовженого 

дня. (довідка додається). 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити режими роботи груп подовженого 1-2-х класів для очного та 

дистанційного навчання. 



2. Вихователям груп подовженого дня Чолан О.О., Тонієвич Н.І. чітко 

організувати роботу дитячого колективу згідно режиму, дотримуватись 

Державних санітарних правил і норм улаштування роботи групи подовженого 

дня, вести шкільну документацію згідно вимог. 
Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г., вихователі ГПД 

Чолан О.О. та Тонієвич Н.І. 

Результати голосування : 

                                                                                За – 56 

                                                                                Проти – 0 

                                                                                Утрималось – 0 

ХХІ.СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, відповідно до ст.25 Закону України «Про 

загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 

15.04.1993 р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівникам освіти», ст.32 КЗпП України, згідно з Освітньою 

програмою, ознайомила з педагогічним навантаженням вчителів на 2022-2023 

навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити розподіл педагогічного навантаження на 2022-2023 н.р. 

Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                      Проти – 0 

                                                                      Утрималось – 0 

ХХІІ.СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, яка ознайомила з правилами 

внутрішнього розпорядку на 2022-2023 н.р. (довідка додається). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Увести в дію з 01 вересня з 2022 року на 2022-2023 н.р. правила 

внутрішнього трудового розпорядку і вважати їх виконання обов’язковим для 

всіх працівників закладу. 

2. Всім працівникам закладу неухильно дотримуватись правил внутрішнього 

розпорядку. 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                      Проти – 0 

                                                                      Утрималось – 0 

ХХІІІ. СЛУХАЛИ: 

Швейку О.М., практичного психолога, яка ознайомила з «Методичними 

рекомендаціями для педагогічних працівників, практичних психологів, 

соціальних педагогів закладів освіти «Перша психологічна допомога. Алгоритм 

дій», та розповіла про основні засади та принципи психологічної підтримки 

дітей в умовах війни (довідка додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Кудрик О.Ю., соціальний педагог, яка провела тренінг з алгоритму надання 

першої психологічної допомоги з педагогічними працівниками.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Ознайомитись з Протоколами надання ППД: 

ПРОТОКОЛ надання ППД в гострих стресових ситуаціях (А. Гершанов). 



ПРОТОКОЛ надання ППД людині з ознаками ступору. 

ПРОТОКОЛ надання ППД людині з ознаками апатії. 

ПРОТОКОЛ надання ППД людині із ознаками рухового збудження, 

дезорієнтації. 

ПРОТОКОЛ надання ППД людині з ознаками страху. 

ПРОТОКОЛ надання ППД людині з ознаками паніки. 

ПРОТОКОЛ надання ППД людині з ознаками нервового тремтіння. 

ПРОТОКОЛ надання ППД людині з ознаками галюцинацій та марення. 

ПРОТОКОЛ надання ППД людині з ознаками істерики.  

ПРОТОКОЛ надання ППД людині з ознаками горя (гострої реакції на загибель 

близької людини, психогенний шок).  

2. Застосовувати в разі потреби в роботі з учасниками освітнього процесу 

протоколи надання ППД. 
Відповідальні: Психологічна служба закладу 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                      Проти – 0 

                                                                      Утрималось – 0 

ХХІV. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно 

до Закону України "Про освіту", Закону України "Про повну загальну 

середню освіту", «Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні», 

затвердженою Міністерством освіти і науки України 20.12.2000 p., 

«Національною  стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року», схваленою Указом Президента України від 25 червня 2013 року 

№344/2013, наказу МОН «Деякі питання організації дистанційного 

навчання» від 08.09.2020 № 1115 зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 28 вересня 2020 року за № 941/35224, листа МОН «Щодо організації 

дистанційного навчання» від 02.11.2020 № № 1/9-609 та з метою 

забезпечення організації змішаного навчання, ознайомила з Положенням про 
запровадження змішаного навчання у Вижницькому закладі загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича . 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Положення про запровадження змішаного навчання у 

Вижницькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Юрія 

Федьковича . 

2. Всім педагогічним працівникам дотримуватись Положення при організації 

змішаного навчання. 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                      Проти – 0 

                                                                      Утрималось – 0 

ХХV. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року №8 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 

955) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 року за 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T200463.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T200463.html


№852/33823, Положення  про індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти та з метою забезпечення організації сімейної  (домашньої) 

форми навчання представила до затвердження Положення про сімейну форму 

здобуття освіти закладу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Положення про сімейну (домашню) форму здобуття освіти у 

Вижницькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Юрія 

Федьковича , що додається. 

2. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. ознайомити 

педагогічних працівників закладу з даним Положенням під підпис. 

3. Всім педагогічним працівникам дотримуватись Положення при організації 

сімейної (домашньої) форми здобуття освіти. 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                      Проти – 0 

                                                                      Утрималось – 0 

ХХVІ. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи,  яка ознайомила з 

програмою «Основи християнської етики»(1-11-ті класи) рекомендовану 

Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-10027 від 16 липня 2015 

року) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити програму «Основи християнської етики» (1-11-ті класи) 

рекомендовану Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-10027 від 16 

липня 2015 року). 

 
Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Татарин Л.М. 

Результати голосування : 
                                                                     За – 56 

                                                                           Проти – 0 

                                                                           Утрималось – 0 

ХХVІІ. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно до 

Державного стандарту повної загальної середньої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, листа-

роз’яснення  Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002р. № 1\9-444, 

запропонувала до вивчення предмет «Захист України» за програмою дівчат та 

за програмою хлопців. 

ВИСТУПИЛИ: 

Клим Г.Г., класна керівниця 10 класу, яка представила списки учнів, відповідно 

до зібраних заяв. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Дозволити вивчати предмет «Захист України» за програмою юнаків таким 

учням 10 класу: 

- Безклубній Антоніні 

- Бурлаченку Даниїлу 

- Гаврилюк Вікторії 

- Григоряку Дмитру 

- Заплатинському Івану 



- Івашко Христині 

- Ілеску Михайлу 

- Климу Веніаміну 

- Козлану Вадиму 

- Куриндаш Марії 

- Лазорику Владиславу 

- Малому Максиму 

- Молдовану Василю-Олександру 

- Поповичу Віталію 

- Руснаку Кирилу 

- Сорохану Ігорю 

- Товтинюку Назарію 

2. Дозволити вивчати предмет «Захист України» за програмою дівчат таким 

учням 10 класу: 

- Вайпану Чіпріану 

- Гав’юк Оксані 

- Губчук Камілі 

- Дудник Надії 

- Єремію Денису 

- Єремію Максиму 

- Клим Аліні 

- Климу Івану 

- Колотило Неонілі 

- Палійчук Анастасії 

- Попович Дарині 

- Татарин Дані 

- Харав’юк Іванні 

- Чвир Христині 

3. Вчителям  предмета «Захист України» Іванюку Д.М. та Воротняк М.І. у 10 

класі облік уроків вести на сторінках класного журналу за окремим  списком 

хлопців і дівчат.  
Відповідальні: Іванюк Д.М. та Воротняк М.І. 

Результати голосування : 
                                                                     За – 56 

                                                                           Проти – 0 

                                                                           Утрималось – 0 

 

ХХVІІІ. СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, яка проаналізувала педагогічну діяльність 

вчительки історії Пилипюк Орисі Юріївни, представила її основні здобутки, 

досягнення її учнів, та високопрофесійні якості, та запропонувала представити 

її кандидатуру до присудження почесної грамоти Чернівецької обласної  

державної адміністрації (обласної військової адміністрації). 

ВИСТУПИЛИ: 

Пріц І.Г., голова профкому, яка наголосила, що Орися Юріївна – 

високопрофесійна вчителька, яка вміє знайти підхід до кожного учня, 

користується заслуженим авторитетом серед вчителів, батьків, дітей впродовж 

своєї педагогічної діяльності. 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Визначити кандидатом на присудження почесної грамоти Чернівецької 

обласної  державної адміністрації (обласної військової адміністрації) у 2022 

році – Пилипюк Орисю Юріївну. 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                      Проти – 0 

                                                                      Утрималось – 0 

ХХІХ. СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, яка запропонувала затвердити навчальні 

програми, відповідно до обраних модельних навчальних програм, для 5-х класів 

НУШ. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Керівники ШМО закладу: 

- О.М.Кузьменюк - вчителів української мови та літератури і зарубіжної 

літератури;  

- О.С.Гаврилюк - вчителів англійської мови; 

- О.С. Луканюк - вчителів початкових класів;  

- Л.Г. Кіцул - вчителів художньо-естетичного циклу; 

- Н.М.Гайдук  - вчителів історії і географії;  

- М.І.Воротняк - вчителів природничих дисциплін; 

- Д.М.Іванюк  - вчителів фізичної культури; 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити навчальні програми для 5-х класів НУШ: 

Мовно-літературна галузь (українська мова, українська та зарубіжна 

література) : 

- Українська мова - (розроблено на основі модельної навчальної програми 

«Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. 

Заболотний О.В., Заболотний В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., Попова Т. Д.))  

- Українська література – (розроблено на основі модельної навчальної програми 

«Українська література.5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. 

Чумарна М.І., Пастушенко Н.М.) 

- Зарубіжна література – (розроблено на основі модельної навчальної програми 

«Зарубіжна література 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. 

Ніколенко О., Ісаєва О.О., Клименко Ж.) 

Мовно-літературна  галузь (іншомовна освіта): 

- Англійська мова – (розроблено на основі модельної навчальної програми 

«Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти(авт. Зимомря І. 

М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В.) 
Математична галузь: 

- Математика – (розроблено на основі модельної навчальної програми 

«Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Істер О.С.) 

Природнича галузь: 

- Довкілля – (розроблено на основі модельної навчальної програми «Довкілля.5-

6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти 
(авт.Григорович О.В.) 

 



Громадянська та історична освіта: 

- Історія – (розроблено на основі модельної навчальної програми «Вступ до 

історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної 

середньої освіти(авт. Бурлака О.В., Власова Н.С.,Желіба О.В., Майорський В.В., 

Піскарьова І.О., Щупак І.Я.) 
Соціальна та здоров’язбережна галузь: 

- Етика – (розроблено на основі модельної навчальної програми «Етика .5-6 

класи для закладів загальної середньої освіти»(авт.ПометунО.І.,Релих 

Т.О.,Кришмарел В.Ю.) 
- Здоров’я, безпека та добробут – (розроблено на основі модельної навчальної 

програми «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для 

закладів загальної середньої освіти(авт.Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., 

Козак О., Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.) 
Технологічна галузь: 

- Технології – (розроблено на основі модельної навчальної програми 

«Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (обслуговуюча 

праця)(авт.Ходзицька І.Ю., Горобець.О.В., Медвідь О. Ю., Пасічна Т. С., Приходько Ю. М.) 

Інформатична галузь: 

- Інформатика – (розроблено на основі модельної навчальної програми 

«Інформатика. 5-6 клас» для закладів загальної середньої 

освіти(авт.ПасічникО.В.,Чернікова Л.А.) 

Мистецька галузь: 

- Мистецтво – (розроблено на основі модельної навчальної програми 

«Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої 

освіти (авт. Масол Л.М.,Просіна О.В.) 

Фізична культура: 

- Фізична культура – (розроблено на основі модельної навчальної програми 

«Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт.Педан 

О.С.,Коломоєць Г.А.,Боляк А.А.) 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                      Проти – 0 

                                                                      Утрималось – 0 

ХХХ. СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, яка відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», враховуючи права та свободи кожного 

вчителя, з метою визначення єдиного способу ведення документації у закладі, а 

саме – класного журналу, запропонувала обрати форму ведення на 2022-2023 

н.р., шляхом голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вести писаний класний журнал. 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 
                                                                За – 56 

                                                                      Проти – 0 

                                                                      Утрималось – 0 

 

Голова педради                                                  О.Ю. Сичова 

Секретар                                                              Л.М. Клим 


