
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

  25.10.2021                                                 №348-од  

  

Про затвердження рішення  

педагогічної  ради №3  

 

Відповідно до плану роботи закладу 25.10.2021 року о 15.00 год. буде 

проведено чергове засідання  педагогічної ради на тему: «Формування 

ключових компетентностей школярів за допомогою використання новітніх 

технологій» з порядком денним: 

 

№ 

за/п 

Порядок денний 

1. Про ознайомлення педагогічних працівників з нормативною базою 

наказ МЗУ від 04.10.2021р. та Закону України про захист від 

інфекційних хвороб від 02.06.2021р № 1513-ІХ 

2. Ключові компоненти компетентності вчителя 

3. Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу. 

4. Сучасні методи формування інформаційної компетентності вчителя 

мистецтва. 

5. Формування ключових компетентностей на уроках математики. 

6. Формування предметних компетентностей на уроках історії. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити рішення педагогічної ради від 25.10.2021 року протокол №3. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

Директорка закладу                                                Оксана СИЧОВА 



                                                       Протокол №3 

(чергове засідання) 

25.10.2021 року                                                                                                                                                                              

Засідання 

педагогічної ради Вижницького ЗЗСО 

 І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича  

 

Голова: Сичова О.Ю.  

Секретар: Клим Л.М. 

Присутні: 60 осіб 

№ 

за/п 

Порядок денний Відповідальні 

1. Про ознайомлення педагогічних працівників з 

нормативною базою наказ МЗУ від 04.10.2021р. 

та Закону України про захист від інфекційних 

хвороб від 02.06.2021р № 1513-ІХ 

Директорка закладу  

Сичова О.Ю. 

2. Ключові компоненти компетентності вчителя Заступниця директорки з 

навчальної роботи Іричук Г.Г. 

3. Сучасний урок у контексті компетентнісного 

підходу. 

Вчителька початкових класів 

Петрищук Є.В. 

4. Сучасні методи формування інформаційної 

компетентності вчителя мистецтва. 

Вчителька трудового навчання 

та мистецтва Іричук Г.Г. 

5. Формування ключових компетентностей на 

уроках математики. 

Вчителька математики  

Федик Н.М. 

6. Формування предметних компетентностей на 

уроках історії. 

Вчителька історії  

Сичова О.Ю. 

Результати голосування порядку денного: 

                                                                          За – 60 

                                                                             Проти – 0 

                                                                             Утрималось - 0 

1.1. СЛУХАЛИ: 
 

Сичову О.Ю. директорку закладу, яка ознайомила  педагогічних працівників з 

нормативною базою щодо змін у законодавстві:  наказ МЗУ від 04.10.2021р. та 

Законом України про захист від інфекційних хвороб від 02.06.2021р № 1513-ІХ, 

Статтею 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

(довідка додається). 
 

УХВАЛИЛИ:  
 

1. Інформацію взято до відома всіма педагогічними працівниками закладу. 
 

Результати голосування :                            
                                                                     За – 60 

                                                                              Проти – 0 

                                                                              Утрималось - 0   



1.2. СЛУХАЛИ: 

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

ключовими  компонентами компетентності вчителя (довідка додається). 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома та використовувати у роботи ключові компоненти професійної 

компетентності. 

Результати голосування :                            
                                                                    За – 60 

                                                                             Проти – 0 

                                                                             Утрималось - 0 

1.3. СЛУХАЛИ: 

Петрищук Є.В., вчительку початкових класів, яка розкрила тему сучасного 

уроку у контексті компетентнісного підходу(довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома і використовувати у роботі основні типи уроку: 

формування компетентностей, розвиток компетентностей, перевірка та оцінювання 

досягнення компетентностей, корекція основних компетентностей та комбінований 

урок. 

Результати голосування :                            
                                                                    За – 60 

                                                                             Проти – 0 

                                                                             Утрималось - 0 

                                                                      

1.4. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи та вчительку 

трудового навчання та мистецтва, яка ознайомила із сучасними методами 

формуваня інформаційної компетентності вчителя мистецтва (доповідь додається). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Використовувати у педагогічній діяльності знання, уміння і навички в напрямку 

інформаційних і комунікаційних технологій, що є критерієм професійної 

придатності вчителя мистецьких предметів для підвищення якості освіти. 

Результати голосування :                            
                                                                    За – 60 

                                                                             Проти – 0 

                                                                             Утрималось - 0                                                                  

1.5. СЛУХАЛИ: 

Федик Н.М., вчительку математики, яка розкрила зміст проблеми формування 

ключових компетентностей на уроках математики (довідка додається). 



УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти у використання на уроках математики основні види компетентностей: 

процедурну, логічну, технологічну, дослідницьку, методологічну та приклади 

формування компетентностей учнів на різних етапах уроку. 

Результати голосування :                            
                                                                    За – 60 

                                                                             Проти – 0 

                                                                             Утрималось - 0 

1.6. СЛУХАЛИ: 
 

Сичову О.Ю. директорку закладу, яка ознайомила з формуванням предметних 

компетентностей на уроках історії (довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взято до відома. 

Результати голосування :                            
                                                                    За – 60 

                                                                             Проти – 0 

                                                                             Утрималось - 0 

 

 

Голова педради                                                  О.Ю. Сичова 

 

Секретар                                                              Л.М. Клим 

  



 

 

Про ознайомлення педагогічних працівників  

з нормативною базою наказ МЗУ від 04.10.2021р. та Закону України про захист 

від інфекційних хвороб від 02.06.2021р № 1513-ІХ 

 

 Відповідно Статті 10 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я» встановлено обов’язки громадян у сфері охорони 

здоров’я, серед яких, зокрема передбачено: 

- піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю 

інших громадян; 

- у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні 

медичні огляди і робити щеплення. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» працівники окремих професій, виробництв та організацій, 

діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення 

ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним 

щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови 

або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому 

законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт.  

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних 

хвороб, встановлюється Міністерством охорони здоров’я України. 

Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом від 04 жовтня 

2021 р. № 2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07 жовтня 2021 р. за                                 

№ 1306/36928, затвердило Перелік професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням 

проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Наказ набере є чинність 

08.11.2021. Саме з цієї дати на період дії карантину, встановленого КМУ, 

щеплення від COVID-19 обов’язкове для всіх працівників. 

Згідно із Переліком обов’язковій вакцинації підлягають працівники: 

- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів. 

- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів. 

Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної 

(професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, 

дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових 

установ незалежно від типу та форми власності. 

При цьому працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення 

щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до 

проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 р. № 595 (у редакції наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 р. № 2070), не 

підлягають обов’язковій вакцинації. 

Враховуючи зазначене, вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою. для 

працівників закладу. 

 


