
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 
 

  23.02.2022                                                 №95-од  

  

Про затвердження рішення  

педагогічної  ради №8  

 

23.02.2022 року о 15.00 год. було проведено засідання педагогічної ради з 

порядком денним: 

№ 

за/п 

Порядок денний 

1 Про вибір підручників для учнів 5-х класів НУШ. 

2 Про переведення учениці 11-Б класу Чорней Віри на сімейну форму 

здобуття освіти. 

3 Про вибір третього предмету для проведення державної підсумкової 

атестації для учнів 9-х класів в 2021-2022 н.р. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити рішення педагогічної ради від 23.02.2022 року протокол №8. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

Директорка закладу                                                Оксана СИЧОВА 

 

  



 

Протокол №8  

23.02.2022 року                                                                                                                                                                              

Засідання 

педагогічної ради Вижницького ЗЗСО 

 І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича  
 

Голова: Сичова О.Ю.  

Секретар: Клим Л.М. 

Присутні: 58 

Відсутні: Попадюк О.І. (відсторонення від роботи), Двойних Г.В. 

(відсторонення від роботи), Фочук О.Д. (відсторонення від роботи). 

№ 

за/п 

Порядок денний Відповідальні 

1 Про вибір підручників для учнів 5-х класів НУШ. Бібліотекар Муха 

М.В. 

2 Про переведення учениці 11-Б класу Чорней Віри 

на сімейну форму здобуття освіти. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи 

Іричук Г.Г. 

3 Про вибір третього предмету для проведення 

державної підсумкової атестації для учнів 9-х 

класів в 2021-2022 н.р. 

Заступниця 

директорки з 

навчальної роботи  

Іричук Г.Г. 
Результати голосування порядку денного: 
                                                                                    За – 58 

                                                                                            Проти – 0 

                                                                                            Утрималось - 0 

1.1. СЛУХАЛИ: 

Сичову О.Ю., директорку закладу, яка ознайомила з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04 лютого 2022 року № 121 внесені зміни до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2021 року № 1048 «Про 

проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для 

здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021-

2022 роках (5 клас)» 

Муху М.В., бібліотекарку закладу, про проведення конкурсного відбору 

підручників для здобувачів закладів загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників у 2021-2022 н.р. для 5-х класів НУШ. 

ВИСТУПИЛИ: 

- вчителі української мови та літератури – Підопригора О.В., Кузьменюк О.М., 

Беженар Н.М., Шпинтюк Р.Г. та Артемчук Р.Г. 

-вчителі зарубіжної літератури – Клим Г.Г. та Татарин Л.М. 

- вчителі англійської мови – Панасенко М.Ю., Гожда Т.Я., Гаврилюк О.С., 

Сергій Я.І. та Попович О.С. 

- вчителька основ здоров’я – Тороус Н.В. 

- вчителька природознавства – Самборська Д.М. 

- вчителі інформатики – Ізбінський О.Д., Огданський С.В. та Клим О.В. 

- вчителі мистецтва – Іричук Г.Г., Фартушняк С.С., Беженар С.І. та Кіцул Л.Г. 

- вчителі історії – Ковалюк П.М., Пилипюк О.Ю. та Сичова О.Ю. 



- вчителі математики – Ямбор Н.В., Федик Н.М. та Юрійчук Р.В. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Здійснити замовлення проектів підручників згідно інструкційно-методичних 

матеріалів, а саме: 

«Українська мова» - О.В.Заболотний 

«Українська література» - Л.Т.Коваленко  

«Зарубіжна література» - О.М. Ніколенко 

«Англійська мова»(«Prepare») – Джоанна Коста, Мелані Вільямс 

«Здоров’я, безпека та добробут» - Тагліна О.В. 

«Довкілля» - О.В. Григорович  

«Інформатика» - Дж. Біос 

«Мистецтво» - Гайдамака О.В. 

«Трудове навчання» - І.Ю. Ходзицька   

«Вступ до історії» - Власов В.С. 

«Математика» - Істер О.С. 

«Етика» - Давидюк Л. 

в загальній кількості 75 примірників. 
Відповідальні: бібліотекарка закладу Муха М.В. 

Результати голосування : 

                                                                               За – 58 

                                                                               Проти – 0 

                                                                               Утрималось – 0 

1.2. СЛУХАЛИ: 

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

ІІІ  розділом  Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

10.07.2019 № 955 (далі — Положення). 

ВИСТУПИЛИ: 

Ізбінський О.Д., класний керівник 11-Б класу, який надав заяву матері 

Чорней Тетяни Дмитрівни від 23.02.2022 року №23, копію свідоцтва про 

народження дитини, оригінал медичної довідки за формою первинної облікової 

документації № 086-1/о, на підставі яких запропонував перевести ученицю 

11Б класу Чорней Віру Олегівну на сімейну форму здобуття освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перевести Чорней Віру Олегівну ученицю 11-Б класу для здобуття 

повної загальної середньої освіти шляхом сімейної (домашньої) форми 

навчання до закінчення навчального року за навчальним планом відповідно до 

кількості предметів інваріантної частини.  

                                                                                                    з 23.02.2022 року 

2. Затвердити склад педагогічних працівників, які будуть здійснювати 

контроль за результатами  сімейного (домашнього) навчання з ученицею 11-Б 

класу Чорней В.О. 

- українська мова та література – Артемчук Г.І. 

- англійська мова – Панасенко М.Ю. 

- зарубіжна література – Клим Г.Г. 

- історія:Україна і світ– Пилипюк О.Ю. 



-  мистецтво – Фартушняк С.С. 

- математика –Ямбор Н.В. 

- біологія і екологія- Фочук О.Д. 

- географія – Гайдук Н.М. 

- фізика – Ізбінський О.Д. 

- астрономія- Ізбінський О.Д. 

- хімія – Колотило М.І. 

- інформатика- Огданський С.В. 

- фізична культура –Пустовий О.В. 

- захист України- Ковалюк П.М. 

3. Вчителям-предметникам: 

3.1 підготувати підсумкові контрольні роботи для проведення оцінювання  

учениці 11-Б класу Чорней В.О.: 

- за ІІ семестр-до 04.04.2022 року. 

3.2. провести підсумкові контрольні роботи згідно графіку.  

3.3.проводити консультації згідно графіку. 

3.4. результати оцінювання за ІІ семестр та підсумкове оцінювання зафіксувати 

у протоколах оцінювання навчальних досягнень. 

3.5. проводити своєчасний облік індивідуальних занять в окремому журналі             

встановленого зразка; 

3.6. Організувати оцінювання навчальних досягнень,  

- за ІІ семестр-до 18.04.2022 року 

4. Класному керівнику Ізбінському О.Д. 

4.1. Зробити відповідні записи в окремому журналі,  

                                                                                                    до 23.02.2022 року 

4.2. Забезпечити  доступ до користування підручниками, навчальними 

посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду, навчальною, 

культурною і спортивною інфраструктурою закладу освіти,  

                                                                                Впродовж періоду навчання 

5. Ознайомити Чорней Тетяну Дмитрівну (мати учениці) із порядком 

організації, визначеним Положенням та іншими актами законодавства у сфері 

загальної середньої освіти. 

5.1. Чорней Т.Д. створити умови для забезпечення умов сімейного 

(домашнього) навчання  Чорней В.О. 

6. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. для запобігання 

порушенням прав дитини та забезпечення виконання обов’язків батьків 

проінформувати відповідну службу у справах дітей про наявність  здобувача 

сімейної (домашньої) освіти в закладі. 

6.1 Скласти і подати на затвердження індивідуальний навчальний план та 

графік (консультацій і оцінювання)  

                                                                                               до 23.02.2022 року   

6.2 Заслухати на педагогічній раді результати оцінювання успішності учениці 

11-Б класу Чорней В.О. за І семестр     

6.3. Забезпечити контроль за виконанням програми. 
Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

Результати голосування : 

                                                                               За – 58 

                                                                               Проти – 0 



                                                                               Утрималось – 0 

1.3. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступника директора з навчальної роботи, про вибір третього 

предмету для проведення державної підсумкової атестації для учнів 9-х класів в 

2021-2022 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: 

Класні керівники 9-х класів Мицкан А.Ю. та Клим Г.Г. з інформацією від учнів 

9-х класів про вибір третього предмету державної підсумкової атестації. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Третім предметом для проходження державної підсумкової атестації вибрати: 

- для учнів 9-А класу – Біологія 

- для учнів 9-Б класу – Іноземна (англійська) мова. 

2. Вчителям-предметникам Поп’юк А.М.(заміна) та Гаврилюк О.С. підготувати 

завдання для державної підсумкової атестації в 9-х класах, обговорити на 

засіданні шкільного методичного об’єднання та надати на затвердження в 

окремих конвертах. 

До 30.04.2022 року 

3. Класним керівника 9-х класів Мицкан А.Ю. та Клим Г.Г. довести до відома 

учнів та їхніх батьків про вибір та затвердження третього предмету для  

державної підсумкової атестації. 

До 01.03.2022 року 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                          За – 58 

                                                                          Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0 

 

 

                                                                   

Голова педради                                                  О.Ю. Сичова 

Секретар                                                              Л.М. Клим 


