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Журна� ��ану�ання �а
об�і�у робо�� 
є �ер�а�н�м об�і�о��м
фінансо��м �о�умен�ом,
обо�'я��о��м ��я
�е�ення �о�н�м
�ері�н��ом �ур��а
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 Журна� �ур��о�ої робо��
�а�о�н�є��ся �і��о�і�но �о
на�ча��ної �ро�рам�, �а
я�о� �ро�о����ся на�чання
� �ур��у.
 Журна� �е�е��ся
�ері�н��ом �ур��а, я��� несе
особ�с�у �і��о�і�а��ніс�� �а
с�ан �о�о �е�ення.



Усі �а��с� � �урна�і
�о��нні �ес��ся чі��о і
ро�бір���о, �і��о�і�но
�о норм у�раїнс��о�о
�ра�о��су.
З іно�емної мо�� ЧАСТКОВО
�о�ус�ає��ся �а��с �міс�у
�аня��я мо�о� ���чаємо�о
�ре�ме�у

Всі �а��с� � �урна�і �о��нні бу��
�роб�ені с�н�о� �у���о�о�
руч�о�, ч�с�о �а а�ура�но
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�абороняє��ся
�о�ус�а��
�а�е:

на��сання �ем �аня��
на �е�і���а �ні�,
міся�і� на�ере�,
�а��е��ання рані�е
на��сано�о �е�с�у;

���ра��ення
(�а�рес�ення або �а
�о�омо�о� �оре��ора),
�і���рання �о��н, �а�
�ро�е�ення �аня��,
�і���ос�і �і��ра��о�ан�х
�о��н і �. �.;

���ра��ення і
�мін��ання
ро���а�у, �еренос
�аня�� (бе�
у��о��ення �
а�мініс�ра�іє�)
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На ���у��ні�  
с�орін�і �урна�у
��а�ує��ся:

�о�на на��а �ур��а (має �і��о�і�а�� на��і
�ур��а � на�ча��ному ��ані �а��а�у)
номер �ру��,  рі�ен� �а рі� на�чання; 
на��а �а��а�у;
насе�ен�� �ун��
на�ча��н�� рі�,
с�оє �рі����е, іні�іа�� (ім'я �а
�рі����е),
ім’я �а �рі����е с�арос�� �ру��

Гурток "Мальва" 
2 гр., осн. р-нь, 2 р.н. 

ПНЗ "КРЦМтаШ" 
м. Запоріжжя

22     23

Олена Трушина
 Софія  Літвін

ЗХК студія  "Веселкові візерунки" 
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У�а�а! 
Заня��я ро��оча�о____За��са�� �а�ен�арну �а�у �а
ро���а�ом �ер�о�о �аня��я  (а не 1 �ересня).
Заня��я �а�інчено____За��са�� �а�ен�арну �а�у �а
ро���а�ом ос�анн�о�о �аня��я (а не 31 �ра�ня).

За��с� на �ер�і�
с�орін�і:

Зна��а �ур��а
ме�а �а осно�н�� �міс� робо��
�ур��а (у ро��і�і ����а�а���ся
осно�ні �о�о�ення �оясн��а��ної
�а��с�� �ро�рам� робо�� �ур��а у
�і��о�і�нос�і �о �і�о��х
особ���ос�е� ��хо�ан�і�, рі�ня �а
ро�у на�чання); 
�ні ���ня, � я�і �ро�о�я��ся
�аня��я �а їх �р��а�іс�� �
ас�рономічн�х �о��нах, час
�оча��у �а �а�інчення �аня��;
�і���с �ері�н��а �ур��а; 
�і���с ��ре��ора.

7   вересня 



 З�і�сн����ся �а��с� на осно�і на�ча��ної �ро�рам� �
�о�а��і��ної ос�і��, �а��ер��ено�о ро���а�у �аня��
 

Зміс� робо�� �о�но�о �ур��о�о�о �аня��я �а��сує��ся
��і�но �міс�у �ем� ч� ро��і�у �ро�рам�. 
Та��� �а��с, я� �ра���о, �а�має 1-3 ря���. Вар�о
�раху�а�� �е, �о �міс� робо�� на �о�не �аня��я не мо�е
с��а�а��ся � 1-2 с�і�. Це має бу�� �он�ре���о�ан�� �а��с
с�осо�но �о�о, на� ч�м �ра���а��ме �ері�н�� і �і��
�ро�я�ом �аня��я.

У�а�а! 
За��са�� �а�ен�арну
�а�у �а ро���а�ом
�ер�о�о �аня��я  
(а не 1 �ересня)

Ро��і��  «П�ан робо�� �ур��а на
�ер�е �і�річчя», «П�ан робо��
�ур��а на �ру�е �і�річчя»

За��с �о�но�о �аня��я с��а�ає��ся �:
�рафа1:Поря��о�о�о номера, �оч�на�ч� �і� 1 (�ра��а �іс�я ч�с�а не
с�а����ся).  Нумера�ія �аня�� �ер�о�о �і�річчя �ро�о��ує��ся у
�ру�ому. П�ан робо�� на �і�ні� �еріо� нумерує��ся о�ремо (�
�оча��у);

�рафа 2: Чі��о ���наченої �ем� і �міс�у �аня��я, ��а�і��� на ���
�аня��я (е�с�урсія, �ма�ання, �он�урс�, �о�о��іум�, 
�рафа 3:Тр��а�ос�і �о�но�о �аня��я � а�а�емічн�х  �о��нах ;
�рафа 4:Ка�ен�арн�х с�ро�і� ���онання – �а�а ��і�но
�а��ер��ено�о ро���а�у.
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Зв’язок образотворчого мистецтва з іншими видами
мистецтв. Створення композиції «Літній настрій».

10 2 24.10

ПРИКЛАД:

 Ка�ен�арно-�ема��чн��
��ан � ін���і�уа��н�х
�о��н ��анує��ся �а
�а��сує��ся о�ремо і �іс�я
�а�а��но�о ��ану�ання



«Ві�омос�і
�ро ч�ені�
�ур��а»

�рі����е, ім’я, �о ба���о�і �ур��і��я (�а��су��� �а
а�фа�і�ом �і с�і� ба���і�, бе� �ом��о�), �і�е�, я�і
�р����� �і�ні�е, �а��су��� у �ін�і с��с�у у
хроно�о�ічному �оря��у

рі� наро��ення (�а�у �а�нача��� арабс���м� ��фрам�
о�н�м ря��ом ��фро��м с�особом:  На�р., 12.10.2005);

�ома�ня а�реса і �е�ефон� ба���і�

ПЕ�АГОГІЧНА РА�А 2022

�оря��о��� номер 
(�іс�я ��фр� �ра��у не с�а����); 

на��а ��о��, ��ас або �НЗ;

�а�а �с�у�у �о �ур��а (��а�у��� �а�у, �о�� ����на
�арахо�ана �о �ур��а ��і�но і� �ая�о�);
�а�а і �р�ч�на ��бу��я і� �ур��а.

Вакуленко Дарина 1 2007 гімназія 107 7-б



Ро��і� «Об�і�
�і��і�у�ання»
 Поря��о��� номер �а �рі����а �
імена �і�е� необхі�но �а��са�� �о
�оча��у �ро�е�ення �аня�� �
а�фа�і�ному �оря��у ��і�но с��с�у
ро��і�у «Ві�омос�і �ро �ур��і��і�». 
 

Пі� час �ро�е�ення �аня��я �а��су��� �о�о �ему і
�міс� (��і�но ��ану робо�� �ур��а на І, ІІ �і�річчя
ч� на �і�ні� �еріо�), �р��а�іс��. 
Фа�� �ро�е�ення �аня��я �і���ер��у���
особ�с��м �і���сом �ері�н��а �ур��а

Ро��і� «Об�і�
робо�� �ур��а»

Внос��� само�і��но �о «Об�і�у
�і��і�у�ання» �і�е�, я�і ��я����
ба�ання �а�ма��ся � �ур��у, а�е не
�арахо�ані на�а�ом ��ре��ора,
�аборонено.

У�а�а!!! Ім'я �ур��і��я �а��суємо
�о�не (нія��х іні�іа�і� ч� �мен�ен�х,
�ес�����х форм імен, ���у «Ма�а»,
«�ра», «�єна» і �.�. По ба���о�і
����н� � �аному ро��і�і не ���емо.

Умо�ні �о�нач��, я�і
����а���ся �р� �а�о�ненні
ро��і�у «Об�і� �і��і�у�ання»:
«с�» - с�і�н��ся;
«�» - бу� �і�су�ні�;
«х�» - бу� х�ор��.
За��с� с�і� ��і�сн��а��
�і�ра�у �іс�я �ере�ір��
�р�су�ніх на �аня��і.

Я��о �ур��і�е�� �і�рахо�ан��  �і�
час на�ча��но�о ро�у, �о
на��ро�� �о�о �рі����а, с�а��мо
�і�мі��у «В�бу�»

Я��о �аня��я �ур��а не
�ро�о����с�, �ері�н�� �ур��а
�а�начає �еріо� �а �о�а�ну

�р�ч�ну (��с�о�
не�ра�е��а�нос�і, осно�на ч�
�о�а��о�а �і��ус���, учас�� у
�абора�орно-е��амена�і�ні�

сесії, �урс� �і����ення
��а�іфі�а�ії, �о�о) �а

хроно�о�іє� у ро��і�і «Об�і�
робо�� �ур��а». 

 
Ра�ом � ��м, � ме�о� ���онання
�ро�рам�, �ро�у�ен�� ма�еріа�

���чає��ся � обо�’я��о�ому
�оря��у ��яхом у�і��нення �ем.

10.10.22-16.10.22 - лікарняний



Ро��і� «Реєс�ра�ія інс�ру��а�і� � бе��е��
����є�ія��нос�і �ур��і��і�»

Осно�на ме�а інс�ру��а�і� � бе��е��
����є�ія��нос�і - форму�ання �мін�
�ра���чно �ас�осо�у�а�� �і��о�і�ні �нання �а
на��ч�� �а �о�реб�. 

Форм� �а с�особ� �ро�е�ення
інс�ру��а�і� у �о�ному �он�ре�ному
���а��у об�рає �ері�н�� �ур��а або

ін�а �і��о�і�а��на особа.

Пер��нн�� інс�ру��а� �ро�о����ся �ере�
�оча��ом �ра���чно�о �аня��я. По�а��ано���

інс�ру��а� � �ур��і��ям� �ро�о����ся у ра�і
�ору�ення н�м� ��мо� � бе��е��

����є�ія��нос�і, �о мо�е �р���ес�� ч�
�р���е�о �о �ра�м, а�арі�, �о�е� �о�о, �р�

�міні умо� ���онання на�ча��н�х �а��ан�, у ра�і
не�асн�х ���а��і� �а ме�ам� на�ча��но�о

�а��а�у. Ці��о��� інс�ру��а� �ро�о����ся �
�ур��і��ям� у ра�і ор�ані�а�ії �ахо�і� (е�с�урсії,

�охо��, �урнір�, �і��і�у�ання ��с�а�о�, �ма�ан�,
фес���а�і� �о�о)

 Бе��е�а ����є�ія��нос�і
(БЖ�) — �е �ом��е�сна
с�с�ема �нан� �ро �ах��еніс��
����я і �ія��нос�і особ�с�ос�і,
сус�і��с��а �а ����є�о�о
сере�о���а �і� небе��ечн�х
ч�нн��і� �р�ро�но�о і
��учно�о �охо��ення.

 Інс�ру��а�і �а���ча� �ро�о�я�� у
формі �е��і�, бесі�. О�іс�я

обо�’я��о�о �ере�іря���, ч� на�е�но
�а�рі��ені �нання �а на��ч��,

�о�рема �ро�о�яч� і�ро�і �ренін��. 

 Вс�у�н�� �а �ер��нн�� інс�ру��а�
�ро�о�я�� на �ер�ому �аня��і і �а��су���

�а формо�, ���начено� норма���н�м�
�о�умен�ам�. По��орн�� – � січні або на

�оча��у ���о�о.
 

с� 34-35 - інс�ру��а�і
 і бесі�� � ТБ

с� 38 - �с�у�н�� інс�ру��а�



За��су���ся �і�омос�і �ро учас�� �ері�н��а
�ур��а у �ро�е�енні семінарі�, �ро�е�ення
�онсу���а�і�, ма�с�ер-��асі� рі�н�х рі�ні�,

�і��р���х �аня��
Робо�а �е�а�о�а �а �емо� самоос�і�� або

робо�а на� ме�о��чн�м� ма�еріа�ам� 

Ро��і�
«Ме�о��чна �а

�ра���чна
�о�омо�а»
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Оформ�ення ос�анніх
с�оріно� �урна�у
�е�е��ся об�і� �а�ня�ос�і �ур��а � �і��о�о��і і
�ро�е�енні об�асн�х, ра�онн�х, Всеу�раїнс���х �ахо�і�
(��с�а���, �он�ер��, �он�урс�, ��орчі ��і��, �ма�ання,
е�с�урсії, ба���і�с��і �онферен�ії �о�о).

В ро��і�і «Масо�а робо�а �ур��а» 

 �а��су���ся ���о�о��ені ��роб�, �і��о�о��ені ��с�а��, �он�ер�ні
�ро�рам�, �о�о�і�і, рефера��, �ро�е�ені �охо�� �о�о. Крім �о�о,
у �ан�� ро��і� �а��сує��ся учас�� ��хо�ан�і� � об�асн�х,
Всеу�раїнс���х �а Мі�наро�н�х �он�урсах. Пр� ��ому ��а�у���ся
міс�е �ро�е�ення �он�урсу, ор�ані�а�ор, номер на�а�у �ро учас��
��хо�ан�і�, ре�у���а���ніс�� учас�і

У ро��і� «Т�орчі �ося�нення ��хо�ан�і� �ур��а»

с��а�ає��ся �ері�н��ом �ур��а �о 1 чер�ня �оро�у, �е
�ро�о����ся ана�і� ���онання на�ча��ної �ро�рам� �а
��а�у���ся �р�ч�н� її не���онання (я��о �а��� фа��
ная�н��). 

З�і� �ро робо�у �ур��а �а на�ча��н�� рі�



Усім ус�і�но�о
на�ча��но�о ро�у,
мі�но�о ��оро�’я,

м�ру, �ас�я �а
��орч�х ��обу��і�


