Дієве партнерство – успішна школа!
Демократизація суспільства передбачає відкритість у діяльності державних структур, співпрацю
та налагодження партнерських стосунків з громадськими організаціями. Сучасне виховання потребує широкого залучення всіх прогресивних сил суспільства до питань організації шкільного життя.
В основі діяльності громадсько-активної школи, а саме такою є Рівненський навчальновиховний комплекс №12, лежить громадсько-орієнтована освіта, що представляє освітню філософію , яка сприяє створенню нових можливостей для учасників навчально-виховного процесу.

Партнерство – це встановлення та розвиток взаємовигідних відносин між школою, учителями,
членами громади та спонсорами для спільного вирішення загальних проблем. Партнерствам на базі
школи властиві такі характеристики: взаємовигідність, прозорість, волонтерство, двостороннє
спілкування, чесність, повага, рівність. Завдяки партнерству на базі школи ми поліпшуємо імідж
школи, залучаємо додаткові людські та матеріальні ресурси для підтримки школи та задоволення
потреб та інтересів громади, створюємо соціальний капітал, поліпшуємо взаєморозуміння, довіру
та взаємодію між представниками різних секторів громади. У НВК№12 велика увага приділяється
налагодженню партнерських стосунків між школою та всіма ресурсами, що існують в громаді.
У рамках кожного напряму партнерства визначено цілі, розроблено технології та цілісну систму
роботи всього навчального закладу.
Основним завданням розвитку партнерства у НВК№12 є зміцнення демократії.
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Під патронатом МОН України, за підтримки ради Європи в рамках реформ освіти в
Україні НВК №12 Рівненської міської ради з березня 2016 року почав співпрацю з Європейським центром ім. Вергеланда, що розташований в Осло (Норвегія).

Партнерство відбувається в рамках реалізації програми «Демократична школа» та передбачає співпрацю між школами, представниками місцевої громади (батьками, громадськими організаціями…) та органами самоврядування.
Координатором проекту в НВК№12 є учитель історії і правознавства Жагаріна О.О. Для нашого
навчального закладу співпраця надала практичні поради, що стали корисними для впровадження
демократичних змін та компетентностей вчителів. Ми отримали інструментарій, який дав можливість запровадити широкій вибір різноманітних вправ, включаючи діяльність спрямовану на
вирішення 20 проблем прав людини у сферах інтернету, тероризму, релігії, пам’яті, громадянства та
участі, демократії, дискримінації та нетолерантності, глобалізації, здоров’я, миру та насильства,
бідності, соціальних прав, гендерної рівності тощо.
Проектом передбачалось проведення, як виїзних так і на базі школи занять-тренінгів для вчителів, що пройшли навчання по роботі з посібниками Ради Європи «Компас» та «Закладини», де
було запропоновано більш ніж 60 вправ з освіти в галузі прав людини, які широко застосовуються
учителями в навчально-виховній діяльності. Усі методи є готовими до використання, не вимагають
додаткових ресурсів та тривалої підготовки, є практичними та емпіричними, актуальними для молоді. Велику кількість нових вправ було впроваджено у шкільне середовище та адаптовано до вікових особливостей учнів згідно з тривалістю їх проведення.
Метою систематичного використання даних методик є сформування в учнів демократичних поглядів, цінностей та навичок в галузі освіти з прав людини та демократичного громадянства:
 ключові концепції, як: свобода, справедливість, рівність, людська гідність, важливість відсутності дискримінації в усіх її проявах;
 відповідальність за свої дії, прагнення особистого розвитку та соціальних змін, допитливість,
об’єктивність та повага до відмінностей, почуття людської гідності, самоповаги та поваги до інших
незалежно від соціальних, культурних, мовних або релігійних відмінностей, почуття справедливості, бажання працювати на користь ідеалів фундаментальних прав людини;
 навички активного слухання інших точок зору, захищати особисті права та права інших людей, критичне мислення, вміння співпрацювати і позитивно вирішувати конфлікти, вміння приймати участь та організовувати соціальні групи, вміння розпізнавати порушення прав людини, сприяти
та захищати права людини.
Впродовж 2016-2017 навчального року в школі був запланований план дій демократичних змін
в різних сферах, а саме: щодо покращення демократичного середовища та демократичного врядування, впровадження ОДГ/ОПЛ в навчально-виховному процесі, внесені зміни в позакласну роботу
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в напрямку популяризації демократичних принципів і поваги до прав людини, покращення зв’язків,
партнерства та співпраці з місцевою громадою та батьками. Реалізуючи усі вище сказані стандарти
в НВК №12 було проведено: вхідний та вихідний моніторинг щодо ціннісних ставлень до особистості; тренінги з метою заохочення рівного ставлення та реагування на вияви дискримінації;
місячник правових знань «Усвідомлене право – право на щодень»; загальношкільну батьківську
конференцію «Школа і сім’я – консолідація зусиль»; загальношкільні заходи: благодійний артмарафон «Маємо честь запросити», свято вшанування призерів олімпіад та конкурсів «Сходинки
до Олімпу»; семінари-тренінги для батьків майбутніх першокласників з метою формування активної педагогічної позиції батьків; зустрічі з батьками ініціативної групи, які знайомлять дітей зі
своїми професіями. Знайомства з професіями проходять у вигляді різних цікавих форм (бесіда,
тренінг, екскурсії); дні шкільного самоврядування із залученням батьків учнів школи та консультаціями представників органів місцевого самоврядування.
Удосконалено: роботу шкільного учнівського парламенту (ШУП) за напрямками колегіально
визначеними учнями школи; методи навчання у класі інклюзивної форми навчання (забезпечення
дітей з особливими потребами можливістю отримання індивідуальної освітньої траєкторії); випуск
шкільної газети «Дайджест»; волонтерську та благодійну діяльність з організаціями та установами
міста; використання елементів ОПГ/ОДЛ у початкових класах.
Започатковано: роботу «Школи лідера» для лідерів учнівського самоврядування; встановлення
у школі скриньки довіри; стендів та поличок Book-crossing з вільним доступом до літератури та
посібників з ОДГ/ОПЛ; роботу консультаційного пункту «Порадьтеся із психологом»; ініціативну
групу серед батьків 1-их класів для обговорення та розгляду питань, пропозицій, ідей, консультацій
щодо партнерства між батьками та школою у вирішенні проблем школи та громади; роботу
«Комісії з прав людини» при ШУП.
У лютому 2016 розпочато співпрацю з німецьким товариством міжнародного
співробітництва (GIZ) ГмбХ в рамках реалізації першого етапу проекту «Школа Енергії».

Проект «Створення енергетичних агентств в Україні» впроваджується за дорученням
Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів
Німеччини (BMUB). Виконавець проекту:Асоціація «Енергоефективні міста України».
Партнери проекту: Одеське муніципальне енергетичне агентство (OMEA), Українська НУО
«Світ Освіт», німецький інститут UFU (Незалежний інститут з екологічних питань), технічні
експерти з енергетичних аудитів, школи та міста, що пройшли відбір, Рівненська міська рада,
Рівненський міський відділ освіти, Рівненська громадська організація «Екоклуб».
Мета проекту: поліпшення енергоефективності та енергозбереження завдяки підготовці й
проведенню учнівських енергетичних аудитів та інших енергетичних навчальних заходів,
проектних днів в українських школах.Учасниками проекту є 25 українських шкіл.
НВК №12 отримав підтримку, а саме:
 німецькі та українські фахівці провели для вчителів спеціальний тренінг;
 одержав комплекс освітніх матеріалів і набір технічних інструментів.
Започаткували:
 співпрацю між школами-партнерами, ГО та міськими радами;
 співпрацю із відділом енергоменеджменту та спеціалістами ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ»;
 залучення до проведення енергоаудиту інженерів, економістів, енергоаудиторів товариства
ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ»;
 проведення інформаційно-просвітницьких та практичних заходів;
 шкільну систему енергоменеджменту;
 надання допомоги вчителям у викладанні предметів про енергоефективність,
енергозбереження та охорону довкілля в інноваційний та інтерактивний спосіб;
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 заохочення учнів до вирішення енергетичних питань та мотивування їх до поширення знань
на енергетичну тематику серед молоді;
 вивчення курсу «Енергетичного лікнепу» для учнів, які разом зі своїми вчителями виконають
енергоаудит будівлі своєї школи ( учителі Іванкова Н.В. та Замлинна Т.Й. );
 репрезентацію результатів роботи під час шкільних та міських заходів;
 проведення тренінгів, учнівського енергетичного аудиту, проектних днів;
 участь у Тижні Сталої Енергії;
 розповсюдження неупередженої інформації з питань охорони довкілля та енергетики;
 відпочинок та навчання у спеціалізованих таборах.
Провели:
 щомісячні учнівські енергетичні аудити;
 щомісячний моніторинг споживання енергоносіїв школи;
 детальний аналіз використання енергоносіїв з відповідними висновками, пропозиціями та
рекомендаціями, направленими на економне використання енергоносіїв в НВК №12;
 тренінги для учнів школи;
 енергетичні уроки, інформаційні та інтерактивні заходи в рамках Дня Землі та ін.;
 проектні дні у школі;
 практичні семінари під назвою «Від учнів до учнів».
Удосконалили:
 досвід викладання дисциплін з енергозбереження та енергоефективності;
 форми роботи із дітьми та набуття та практичних умінь та навичок для покращення
енергоефективності та енергозбереження у школі;
 уміння використовувати набір інструментів для вимірювання енергії.
Покращили:
 рівень обізнаності школярів щодо раціонального споживання енергоресурсів;
 уміння виконувати шкільні енергоаудити;
 технічні знання із сфери енергозбереження й енергоефективності.
Реалізувати проект допомагали партнери:
1) Екоклуб — природоохоронна громадська організація, діяльність якої спрямована на впровадження ефективного використання енергії та відновлювальних джерел енергії, зупинку розвитку
ядерної енергетики і зменшення впливу людини на зміну клімату. Екоклуб був заснований у січні
1994 р. і зареєстрований у 1998р.
2) Технічний експерт проекту «Школа енергії» Гутник Микола Богданович - експерт з
енергозбереження та енергоефективності Асоціації «Енергоефективні міста України»,
сертифікований енергоаудитор із 10-річним досвідом роботи і тренер із проведення енергетичних
обстежень та розвитку проектів енергоефективності, керівник відділу енергоаудиту ПрАТ
«Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв». Великий досвід роботи має у сфері
енергозбереження та енергоефективності.
3) Олеся Бурдюк, координатор Екоклубу з питань розвитку волонтерства, координатор проекту
по взаємодії з ОСББ у Рівному.
Міжнародне партнерство
Одним із пріоритетних напрямків роботи закладу є розвиток міжнародного
партнерства, метою якого є виховання полікультурної особистості, ознайомлення
учнів із історичною та культурною спадщиною країн ЄС, євроінтеграція молоді у
світову спільноту, участь у Міжнародних навчальних програмах та програмах
обміну.
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Школи-партнери,
співпраця з ВНЗ
Реалізація
спільних
проектів

Конкурси,
змагання

Міжнародне партнерство

Шкільний
євроклуб

Методична
співпраця
Благодійність та
волонтерська
діяльність

БЛАГОДІЙНІАКЦІЇ,ВОЛОНТЕРСЬКАДІЯЛЬНІСТЬ,
КОНКУРСИ,ЗМАГАННЯ

Волонтери з Німеччини з 2014 року;
«Товариство по підтримці країн Східної
Європи» (м.Дотрмунд)
з 2008 року;

Міжнародна оргаМіжнародна спілка
Екоакції: «Чиста
нізація
«Канада. охорони птахів,
планета»
м.ЛодзьСвіт. Молодь.», проакція «Живи на яс- м.Рівне, 2008р.)
ект «Еколідершіп», кравій стороні з птаха«Чистий двір–
Адріана Реінхар з ми», з 2008р.
чисте місто»
2008р.
- волонтера з Співпраця
(м.Ласк-Колумна,
Оберфіхтах
Канади (п
2009р.);
«Ліси та парки–
легені планети»
(м.Сероцьк та м.Рівне,
з 2011 рік )

Досягнення основних завдань міжнародного партнерства реалізується, упершу чергу, через
проектну діяльність. НВК № 12 має багатий досвід співпраці з відомими фондами у різноманітних
програмах:
Молодь в дії
TPD

RITA

ПРОЕКТИ
Гете-інститут
(Німеччина)

e-Twinning
Фундація постійної
освіти
(Нідерланди)
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Завдяки партнерствуучителі НВК №12 знайомляться із системою освіти розвинених європейських
країн.
Партнерство з Гете-інститутом реалізується через проект «Школи:
партнери майбутнього», програма PASCH, (Україна – Німеччина)
Терміни реалізації: угода діє з 2008 року. Мета: підвищити мотивацію
навчальної діяльності учнів до вивчення німецької мови та рівня
соціокультурної компетенції з даного предмета, традицій та культури сучасної Німеччини, сприяти інтеграційним процесам, ознайомити учнів та
батьків із перспективами вивчення німецької мови.
Координатор проекту: вчитель німецької мови Мороз О.М. Учасники: учні школи, вчитель німецької мови Ревуцька С.А. Завдання: відкрити перспективи полікультурної освіти, всебічно розвивати учнів через багатомовність, доступ до мови та культури Німеччини, спільно вирішувати проблеми майбутнього.
Хід реалізації проекту: за ініціативи Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки
Німеччини у лютому 2008 року започатковано проект «Школи: партнери майбутнього» (PASCH),
яка зміцнює і об’єднує у всесвітню мережу понад 1700 шкіл PASCH з особливою прив’язкою до
Німеччини. Goethe – Institut опікується понад 550 школами PASCH в національних освітніх системах більш ніж 100 країн. Координацію ініціативи здійснює Міністерство закордонних справ Німеччини, реалізуючи її спільно з Центральним відомством з питань шкільної освіти за кордоном,
Goethe-Institut, Німецькою службою академічних обмінів та Педагогічною службою обміну Конференції міністрів культури і освіти.
Гете-Інститутом за підтримки департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України відібрано 15 шкіл-учасників проекту з України. Навчально-виховний
комплекс № 12 є частиною PASCH-проекту в рамках Гете – інституту.
У рамках реалізації проекту школі була подарована навчальна література: підручники, граматичні та лексичні таблиці, словники, диски навчального та культурознавчого характеру, автентичні
пісні, дидактичний матеріал та електронні посібники навчання. Як дидактичний матеріал на уроках
німецької мови використовуються «Grammatik und Konversation». Для підготовки семестрових контрольних робіт завдання добираються з «Mit Erfolgzu Fitin Deutsch», «Leichte Tests Deutschals
Fremdsprache», «Undjetztihr!». До співпраці залучено DAAD лекторів. Із метою впровадження інноваційних технологій навчання мови НВК №12 подаровано два CD-плеєри, мультимедійний проектор і сучасний комп’ютер. Адміністрацією школи за спонсорські кошти обладнано сучасний інтернет-мультимедійний лінгафонний кабінет німецької мови на 12 місць. Забезпечення навчальною
літературою та сучасною комп’ютерною технікою сприяло активізації позакласної діяльністі з німецької мови. Учні мають можливість спілкуватися через SKYPE у режимі on-line з однолітками зі
шкіл-партнерів, є активними учасниками регіональних воркшопів. Систематично упродовж року
серед учнів та вчителів шкіл-партнерів проводяться різноманітні конкурси. Найкращі знавці мови
щорічно мають змогу поїхати на двотижневі та тритижневі молодіжні курси до Німеччини.
Goethe-Institut пропонує вчителям методично-дидактичне підвищення кваліфікації та мовні курси, оснащує школи сучасними мультимедійними практичними матеріалами для викладання, навчання і країнознавства. Крім того Goethe-Institut в рамках ініціативи відрядив у країни всього світу
навчальних експертів для супроводу партнерських шкіл. Курси для підлітків в Німеччині, що пропонуються учням шкіл-учасників, покращують мовні знання, зміцнюють міжкультурну компетенцію та поповнюють країнознавство життям.
У рамках співпраці з міжнародною федерацією по роботі з дітьми ТРD та з метою розширення
знань учнів з історії, літератури, побуту, культури, традицій Німеччини, розвитку інтересу до самостійної дослідницької діяльності, навчання роботі в команді був реалізований міжнародний проект
«На крок ближче до Німеччини», заключна частина якого відбулася з 25 по 30 листопада 2014 року
у Польщі. Під керівництвом Лагодюк В.Ю., Степаненко Л.П., Середюк О.В., Мороз О.М., Лопачук А.В. учасники проекту відвідали центр науки Коперніка, де діти були учасниками цікавих інтерактивних занять та експериментів, міста Варшаву та Сероцьк, де у школах зустрілися з однолітка7

ми та з метою популяризації німецької мови та культури провели уроки з вивчення німецької мови.
У березні 2014 учитель німецької мови Мороз О.М. відвідала семінар Гете – інституту «Фонетика
на уроці німецької мови». У квітні учні 5-7 класів під керівництвом Мороз О.М., Лопачук А.В та
Олексиної В.В. мали змогу дивитися виставу «Розі та кухонний монстр», яка була поставлена Олафом Мьоллером. Семінар «Німецька для викладача-предметника» відбувся 27-29 травня 2015 року
у Гете-інституті. Вчитель математики Ковальова Л.М. брала активну участь у семінарі. Активну
участь у MitOst – фестивалі брали вчитель німецької мови Мороз О.М. та вчитель математики Ковальова Л.В., який відбувався у Івано-Франківську з 23 по 27 вересня 2015 року. У фокусі фестивалю були підняті теми екології, прав людини, міграції, неформальної освіти. У межах фестивалю
Мороз О.М. відвідала семінар Гете – інституту «Захист навколишнього середовища на уроці німецької мови». З 11 по 13 листопада 2015 року в місті Рівному відбулася щорічна зустріч директорів
шкіл України – учасників проекту. Урочисте відкриття пройшло у НВК №12. На ньому були присутні заступник директора Гете-інституту, керівник мовного відділу Сюзанна Бекер, координатор
проекту в Україні Вайко Фрауенштайн, директори PASCH-шкіл. Директор школи Лагодюк В.Ю.
презентувала навчальний заклад, акцентуючи уваги на досягненнях, у тому числі і на міжнародному рівні, а учителі німецької мови Мороз О.М. та Киричук О.М. розповіли про інновації та досягнення у вивченні німецької мови.
Під керівництвом Киричук О.М. учні 9-10 класів у лютому відвідали виставку у Львові «Переосмислення. Вчимося у природи». Метою виставки було пробудження інтересу до екологічної тематики, учні мали можливість зрозуміти, яку цінність являє природа, яку шкоду завдало їй людство, а головне зрозуміти, що прогрес і захист довкілля самі по собі не протирічать одне одному. Цікаві факти, інформація про інноваційні технології та вражаючі приклади з біоніки, ігри, фільми,
проектні ідеї – це неоціненний досвід, який мали можливість отримати учні.
Впродовж жовтня – листопада 2015 року під керівництвом вчителя німецької мови Мороз О.М.
та вчителя фізики Бондарук Л.В. учні 9-11 класів працювали над темою «Почни енергозбереження
із себе!» у межах проекту «Школа за екологію: думати, досліджувати, діяти!». Результатом праці
стала участь у II Міжнародній молодіжній екологічній конференції, яка відбулася у Берліні 4-5 квітня 2016 року. Впродовж двох днів конференції команди представляли свої проекти німецькою
мовою, відвідували виставку екологічних плакатів та брали участь у майстер-класах на теми
«Клімат і енергія», «Натуральна косметика – за екологію», «Майстерня природних фарб», «Моя
ділянка землі – скільки ґрунту потрібно людині?», а для вчителів – майстер-класи «Освіта для сталого розвитку», «Кліматична експедиція», доповідь «Предметно-мовне інтегроване навчання», презентація проекту «Школа сталого розвитку в м. Бремен», робота в міні-групах. За «круглим столом» учасники мали можливість поспілкуватися із членами журі та Генеральним секретарем Гетеінституту Йоханнесом Ебертом. 21-26 червня 2016 року відбувся семінар на тему «Аудіювання та
говоріння: онлайн-ресурси на заняттях з німецької мови». У ході семінару учасники отримали відповіді, поради та допоміжні засоби для навчання, за допомогою яких вони зможуть цілеспрямовано
вирішувати фонетичні та граматичні проблеми своїх учнів. Активну участь у семінарі брала Мороз О.М.
Результати і перспективи: завдяки проведеній роботі в школі відродилося вивчення німецької
мови як першої: Є одна група у сьомому класі та одна група у одинадцятому класі, в семи класах
школи німецька мова вивчається як друга іноземна мова. Вчителі школи ведуть активну підготовку
учнів до складання іспитів А1, А2, В1.
Варто зауважити, що іспити А1, А2, В1, В2 успішно склало понад 40% учнів, В1 та В2 понад 35
учнів, що свідчить про високі знання німецької мови. Результати роботи в проекті постійно
висвітлюються ЗМІ на веб-сторінках школи та Гете-інституту, озвучують в інформаційних програмах на телебаченні. Потужною є співпраця НВК №12 із закордонними школами-партнерами. Учні
мають змогу спілкуватись у системі Skype, брати участь у on-line конференціях, листуватися та
планувати спільні Internet проекти з однолітками з Німеччини , школи м. Унтергрісбах, м. Расау,
(Баварія); школи Польщі (гімназія №2, м.Сулейовек; ліцей ім.Я.Падеревського, м.Ласк-Колумна);
Литви (школа «Atgimimo», м. Друзкінінкай).
Товариство сприяння роботі з дітьми (TPD, Варшава)
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З метою євроінтеграції та спільного вирішення дитячих проблем із 2010 року НВК № 12 співпрацює з TPD. Основною місією TPD є пропаганда прав дитини та осіб, за них відповідальних.
Міжнародна федерація по роботі з дітьми ( MFPD, Варшава )
З 2014 року навчальний заклад увійшов до складу Міжнародної федерації по роботі з дітьми
(MFTPD, м. Варшава). В листопаді 2014 року між НВК №12 і TPD було підписано офіційну угоду
про співпрацю. В рамках такої співпраці було організовано обмін учнівською молоддю: у 2010 році
україно-польська делегація учнів вивчала культурну спадщину Рівненщини (м. Рівне, Україна); у
2011 році делегація українських школярів середнього віку ознайомилася зі звичаями та традиціями
близького зарубіжжя в освітній поїздці (м. Варшава, Польща – м. Берлін, Німеччина); у 2012 році
делегація старшокласників вивчала етнографічну спадщину народів Європи (м.Люблін, Польща м.Варшава, Польща - м. Берлін, Німеччина – м. Дрезден, Німеччина), в квітні 2014 року 15 учнів
НВК№12 проживали в польських сім’ях і навчалися в школі м.Бржежини (сателіт м.Варшави, Польща) в рамках Міжнародного Проекту обміну учнівською молоддю. Щорічно учні НВК №12 беруть активну участь у заходах, приурочених до Дня захисту дітей в осередку дітей з особливими
потребами (Хеленув, Варшава)
Методична співпраця
Щороку педагоги школи є активними учасниками міжнародних конференцій, семінарів, тренінгів з питань інновацій у сфері освіти. Партнерство з MFPD та TPD сприяє зростанню фахової майстерності педагогічних працівників, дає знання та методичний інструментарій для застосування інноваційних форм та методів навчання, сприяє обміну досвідом. У рамках семінару (2016 р.) делегація вчителів закладу обговорила питання розвитку інклюзивної освіти у школі «HELENOW» для
дітей із вадами розвитку.
Щорічно спільно з MFPD організовано міжнародний інтеграційний літній мовний табір.
Кординатори і тренери табору: президент регіонального відділення TPD Аркадіуш Гавінський, директор школи Лагодюк В.Ю., вчителі англійської мови Степаненко Л. П., Андраш Т. В.
Мета: організація літнього відпочинку дітей середньої та старшої ланки та їх оздоровлення.
Завданнями міжнародного мовного літнього табору є:
 забезпечення повноцінного літнього відпочинку та оздоровлення учнів;
 вивчення іноземних мов через спілкування з дітьми з Польщі, Литви, Лівану, Німеччини;
 виховання громадянських цінностей та якостей;
 ознайомлення з культурою європейських країн;
 формування компетентності в питаннях європейської інтеграції;
 виявлення інтересів, захоплень дітей, розвиток бажання отримати нові знання, розвивати
вміння та навички спілкування;
 навчання дітей діяти у колективі;
 розвиток юнацького самоврядування;
 розвиток культури здорового способу життя;
 опанування навичок самообслуговування;
 створення позитивного психологічно-емоційного настрою, привнесення почуття романтики в
повсякденне життя.
Організація відпочинку передбачає принципи різноманітності заходів, індивідуального підходу
до виховання та навчання. Робота проводиться згідно з планами виховної роботи. Всі види виховної
діяльності в таборі здійснюються за певним розпорядком дня. Робота табору висвітлюється на сайті
НВК №12.
Робота мовного табору включає наступні заходи:
 урочисті лінійки відкриття та закриття табору;
 тренінги з іноземних мов та логічних ігор;
 майстер-класи з прикладного мистецтва;
 тренінги з проектування «Всесвіт у наших руках»;
 ігри-змагання на відкритому повітрі «Веселі старти», «Національні страви»;
 флешмоб «І like to move it» та квести;
 інтерактивні заходи «Формула здоров’я», «Світ навколо тебе»;
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 конкурси: «Здорова молодь – здорова нація»; «Майстри спілкування», «Міс табору» та
«Містер табору», «Національні прислів’я та пісні»; «Кращий екомалюнок», «Наше краще майбутнє», гуморесок та пародій;
 ігрові програми «День водолія»; «У світі природи»;
 спортивні змагання «Дружба нас єднає»;
 святкові дні «Іменинники»;
 екскурсії по м. Рівному;
 екскурсії в м. Варшава (Польща), м. Любляни (Словенія), м. Відень (Австрія), м. Венеція
(Італія) та ін., а також туристичні походи в гори Альпи, відвідування аквапарків, спілкування з
населенням даних країн;
Одним із позитивних результатів партнерства є подолання мовного бар’єру, опанування
навичками вільного спілкування іноземними мовами, оздоровлення та відпочинок, налагодження дружніх стосунків з дітьми європейських країн.
Широке міжнародне партнерство дає змогу забезпечити реалізацію
Інтернет-проекту e-Twinning, який підтримує Міжнародна організація
Великобританії з культурних зв’язків та освітніх можливостей.
Мета: включення школярів та студентів у 32 країнах Європи до спільної онлайн-роботи з ІКТ.
Учасники: учні старшої шкільної ланки
Координатор: вчитель англійської мови Бабійчук Т.П. Завдання: мотивувати вивчення учителями та учнями старшої ланки іноземних мов. Удосконалити навички використання ІКТ, навчити
контактувати з колегами з інших країн. Спільно використовувати професійні знання та досвід.
Результати та перспективи: учителі та учні сформували короткострокові партнерські стосунки, брали участь у навчальних проектах, використовуючи інноваційні інструменти ІКТ, в on-line
семінарах, отримували веб-консультації у досвідчених вчителів-учасників програми e-Twinning.
Вчитель Бабійчук Т.П. відвідала семінари-тренінги у Львові та Києві, де ознайомилася з інструментами та особливостями роботи в програмі. У жовтні 2015 року була делегована на міжнародну
конференцію «Celebrating 10 years of active citizenship with e-Twinning» до м. Брюссель, Бельгія, де
учасники мали змогу обмінятися досвідом роботи, методиками використання інноваційних технологій та підходів в освітній галузі, взяти участь у десятках воркшопів, нетворкінгу, живому спілкуванні у міжнародній освітній спільноті.
З 2013 по 2016 роки учні НВК№12 під керівництвом Бабійчук Т.П. взяли участь у реалізації
наступних спільних проектів:
“Let’s be friends”, започаткований 26.11.2014 р. Мирославою Мезіною (с.Довге Іршавського району Закарпатської області) і спрямований на розширення знань учнів про інші міста, країни та їх
культуру;
“Let’s Become Fairy Tale Characters”, започаткований 13.11.2014р. Інгою Гелашвілі з Грузії, і передбачав прочитання, переклад та інсценізацію національних казок;
“A Textile Adventure”, (13.02.2015), до створення якого доклали зусиль вчителі Марчін Міхальчук (Польща) та Анна Жозе да Коста (Україна). У рамках проекту учні НВК №12 виготовили
національні ляльки-мотанки, постери та картину з тканини із зображенням мапи України, власноруч оздоблену вишивкою, стрічками тощо та обмінялися ними з польськими партнерами;
“Hundred Words of Love”, створений 01.03.2015р. Тетяною Бабійчук за участі турецької ітвіннерки Müjgan Bekdaş;
«Christmas songs in different languages» (листопад 2015р.-січень 2016р.), «Opening Wings to Universe» (жовтень 2015р.- червень 2016р.);
«Clothes and Climate: Changing Fashion in a Changing World!!», 04.10.2016р. відновлено роботу в
проекті, створенному Т.Бабійчук, Бріджет Лісі (Ірландія) та Беатріс Доувз (Бельгія) та спрямованому на дослідження впливу клімату на тенденції в одязі та стилі життя людей у різних країнах.
У 2015 році за активну участь у програмі «eTwinningPlus» Бабійчук Т.П. та учнів нагороджено
дипломами, директор НВК№12 Лагодюк В.Ю. отримала подяку.
Партнерство з фондом «Малі Проекти Посольства Королівства Нідерландів» (Matra\KAP )
(Україна-Нідерланди)
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Мета: впровадження основ сталого розвитку в практику навчально-виховної роботи школи, забезпечення збалансованого вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем для забезпечення якісного життя людини.
Координатори проекту: експерт у галузі освіти, віце-президент Фундації постійної освіти у
м. Хойтен Брухт Варнар (Нідерланди), вчителі початкових класів НВК №12 Брега Н. І., Тиндик І.І.
Учасники: учні школи, учителі початкових класів Лапчук В.Б., Гисюк Н.В., Кривко В.Г директор НВК №12 Лагодюк В.Ю., заступник директора Кульчинська М.П..
Завдання: об’єднати людину, суспільство, природу і довкілля для успішного подолання глобальної екологічної кризи. Звернути увагу учнів, учителів, батьків, громадськості на проблеми довкілля. Дотримуватися норм екологічної культури, вчитися впроваджувати ці норми в своє повсякденне життя (і в школі, і вдома).
Результати та перспективи: розроблені напрацювання у проекті використовуються у навчально-виховному процесі, що дає можливість усвідомити і зрозуміти завдання екологічної освіти учнів: від екологічних знань до екологічного мислення, світогляду і до формування екологічної культури особистості і суспільства в цілому. Учні закладу беруть участь у природоохоронних заходах:
доглядають за деревами й іншими рослинами, раціонально використовують воду й електроенергію,
дбають про енергозбереження, підтримують чистоту в приміщенні і на подвір’ї. Набуті у проекті
корисні звички учні переносять і в домашній побут, поширюють їх серед друзів, знайомих, рідних.
Учасниками проекту розроблені плани заходів щодо реалізації програми освіти сталого розвитку. Заплановано загальношкільні заходи: екопроект «Наша хата теплом багата», метою якого є збереження тепла та електроенергії у приміщенні; виставка-ярмарок «Дари осені»; казковий фруктовоовочевий бал; фотовиставка «Природа кличе на допомогу». У першому класі - свято «Абетка здоров’я»; виготовлення матеріалів для уроків з теми «Лікарські рослини»; екскурсія на природу «Буду
я природі другом»; екологічний проект «Збережемо весняні первоцвіти». У другому класі – екологічний практикум «Вирости квітку для мами своїми руками»; фотовиставка «Ми - друзі природи»; екологічне свято «Пробудила веснонька землю»; екологічний проект «Врятуй дерево», націлений на необхідність сортування сміття. У третьому класі - укладання книги «Рослини Рівненщини
занесені до «Червоної книги України»; фотовиставка «Осіння краса»; родинне заняття «Пташко, ми
з тобою», виготовлення годівничок разом із батьками; родинна справа «Посади квітку біля школи».
У четвертому класі - учнівський проект «Ліс – легені землі»; родинне завдання «Допоможемо
пташкам узимку»; групова робота «Збережемо природу землі», «Водойми в небезпеці»; учнівський
проект «Збережемо життя ялинці»; екологічна стежина «Вивчаємо природу рідного краю»;
екскурсія до Березнівського дендропарку.
Партнерство з програмою «Молодь в дії» відбулося в ході реалізації
проектів «Запах повітря» (2009 рік) та «Здоров’я на тарілці» (2010 рік).
Проект «Запах повітря»
(Україна, м. Рівне – Польща, м. Сулейовек)
Мета: вивчити екологічний стан атмосферного повітря; визначити якість
повітря в м.Рівному (Україна) і м. Сулейовек (Польща), вплив якості повітря
на самопочуття людини, формувати екологічну свідомість серед молоді та
дорослих; виховувати полікультурну особистість, сприяти євроінтеграції
молоді у світову спільноту.
Координатори проекту: радник мера м. Сулейовек з освітніх питань,
президент регіонального відділення TPD Аркадіуш Гавінський, директор НВК №12 Вікторія Лагодюк. Завдання: навчити визначати якість повітря свого міста; вивчити вплив повітря на самопочуття людини; скласти карти запахів повітря кожного міста і порівняти їх між собою; опрацювати
теоретичний матеріал про взаємозв’язок складу повітря із запахами; обмінятися досвідом із охорони навколишнього середовища на місцевому та регіональному рівнях.
Результати і перспективи: учні блискуче виконали поставлені завдання й уклали збірні карти
для м. Рівного і м. Сулєйовек, на які нанесено значки, що відображають стан повітря поблизу місць
спостережень. Результати роботи в проекті висвітлено у ЗМІ країн-учасників на веб-сторінках шкіл
та міст-учасників проекту, озвучено в інформаційній програмі «День» РТБ, а також висвітлено в
дитячій телепередачі «Акваріум» РТБ. Учасники проекту розробили матеріали для друкованої про11

дукції, де висвітлили свої напрацювання. Плакати та буклети були розповсюджені серед учнів та
батьків інших навчальних закладів. Популяризація набутих знань з охорони навколишнього середовища ведеться через просвітницьку роботу та інформування молоді (загальношкільні акції, виховні години, тощо).
Проект “Здоров’я на тарілці” (Україна, м.Рівне – Польща, м.Сулейовек – Литва,
м.Друзкінінкай) .
Мета: ознайомлення з інноваційними здоров’язберігаючими технологіями. Попередження захворюваності та зміцнення здоров’я школярів. Сприяння обміну культурними традиціями та
етнічним досвідом. Виховання полікультурної особистості, євроінтеграція молоді у світову спільноту. Координатори проекту: президент регіонального відділення TPD Аркадіуш Гавінській, директор НВК №12 Вікторія Лагодюк, директор школи «Atgimimo» Данута Касене. Учасники: 36
учнів (по 12 школярів із України, НВК №12 м. Рівного, із Польщі, гімназія №2 м. Сулейовку та із
Литви, школа «Atgimimo» м. Друзкінінкая), учитель англійської мови гімназії № 2 м.Сулейовек
Іоланта Малгорзат (Польща), заступник директора НВК № 12 Середюк О.В., учитель англійської
мови школи «Atgimimo» Яніна Йонусаускайте.
Завдання: ознайомити з можливостями вирішення проблем ожиріння та йододифіциту, інформувати учасників про можливост і здорового харчування, здоровий спосіб життя та фактори, що
впливають на здоров’я людини, сприяти усвідомленню суті причин , що призводять до хвороб.
Результати та перспективи: молодь обмінялася досвідом щодо культури та побуту народів
Польщі, України та Литви. Учні дійшли висновку про шкідливість фаст-фуду, необхідність популяризації здорової та корисної їжі, навчились смачно і корисно харчуватися, створили та
розповсюдили серед молодіжних груп буклети та презентації про здоровий спосіб життя. Уклали та
видали книгу «Рецепти корисних та смачних страв». Результати роботи в проекті висвітлено у ЗМІ
країн-учасників на веб-сторінках шкіл та міст учасників проекту ( «Рівненська газета» № 18 від
05.05.2011 р., стаття „Міжнародна програма для школярів” )
Партнерство з програмою RITA відбулося в ході реалізації проекту „Чисте середовище–це
наша спільна справа”
Проект„Чисте середовище – це наша спільна справа”, (Україна,
м.Рівне - Польща, м. Ласк-Колумна)
Мета: познайомитись із проблемами екології міст Ласк-Колумна в Польщі та Рівне в Україні. Знайти спільні екопроблеми і обмінятися досвідом
вирішення їх в обох країнах, поділитись із представниками польської та
української сторін досвідом із охорони навколишнього середовища на
місцевому, регіональному, державному рівнях. Виховання полікультурної особистості, євроінтеграція молоді у світову спільноту. Координатори проекту: вчитель географії школи м.ЛаскКолумна Томас Фрідріховський, директор НВК №12 Лагодюк В.Ю., учитель біології НВК№12
Онофрійчук О.В. Учасники: 40 учнів (20 учнів із України і 20 школярів із Польщі), по 4 учителі з
України та з Польщі. Завдання: актуалізувати питання щодо покращення екологічної ситуації в
Україні та Польщі. Ознайомитися із заходами і засобами збереження навколишнього середовища,
які проводяться у країнах, методикою їх упровадження на Батьківщині. Дослідити вплив біотичних,
абіотичних та антропогенних факторів на флору і фауну Західної України.
Результати і перспективи: ознайомилися з екологічним станом м. Ласк-Колумна в Польщі і
природою Рівненської області .Здобули досвід зі збереження навколишнього середовища. Вивчили
екосистеми та біогеоценози Національного природного парку „Шацький”, Карпатського національного природного парку і Татрського національного парку. Ознайомилися з історією виникнення національних парків та сучасними методами збереження природних заповідників. Результати
роботи в проекті висвітлено у ЗМІ країн-учасників на веб-сторінках шкіл та міст учасників проекту
(«Рівненська газета» №91 від 04 жовтня 2004 року, стаття О.Кобилянської «Українські уроки для
польських школярів»).
Шкільний Європейський Клуб «Пліч-о-пліч з Європою» створено з метою виховання всебічно розвиненої полікультурної особистості школяра та
розвитку міжнародного партнерства в результаті реалізації міжнародних проектів. Учасники: учні середньої та старшої шкільної ланки. Координатори:
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учитель англійської мови Степаненко Л.П., директор школи Лагодюк В.Ю., заступник директора з
навчально-виховної діяльності Середюк О.В. Завдання: ознайомити з історією і діяльністю ЄС,
пізнати Європу та її цінності, починаючи з рідного краю, поширити інформацію про відносини
України – ЄС, інтеграційну політику України, розвивати співпрацю між європейськими школярами
та брати участь у міжнародних проектах.
Результати та перспективи:
 Члени ШЄК – активна та творча молодь, які є учасниками усіх шкільних, міських, всеукраїнських та міжнародних проектів («На крок ближче до Німеччини» між Україною і Німеччиною,
«Повернення до Рівного» між Україною і США, «Запах повітря» між Україною і Польщею, «Перші
Проліски» між Україною і Нідерландами, «Міжнародний проект обміну учнівською молоддю» між
Україною і Польщею, між Україною і Литвою).
 Член ШЄК, учениця 8 класу Степаненко Валерія посіла ІІ почесне місце у Всеукраїнському
конкурсі ессе « Я - Європеєць», за що нагороджена Почесним Дипломом і цінним подарунком.
 Команда ШЄК посіла ІІ почесне місце у Всеукраїнському конкурсі відео «Бути європейцем».
 За останні три роки троє учнів НВК №12 стали учасниками програми обміну майбутніх лідерів FLEX Державного департаменту США (Савчишина Анастасія, Слободянюк Катерина та Красноступ Поліна). Завдяки даній програмі на даний момент Красноступ Поліна проживає та навчається в американській сім’ї.
 Щороку члени ШЄК беруть участь у культурно-масових заходах, приурочених святкуваню
Дня захисту дітей у червні (м. Варшава, м. Хелєнов, Польща).
 Традицією для членів євроклубу стала участь у Днях Європи за підтримки Європейської
програми Міжнародного фонду «Відродження», постійна участь у пізнавальних та розважальних
заходах, що відбуваються щороку у травні на центральній площі нашого міста. У рамках програми
– участь у щорічній міській «Європейській олімпіаді» та Фестивалі Шкільних Європейських клубів.
Як результат, у 2010 році команда ШЄК НВК№12 посіла ІІ місце у міському конкурсі, з 2011 по
2016 рр. – утримує І місце. На міжрегіональному ярмарку Шкільних Європейських клубів ( з Житомирської, Волинської та Рівненської областей) команда НВК№12 виборола 10 призових місць
(командних та індивідуальних).
 ШЄК є ініціатором та організатором проведення цікавих шкільних та позашкільних заходів
(«Ніч фільмів», «Halloween», «Сhristmas», «Jasne Święto Bożego Narodzenia», «Dzień Matki – to
piękny dzień!!!» та інших свят, пов’язаних з культурною європейською спадщиною).
Партнерство школи та громадської організації «Обласна Федерація
Бойового Гопака» (керівник Нагорний О.В.), щодо формування навичок
здорового способу життя в молодіжному середовищі, є успішним та продуктивним. Дана співпраця характеризується:
 співпадінням двох потужних тенденцій розвитку демократичного суспільства, а саме: підвищення ролі громадської організації як запоруки розвитку громадянського суспільства та формування саме здорового способу
життя як умови збереження і поступального розвитку людства;
 своєрідною стабільністю, чіткою спрямованістю дій, що притаманні роботі громадської організації. За таких умов можливе здійснення цілеспрямованої діяльності партнерів щодо формування
здорового способу життя;
 більш творчим та мобільним характером роботи працівників громадської організації, що забезпечує можливість вирішення першочергових потреб суспільства, серед яких, провідною проблемою виступає формування здорового способу життя;
 потужним джерелом формування ресурсів діяльності неурядової організації, що дає можливість широкого використання провідними спеціалістами матеріальних, інформаційних та людських
ресурсів у процесі вирішення проблеми формування здорового способу життя. Спільно з Федерацією Бойового Гопака традиційними стали «Козацькі розваги» та поведення спортивно-оздоровчих
наметових таборів.
Особлива увага в закладі приділяється волонтерству. Суть цього компонента полягає у
створенні організованої системи, яка перетворює волонтерство у невід’ємну частину шкільного
13

життя. Різниця між підходами громадсько-активної школи та інших шкіл, які проводять акції для
громади, полягає в тому, що, на відміну від проведення окремих акцій, ми пропонуємо організувати
систему, яка включає не лише учнів, а й учителів, батьків, інших членів громади. Батьки, учителі, та
інші члени громади, які залучені до волонтерських акцій, стають зразком того, що присвячувати
свій час тому, що для вас є дорогим і значущим, - це природна і необхідна частина життя в демократичному суспільстві. Для школи це добра можливість соціалізації дитини та її громадянського.
В школі функціонує шкільний учнівський парламент, в структурі якого створена комісія «Милосердя», яка є ініціатором акцій «Милосердя», «Турбота», «Подаруй родині радість», «Діти-дітям»,
благодійного арт-марафону «Маємо честь запросити» та активним учасником міських благодійних
акцій.
Предметом угод про співпрацю школи та громадської організації
«Нова надія» (керівник Іванов Д.) в межах розв’язання проблеми формування здорового способу життя є: організація просвітницьких акцій, проведення досліджень щодо виявлення проблем формування здорового способу
життя, тренінгове навчання, надання інформаційно-консультативної допомоги, організація діяльності оздоровчих центрів, залучення до активних
занять спортом в рамках проведення «Підліткових ігор» та «Дитячих ігор».
Аналіз особливостей взаємодії школи та громадської організації «Нова надія» щодо формування
здорового способу життя, дає підстави визначити засади прагматичного та гуманістичного підходів
в основі соціального партнерства: – одним з напрямків діяльності якої є формування здорового способу життя, знайде собі в першу чергу зацікавленого та дієвого партнера, який професійно орієнтований на вирішення актуальної проблеми сучасності; – як громадська організація, так і школа за
умов партнерства в процесі формування здорового способу життя серед учнівської молоді матимуть змогу залучити значну кількість учасників і в такий спосіб консолідувати територіальну громаду; – громадська організація та школа отримають можливість самореалізації своїх членів; –
громадська організація отримає можливість більш активної та успішної участі в конкурсах міжнародних організацій, що вітають підготовку проектів за участю кількох сторін; – громадська організація, за умов соціального партнерства зі школою, отримає час для реалізації чергового проекту; –
школярі матимуть можливість скористатися допомогою професіоналів, адже реалізуючи проект,
громадська організація залучає тих фахівців, робота яких матиме високі показники якості щодо
вирішення поставлених у проекті завдань та сприятиме успішному моніторингу й оцінці реалізації
проекту – громадська організація здатна залучати волонтерів – ресурс, який окрім іншого сприяє
розширенню спектру послуг та клієнтів, а отже разом з громадською організацією школа зможе
охопити профілактичною роботою щодо формування здорового способу життя значну частину
учнів при порівняно незначній витраті ресурсів, насамперед матеріальних. До того ж громадська
організація, яка активно займається відпрацюванням стратегії власного позитивного іміджу, отримає змогу здійснити кілька PR-акцій, які засвідчать дієвість і важливість її проектів, адже робота
щодо формування здорового способу життя, на сьогодні, є глобальною потребою українського суспільства. Висновки. Отже, соціальне партнерство школи та громадських організацій щодо формування здорового способу життя є інноваційною та дієвою формою співпраці.
Команда ВГХПО "Нова Надія" проводить різноманітні тренінги з учнями на теми "Правда про
алкоголь", Правда про куріння", "Спілкування з людьми", "Депресія". Заслуговують на увагу такі
форми роботи, як виховні години, тематичні лінійки, круглі столи, акції «Милосердя», ініційовані
та організовані волонтерами. Проводяться індивідуальні та колективні роботи. В плани з виховної
роботи включено цикл бесід, на яких волонтери з учнями та вчителем обговорюють питання ввічливості, дружби, скромності, охайності, доброти, правдивості, чесності, співчуття, чуйності, справедливості, сміливості, добра та зла.
Найголовніше, що проведені тренінгові заняття та досліди викликають захоплення та інтерес в
учнів. Дуже цікавими є висновки, які діти роблять самостійно. Цікаво, що дітей не потрібно запрошувати на такі години спілкування, вони самі цікавляться про дату і час наступної зустрічі.
Не забувають добровольці і про учнів початкових класів. Разом із старшокласниками вони організовують дозвілля для малюків на перервах: грають в ігри, проводять вікторини. Не проходить
жодного свята в початковій ланці без допомоги волонтерів. Діти допомагають у підготовці та про14

веденні свят. Власноруч виготовляють прикраси на Новий рік для шкільної та міської ялинок, а
також для ялинки Міського дитячого будинку.
У вересні, за сприяння вище згаданої благодійної організації, в рамках проведення року
англійської мови в Україні, діти мали можливість застосувати і вдосконалити свої знання та навички з англійської мови у спілкуванні із жителями штату Огайо, США. Заняття проводили кваліфіковані викладачі-волонтери із Сполучених Штатів Америки. Передбачені були багатопланові заняття
з граматики, розмовної лексики, читання, розуміння на слух, майстерності письма. Навчальний
процес проходив не лише за традиційним методом підручника, але й передбачені були ігрові та
мультимедійні методи із застосуванням новітніх технологій. Учні мали неповторну нагоду спілкуватися «живою» англійською мовою, пізнати американську історію, культуру й традиції святкування деяких свят, дізналися про спорт та молодіжні організації, про історичні місця та подорожі. А
волонтери, у складі команди якої було шість осіб, уважно слухали розповіді наших учнів про
Україну. Вони були з дітьми і на уроках, і в позаурочний час, і під час дозвілля.
З метою залучення батьків до партнерства у справі навчання та виховання підростаючого покоління, у школі створенапіклувальна рада. Вона
покликана допомагати школі та сім’ї в здійсненні загальної середньої освіти
дітей та молоді, забезпечувати глибокі та стійкі знання учнів з основних наук,
виховувати у школярів високі моральні якості, свідоме ставлення до праці,
відповідальність, організованість та дисципліну, культуру поведінки в правовому, естетичному, фізичному аспектах, охороні їхнього здоров’я.
Піклувальна рада нашої школи обирається щорічно на загальношкільних
батьківських зборах. ЇЇ представники складають план роботи на навчальний
рік. Його зміст визначається завданнями, що стоять перед школою, та конкретними умовами його
роботи. Представники комітету ведуть протоколи своїх засідань, що проходять щомісяця. Члени
комітету беруть активну участь у житті школи і вирішенні усіх нагальних питань.
Спільна діяльність НВК №12 визначається у пізнавальному, профорієнтаційному, естетичному,
соціальному та профілактичному напрямах.

Плідна співпраця у пізнавальному напрямку з бібліотеками міста, МПК «Текстильник», правовими організаціями та установами дає можливість формування в учнів ціннісного ставлення до себе
та людей.
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У естетичному напрямі партнерами закладу є ПДМ, МЦТУМ, центр естетичного виховання, театри та музеї міста. Завдяки організації спільного дозвілля, участі у різноманітних конкурсах, культпоходах, організації виставок учні вчаться сприймати довкілля як естетичну цінність, розуміти
мистецтво як культурну спадщину та надбання українського народу.

У соціальному напрямі найпотужнішою є співпраця з територіальним центром обслуговування
пенсіонерів та ветеранів, члени якого є постійними учасниками спільних заходів до Дня українського козацтва, вшанування пам’яті жертв голодомору, героїв Небесної Сотні та битви під Крутами.

У профорієнтаційному напрямі НВК№12 співпрацює з центром зайнятості та навчальними закладами ІІ-ІV рівнів акредитації. Педагогічні працівники є постійними учасниками спільних семінарів, круглих столів, конференцій та проектів.

Партнерство з батьківською громадськістю
Проект з профоріентації учнів "Вибір професії – вибір долі"
«Якщо ви вдало оберете професію і докладете до нього душу, то щастя саме знайде вас».
Ч.Дарвін. Керівник проекту: Місюра О.С., класний керівник 7-А класу. Учасники проекту: вчитель, батьки та учні 7-А класу. Тип проекту: практико-орієнтований. Тривалість: 2016-2019 роки
Актуальність: тема вибору професії надзвичайно важлива. Аже вибір професії – це одне із найголовніших завдань у житті кожної людини. Професія - це праця, якій людина присвячує своє життя. За підрахунками зарубіжних вчених правильний і своєчасний вибір професії в шкільному віці в
2-2,5 разів зменшує плинність кадрів, на 10-15% збільшує продуктивність праці і в 1,5-2 рази знижує вартість підготовки кадрів.Особливо важливою є проблема набуття учнями адекватних знань
про певний рід професійної діяльності, власні можливості оволодіння нею. Отож, проблема підготовки учнів до свідомого вибору професії стає особливо актуальною тому, що орієнтація на певну
професійну діяльність, свідомий вибір свого життєвого шляху є невід’ємною складовою всього
навчально-виховному процесу в школі.
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Мета проекту:
 допомогти учневі визначитися у своїй професійній спрямованості, зробити вибір та в майбутньому відчути щастя життєвої реалізації;
 забезпечити учнів теоретичними та практичними знаннями з основ вибору успішної професії;
 вселити віру у власні сили та бачення перспективи кращого розвитку свого майбутнього. Потрібно не просто мріяти, а цілеспрямовано йти до мрії.
Завдання проекту:
 організація розвивального середовища, спрямованого на вироблення умінь вибору професії;
 виявлення та формування в школярів стійких професійних інтересів, здібностей і можливостей.
 застосування активних методів навчання та виховання в профорієнтаційній роботі;
 реалізація творчих зв'язків класного керівника з батьками і представниками центру зайнятості, навчальних закладів міста, області, представниками трудових колективів підприємств міста.
Очікуванні результати:
 забезпечити профінформаційність профконсультаційних потреб учасників проекту;
 функціонування бази профорієнтаційного досвіду;
 формування свого ставлення, власної позиції або рішення до дії, що сприяє вибору успішної
професії.
Зміст проекту: у формуванні особистості учня трудове виховання посідає важливе місце, тому
впроваджуючи проект "Демократична школа" в Рівненському НВК №12 на годинах спілкування в
7-А класі відбуваються зустрічі батьків і дітей. На цих зустрічах батьки розповідають про специфіку своєї роботи. Дякуючи такій співпраці діти почали розуміти,що у кожної професії є свої різновиди праці – спеціальності. Спеціальність – це комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для певного роду діяльності у рамках тієї чи іншої професії. Батьки допомагають розібратися дітям у різноманітності професій. Планування профорієнтаційної роботи передбачає не тільки проведення
заходів щодо розширення їхніх знань про світ професій, але і таких форм роботи, що спрямовані на
формування, поглиблення, закріплення існуючих інтересів до окремих сфер праці, професій.
Партнерство з осередками духовності
З метою формування ціннісного ставлення до історичних та культурних надбань рідного краю
учні гуртка «Історичне краєзнавство» НВК №12 вивчають історію архітектурних стилів святинь
рідного краю, іконопис, бо з часу прийняття християнства і донині, монастирі були і залишаються
центрами духовної просвіти, охоронцями православної віри, училищами благочестя, взірцями благодійності, милосердя і праведного життя.
Мета діяльності гуртка «Історичне краєзнавство»: прищепити любов до навчання через подорожі, тоді наука прийде сама собою.
Гуртківці "Історичне краєзнавство", подоружуючи за маршрутом, познайомилися з:
 храмами монастиря Різдва Богородиці,
 храму ікони "Богоматері достойно є ...",
 храму шкони Богоматері "Пошук загиблих".
Завдання гурківців: детально описати подорож за маршрутом, історію архітектурних споруд,
іконопису (з розповідей очевидців, з довідників, з придбаної літератури).
Гуртківці «Історичне краєзнавство» здійснили подорож за маршрутом Рівне-Дермань-Рівне з
метою вивчення святинь рідного краю і історії роду Острозьких, які були ревними захисниками
православ’я.
Беручи участь у проекті «Демократична школа», вчитель історії Чернишова О.П. працює в
напрямку морально-духовного виховання учнів через вивчення святинь краю (історичне краєзнавство). Це допомагає більш глибоко пізнати свою «малу батьківщину», відкрити на своїй землі скарби та чудеса світового рівня, сприяє вихованню в молоді високої моральної культури. Адже «культура в якій є релігійна глибина, завжди спрямована до воскресіння»(М.Бердяєв). Кожна дитина особистість, а згодом громадянин, якому відома така культура – наділена інтелігентністю, совістю,
душевністю, свободою, вірою, надією, любов'ю, здатністю до подолання життєвих труднощів, бажанням приносити людям користь.
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Саме цими думками вчитель історії Чернишова О. П. поділилася з учасниками Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю, яка відбулася в Острозькій академії 5-6
жовтня 2016р., заперечивши деякі тези доктора богослов’я і економіки з Швейцарії Моргана Елайджа про кризу духовності в Україні. Адже учні НВК №12, які залучені до краєзнавства з метою
вивчення святинь рідного краю, в більшості своїй, в дорослому віці займаються паломництвом,
дехто навіть став священиком (наприклад Юрій Шкуратюк). Подорожі допомагають у дослідженні
звичаїв українців. Сюди відносимо вдачу, мораль, прищеплення традиційної крайової гостинності,
відкритості, прагнені берегти і примножувати культурну і духовну спадщину рідного краю.
Партнерство з МАН
Сьогодні актуальною постає проблема розробки нових дидактичних систем, які сприяли б активному впровадженню компетентнісно орієнтованого
підходу в навчальний процес. У НВК №12 розроблено та впроваджено у
навчально-виховний процес дидактичну систему розвитку навчальнопізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів. У діяльнісному компоненті цієї системи важливе місце займає
позакласна науково-дослідницька діяльність учнів, яка не може бути повноцінно реалізована без партнерства з МАН. Адже саме науково-дослідницька діяльність учнів є
запорукою оволодіння творчим компонентом навчально-пізнавальної компетенції, що інтеріоризується в компетентнісний досвід юного науковця. Участь у конкурсі-захисті наукових робіт МАН
можна вважати першою сходинкою на шляху до реалізації творчого потенціалу учнів. Навчання і
виховання учнів здійснюється з урахуванням наступних дидактичних принципів: індивідуалізації і
диференціації навчання; довіри і підтримки; залучення обдарованих учнів до участі у житті навчального закладу.
Важливою практичною проблемою є виявлення потенційних можливостей розвитку учня. Система роботи з виявлення обдарованих дітей включає в себе такі компоненти: попередню діагностику сформованості інтелектуальних умінь; спостереження за роботою учнів на уроках та під час
позакласних заходів; аналіз результатів виконання самостійних, лабораторних, творчих робіт;
аналіз результатів участі учнів в олімпіадах, турнірах, інтелектуальних змаганнях, конкурсах тощо.
Результатом плідного партнерства учня з МАН є написання під керівництвом науковця або учителя науково-дослідницької роботи, з якою учні виступають на наукових конференціях, захищають
під час конкурсу-захисту. Одним із головних завдань партнерства є виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницькоекспериментальної діяльності вихованців (учнів, слухачів). Здійснення наукового пошуку, участь
старшокласників у конференціях різного рівня з презентацією результатів власної дослідницької
діяльності сприяє реалізації учнями особистісного потенціалу, отриманню схвалення й підтримки
відомими вченими як місцевого, так і всеукраїнського рівнів.
Результативність роботи у МАН.
Учнями НВК №12 зареєстровано 58 патентів: Берник В.О. (21), Замлинний В.Ю. (16), Стасюк А.Р. (6), Юзюк А.Л. (4), Моторнюк У.В. (4), Андрушко В.А. (3), Водько І.С. (3), Ковба В.І. (1).
Педколектив та адміністрація закладу приділяють значну увагу організації роботи з підтримки
юних науковців, дбають про розвиток їх здібностей та сприяють самореалізації. Значних результатів досягають учні та педагоги закладу у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Рівненської МАН.
У 2011-2012 н. р. учні Андрушко В., Потійко О, Вовк Є., Стець П, Комісарова О, Розпопа І.,
Якимчук М., Моторнюк У. стали призерами, що свідчить про належний рівень підготовки школярів закладу. Учні 11 та 10 класів стали призерами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
наукових робіт МАН, Потійко О. посіла ІІ місце у секції «Медицина» (вчитель Онофрійчук О.В.),
Андрушко В. зайняв ІІІ місце у секції «Екологічно-безпечні технології та ресурсозбереження» (вчителі Замлинна Т. Й. та Бондарук Л. В.), Вовк Є. зайняв ІІІ місце у секції «Комп’ютерні системи та
мережі» (вчитель Гайдук Г.В.).
У 2012-2013 н. р. учні Вовк Є., Ніколайчук С., Облавацька М., Комісарова О, Розпопа І., Якимчук М., Моторнюк У., Кидун І., Боковець В., Літковець Д. посіли призові місця на ІІ етапі конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН. Учні 11-А класу стали призерами ІІІ етапу: Мотор18

нюк У. посіла ІІІ місце у секції «Хімія» (вчитель Самолюк Н.В.), Вовк Є. – ІІІ місце у секції
«Комп’ютерні системи та мережі» (вчитель Гайдук Г. В.).
У 2013-2014 н. р. призерами ІІ етапу стали: Берник В. (9-А клас), Замлинний В. (9-А клас), Крижова А. (11-А клас), Ясковець В. (11-В клас).
У 2014-2015 н. р. на І етапі учні посіли призові місця у секціях «Історія України», «Англійська
мова». На ІІ етапі також призові місця посіли: Берник В. (10-А клас), Щербачук Б. (10-В), Чорний А. (11-А). Чорний А. був учасником ІІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН, секція
«Математика». До контрольних випробувань з базових дисциплін учнів готували Гайдук Г.В.,
Замлинна Т. Й., Шамрик О. Я., Симонович Г. О., Чернишова О. П.
У 2015-2016н.р. на І етапі Мельничук О. та Гуменюк І. посіли призові місця у секції «Історія
України», учениця Ніколюк В. – у секції «Англійська мова»; на ІІ етапі призерами стали: Гуменюк І. (10-Б клас), Мельничук О. (10-Б клас), Берник В. (11-А клас), Щербачук Б. (11-В клас). Учень
Берник В. посів ІІІ місце на ІІІ етапі у секції «Науково-технічна творчість та винахідництво». Готували учнів до контрольних випробувань з предметів та були науковими керівниками Замлинна Т.Й., Шамрик О. Я., Чернишова О. П.. Кульчинська М.П.
З метою залучення батьків до співпраці на паритетних засадах директором НВК№12 Лагодюк В.Ю., учителями Брегою Н.І., Жагаріною О.О., Кривко В.Г., психологом Кравчук Н.М. було
започатковано спільний проект «Партнерство «Батьки – школа». Шлях до успіху.»

Мета проекту: підвищити ефективність формування та розвитку успішної особистості шляхом залучення батьків до створення єдиного освітнього середовища учнів.
Завдання проекту:
• обґрунтувати необхідність та важливість партнерства батьків та школи на всіх етапах освітнього процесу;
• ознайомити батьків із рівнем сучасних освітніх технологій;
• формувати активну педагогічну позицію батьків;
• підвищити рівень довіри суспільства до школи.
Змінювати систему освіти повинні ті, кого освітянська проблематика торкається безпосередньо:
держава, вчителі, діти і, звичайно, батьки. Адже сьогодні батьки є соціальними замовниками продукту освітнього середовища, а саме конкурентоспроможного на ринку праці учня, освіченого,
культурного, успішного. Що потрібно робити, щоб отримати такого випускника? Потрібно перезавантажити відносини між школою та суспільством. Десятиріччя авторитарного лідерства школи
призвели до закритості школи. Сьогодні потрібно прийняти той факт, що для школи, яка хоче розвиватися, дуже важливо, щоб батьки знали про те, що відбувається з їхніми дітьми, бачили, як працює вчитель, які радощі та проблеми можуть бути у навчанні та шкільному житті. Бачили не лише
очима дітей, а пізнавали і розуміли школу з середини. У рамках проекту вчителі школи віднайшли
нові форми роботи з батьками, що ґрунтуються на принципах рівноправності, доброзичливості та
позитивної динаміки. Ми запрошуємо батьків на відкриті «уроки спостереження». І вони мають
змогу на прикладах різних предметів побачити, як діти вчаться вчитися, як співпрацюють і спілкуються з вчителем та між собою. На «уроках практичної участі», мають можливість виконувати завдання уроку разом із дітьми, розуміють важливість виконання вправ за алгоритмом, за технологією, за аналогією. Сучасні батьки очікують фахових порад педагогів, потребують підтримки у своїх
прагненнях допомогти дитині. Ми реалізували запит батьків та провели цикл лекцій-тренінгів для
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батьків майбутніх першокласників. Батьки сіли за парти, щоб зрозуміти, що таке сучасний урок.
Вони ознайомилися з цілями, завданнями, принципами навчання у сучасній школі, а також поринули у атмосферу уроку на психологічному та емоційному рівнях. Батьки створили у класах ініціативні групи, що аналізують запити та проводять спільні засідання з педагогами, де обговорюють
питання, пов’язані з навчанням дітей. Так педагоги та батьки учнів 1 класів провели «Круглий стіл»
на тему: «Оцінка. Стимул чи покарання?». Результатом такої співпраці стане рішення, щодо вербального чи бального способу оцінювання учнів у 2 класі. Партнерство батьків та школи стосується і
позакласних заходів. Майстер-класи батьків з виготовлення ялинкових іграшок, ляльки-мотанки.
Це родинні свята, Андріївські вечорниці, родинно-спортивні змагання та подорожі у природу. Що є
результатом партнерства батьків та школи у НВК №12? Ми працюємо з небайдужими, активними
партнерами, що усвідомлюють не лише спільну роль вчителів та батьків у освіті дітей, а і спільну
відповідальність за рівень цієї освіти. Партнерство «батьки – дитина – вчитель» – це коло, де всі
учасники можуть допомогти один одному максимально реалізувати свій творчий потенціал. Реалізація науково-педагогічного проекту «Інтелект України» дає змогу сімнадцяти класам початкової
школи здійснювати партнерство з батьками і науковцями на більш високому рівні. Результатом
такого партнерства у майбутньому стануть успішні батьки, які приведуть до успішного вчителя
свою дитину, що обов’язково теж буде успішною!
Якісна освіта – сяйво людського життя!
Школа – це простір життя дитини. Тут дитина не готується до
життя, а повністю живе, тому вся діяльність навчального закладу
будується так, щоб сприяти розвитку особистості, як творця й проектувальника власного життя. Ми навчаємо дитину вчитися, працювати, жити та реалізовувати себе. У НВК № 12 реалізується зміст освіти
майбутнього через розвиток творчого потенціалу дітей, адже педагогічний колектив вірить, що кожна дитина – обдарована й талановита.
Наші учні вивчають, творять, досліджують, перемагають, переборюють труднощі. Адже завжди тут поряд із ними мудрі, надійні і привітні вчителі - партнери. Дати
дітям радість співпраці, щастя успіху у навчанні, пробудити внутрішні сили і здібності дитини, виховати й утвердити почуття власної гідності – допомагає навчання дітей за методиками науковопедагогічного проекту « Інтелект України».
Отже, ми впевнені, що під час встановлення партнерських відносин народжується неформальна
співпраця, яка ґрунтується на взаємовигідних умовах. Відносини переростають у меценатство.
З’являється соціальне визнання через успіхи, яких досягають члени громади, через підтримку ними
школи. У спільній співпраці кожен виступає і як вчитель, і як учень. У такій взаємодії народжується
почуття спільності, де кожен чітко усвідомлює, що нам ніхто нічого не зробить, крім нас самих.
Через трансформацію свідомості кожного члена громади, усвідомлення відповідальності за все, що
відбувається в школі, в місті, в державі, народжується нова генерація людей.
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