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1. Вступ 

 

17 серпня 2016 року Міністерство освіти і науки України оприлюднило 

для широкого обговорення першу версію “Концептуальних засад реформування 

середньої освіти”, де зазначенно, що потужну державу і конкурентну економіку 

забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідальних, активних і 

підприємливих громадян, тому саме таких особистостей має готувати середня 

школа України.   

“Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином 

України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, 

має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та 

громадянської активності” (З проекту Закону України “Про освіту” №3491-д від 

04.04.2016). 

Новий зміст освіти заснований на формуванні компетентностей, 

потрібних для успішної самореалізації в суспільстві. Дитиноцентризм, 

орієнтація на потреби учня в освітньому процесі є пріоритетом діяльності 

НВК №12.  

У закладі забезпечено наскрізний процес виховання, який формує 

загальнолюдські цінності. Впродовж багаьох років на високому рівні 

проводиться виховна робота. Педагогічний колектив навчального закладу 

усвідомлює, що  майбутнє нашої держави визначається  через якісну освітню 

траєкторію!       

Діти – найдорожче багатство кожної родини та кожної людини, вони – 

надія на щасливе майбутнє нації. Сьогодні у школі навчається покоління дітей, 

яке живе в інформаційному суспільстві, у цифровому середовищі і тому 

важливо переосмислити самоцінність знань та самодостатність учителя, як 

джерела інформації. Якісна освіта є фундаментом сильної нації. Освітяни 

визначають майбутнє через якісну освітню траєкторію. Місія школи – 

становлення України як Батьківщини вільних і талановитих людей. Майбутнє 

країни, її соціально-економічне та духовне піднесення, забезпечення 

конкурентоспроможності на світовій арені за обдарованою молоддю, її 

майбутньою елітою, поколінням, здатним навчатися впродовж життя, 

створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.  

Упродовж 2016–2017 навчального року адміністрацією школи на 

виконання законів Конституції України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», інших нормативно-правових документів було вжито заходи, 

спрямовані на забезпечення належних умов для функціонування НВК №12 та 

створення умов для рівного доступу усіх категорій дітей регіону до якісної 

освіти відповідно до їхніх потреб.  
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 Концепція НВК № 12 ґрунтується на гуманістичній, особистісно 

зорієнтованій освіті. Педагогічний колектив школи вважає, що кожному 

необхідно вчитися любити людину та життя і вчити цьому наших дітей, учити 

їх жити без насильства і страху, будувати стосунки за законами гуманізму, 

дбайливого ставлення до людини і людського життя, як найвищої цінності. 

Вважаємо за необхідне допомогти дітям усвідомити, що без любові до людини і 

до життя не буде ані здорових стосунків, ані здорового суспільства, ані 

суспільного прогресу. Учитель і учні – рівноправні суб’єкти навчально-

виховного процесу.         

Пріоритети школи:           

 - найдорожча цінність – людське життя;      

 - якісна освіта – сяйво людського життя;      

 - найбільше багатство – багатство людських стосунків;   

 - найбільша краса – краса людських взаємин. 

Кредо педагогічного колективу: вести до успіху кожного. 

Зусилля дирекції школи та педагогічного колективу за активної підтримки 

батьків учнів, громадян міста, депутатів усіх рівнів зосереджені на реалізацію 

пріоритетних напрямів розвитку освіти, на подолання наявних проблем, 

вирішення перспективних завдань.       

 Найхарактернішою особливістю системи навчання у НВК № 12 є 

співіснування двох стратегій організації навчання: традиційної та 

інноваційної. Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності 

особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку творчих 

здібностей, різноманітних форм мислення, а також здатності до співпраці з 

іншими людьми.          

 Засновник Навчально-виховного комплексу №12 – Рівненська міська 

рада. Форма власності – комунальна.      

 Педагогічний колектив разом із батьківською громадськістю працює над 

створенням сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні 

умови, засоби і технології для навчання учнів. Структура навчально-виховного 

комплексу, як школи-ліцею дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути 

компетентності для життя.  

 У  НВК №12 навчальний процес здійснюється українською мовою, 

запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов з першого класу, 

математики – з восьмого, а з п’ятого класу налагоджено систему створення 

пропедевтичних класів. Навчання у старшій школі профільне. У школі велика 

увага приділяється позакласній роботі, створено розгалужену систему гуртків 

та факультативів. Такий підхід дає змогу учням, що навчаються у класах з 

поглибленим вивченням математики, додатково, за бажанням, вивчати 
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польську та німецьку мови або поглибити знання з англійської мови. Водночас 

учні спеціалізованих класів іноземних мов можуть поглибити знання з 

математики.           

  

 З метою виконання поставлених завдань у 2016-2017 н.р. заклад 

продовжив роботу над реалізацією Всеукраїнських, міських та обласних 

програм розвитку галузі.     

 Відповідно до статуту НВК №12 головною метою закладу є розвиток 

дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, а також створення 

умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до 

систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи.

 У НВК №12 створено умови для максимального розкриття особистості та 

реалізації здібностей школярів, для усебічного і психологічного розвитку дітей 

через співпрацю учнів і вчителів, що дозволяє якнайповніше об’єднати 

навчальну та позакласну сфери діяльності в умовах навчальної співдружності і 

дає можливість реалізовувати індивідуальні освітні маршрути учнів, а також 

сформувати простір, що об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні й 

оздоровчі процеси. 

У 2016-2017 н. р. в  школі функціонувало 58 класів, що на 3 менше, ніж у 

минулому навчальному році, на початок навчального року навчалось 1756 

учнів.  У початковій ланці – 28 класів (838 уч.),  в основній – 25 (776 уч.) та в 

старшій – 5 класів (143 уч.). Середня наповнюваність класів  становила 30,2 уч., 

за рік вибуло із закладу за межі міста 12 учнів, загальна кількість учнів на 

кінець року -1739. Учні школи навчались у дві зміни, у першу навчалося 44 

класи (1380 учнів),  а в другу зміну – 14 класів (377 учнів). 

2015-2016 н.р. 

 

 

 

 

 

 У 2016-2017 н.р. кількість класів, що навчається у ІІ зміну, зменшилася 

на 7. Впродовж навчального року двоє  учнів закладу навчались за 

індивідуальною формою навчання на підставі довідок ЛКК:  Литвинець С. (4-З 

кл.), Кучерчук Г. (10-А кл.).         

 Випущено зі школи та вручено документи про освіту 185 випускникам та 

І зміна (41 клас)

ІІ зміна ( 20класів)

Сектор 3

Сектор 4
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2 екстернам, з них – 61 атестат про повну загальну освіту та 126 свідоцтв про 

базову середню освіту; 10 випускників 9-х класів отримали свідоцтво з 

відзнакою; 4 учнів 11-х класів отримали атестат особливого зразка за високі 

досягнення у навчанні і нагороду - золоту медаль; 4 учнів отримали атестати 

особливого зразка і нагороджені срібною медаллю;  25 учнів 11 – х класів 

отримали грамоти за особливі досягнення з окремих предметів, 207 учнів 

перевідних класів (2–8,10 кл.) нагороджені похвальними грамотами; до 

наступних класів переведено 1552 учнів школи. За результатами річного 

оцінювання  навчального року - 905  учнів (52%) навчались на високому та 

достатньому рівні та 225 (13%)  на високому.  

2. Кадри 

У Рівненському навчально-виховному комплексі №12 Рівненської міської 

ради впродовж 2016-1017 н. р. працювало 154 педагогічних працівників, 2 

бібліотекарів, 2 педагогів-організаторів, 6 вихователів ГПД, 1 практичний 

психолог, 1 соціальний педагог, 1 логопед, 1 вихователь класу з інклюзивною 

формою навчання,  з них – 20 працівників знаходились у відпустці по догляду 

за дитиною. За умовами прийняття на роботу – 5 сумісників, 9 тимчасових 

працівників та 145 основних працівників. Серед педагогічного колективу  -  12 

пенсіонерів за віком та 4 вчителів-пенсіонерів по інвалідності. У 152 педагогів 

закладу вища освіта,  у 2  – середня спеціальна. 

Якісний склад педагогічних працівників закладу: 

Вища категорія –   94  чол. ( 61  %) 

Вища категорія, учитель-методист –   50 чол. ( 32%) 

Вища категорія, старший учитель –   26чол. (17%) 

Вища категорія –      18 чол. ( 12%) 

І категорія  –       17  чол.  (11%) 

ІІ категорія –       17  чол.  ( 11%) 

Спеціаліст  –      26 чол. (17%) 

Профільне навчання 

У 2016 – 2017н. р. у школі впроваджувалось профільне навчання:  

природничо - математичний напрям, математичний профіль (2 класи) -  10-б, 

11-а.             

 У поточному навчальному році у закладі функціонувало 14 класів з 
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поглибленим вивченням окремих предметів:      

  -  поглиблене вивчення іноземної мови (англійської мови) у  6- в, г, 7- в,г; 

8-в, г; 9-в; 10 в, 11-б   (9 класів);          

 -  поглиблене вивчення математики (5  класів) у  8-а,б; 9-а,б; 10-а.  

 У закладі - 17 класів (1-а,б,в,г,д;.2-а,б,в,г; 3-а,б,в,г,д; 4-а,б,в), які 

навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», 1 клас (4-ж) 

– з інклюзивною формою навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток науково-технічного прогресу спонукає до суттєвих змін у 

системі освіти. Найголовніше завдання школи – допомогти дитині здійснити 

правильний вибір у житті, бути креативними, творчими, ініціативними. Адже, 

школа – це простір життя дитини: тут вона не готується до життя, а повноцінно 

живе. І тому навчальний процес має бути спрямований, перш за все, на 

формування таких умінь, які допоможуть дитині успішно опанувати всі 

навчальні дисципліни та досягти успіху в соціумі. Сьогодні саме школа 

покликана стати тим місцем, де буде духовно збагачуватись кожен учень, де 

буде формуватись громадянська зрілість та високі патріотичні почуття. Ми 

шукали шляхи вирішення цих завдань. І знайшли їх саме у науково-

педагогічному проекті «Інтелект України».      

 Науково-педагогічний проект «Інтелект України» передбачає створення 

системи супроводу навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих 

дітей. Одним із ключових напрямів проекту є надзвичайно висока позитивна 

мотивація до навчання. Вчителі закладу пройшли навчання на базі 

Мелітопольського державного педагогічного університету ім.. 

Б.Хмельницького та Харківської гімназії №169 і отримали сертифікати, що 

дають право викладання у проектних класах. Науковим керівником та автором 

проекту є доктор педагогічних наук, професор ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 

Гавриш Ірина Володимирівна. 

 У 2013-2014 н.р. заклад став одним із перших навчальних закладів 

західного регіону, що відкрив три перші класи за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України». На сьогоднішній день за програмою «Інтелект 

України» працює 21 проектний клас. У них викладають такі вчителі: Кривко 

В.Г., Грицюта О.А., Мартинюк Л.І., Квятковська Л.Ф., Іванюк Л.В., Брега Н.І., 

математика

англійська

Інтелект України

інклюзія
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Данилюк О.О., Грибчук С.М., Лапчук В.Б., Федорчук І.В., Слободенюк І.О., 

Мусійчук О.О. 

 На уроках дітям завжди цікаво. Вони швидко засвоюють матеріал. Учні 

мають можливість реалізувати свій творчий потенціал, розкрити свою 

особистість. Їм комфортно навчатися у проектних класах. Кожен шкільний день 

приносить радість пізнанню, відкриття нового, можливість проявити себе. 

 Вчителі Брега Н.І. та Федорчук І.В. є керівниками динамічної майстерні 

вчителів 1-2 класів м. Рівного, які працюють за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України». А Слободенюк І.О., Мусійчук О.О., Федорчук І.В. – коучі 

проекту, які проводять тренінги, майстер-класи для вчителів міста, області та 

західного регіону. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 

р.№872 «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» та ухвали міської серпневої конференції педагогічних 

працівників, у школі функціонує клас з інклюзивною формою навчання (вч. 

Шквородюк Л.В.) з 1 вересня 2012 року. Психолого-педагогічний супровід 

дітей з ООП (Поліщук Карина, Калинів Денис) разом з вчителем здійснює 

вихователь Возняк І.В. Корекційно-розвиткові заняття проводять логопед 

Н.Писарчук, психолог Н.Кравчук , а заняття з ритміки - вчитель музики Ткач 

Ж.О. 

3.  Ефективність навчально-виховного процесу 

Моніторинг навчальних досягнень учнів 

 Адміністрація школи проводить моніторинг навчальних досягнень учнів 

із виокремленням не тільки рівнів досягнень, але й кількості школярів, які 

мають лише одну оцінку середнього рівня. Позитивним є той факт, що кількість 

учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, 

збільшилася на 0,5 % порівняно з минулим навчальним роком. Загальний 

показник навчальних досягнень учнів не змінився. Систематично у закладі 

аналізується рівень навченості учнів з кожного навчального предмета по класах 

та по кафедрах. Результати аналізу оприлюднюються на сайті школи та 

обговорюються на педагогічних радах, засіданнях МО, нарадах при директору, 

батьківських зборах.  

Учителі початкових класів забезпечують якісний навчально-виховний 

процес на уроках. Основним завданням педагогів, яке задеклароване у 

Державному стандарті загальної початкової освіти, стала переорієнтація на 

засади компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів. Це 

підтверджують висновки, зроблені  під час відвідування уроків адміністрацією.  

 Відповідно до плану роботи школи у травні 2016 р. були проведені 

контрольні роботи з математики, української мови, здійснено перевірку рівня 

сформованості навичок читання учнів 2-4 класів та проведено державну 

підсумкову атестацію у 4 класах. Результати узагальнено в наказах по школі.  
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Навчальні програми, робочі навчальні плани. 

Робочі навчальні плани на 2016-2017 навчальний рік у Рівненському 

навчально-виховному комплексі № 12 Рівненської міської ради було складено 

згідно з рекомендаціями, що зазначені у листі Міністерства освіти і науки 

України № 1/9-296 від 09 червня 2016 року «Про структуру 2016-2017 

навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів». 

Для 1-4 класів навчальні плани  було складено за Типовими навчальними 

планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими 

наказом МОН молодь спорту України від 10.08.2011 р. №572 (додаток 1); 

 для 1-А, Б, В, Г, Д,  2- А, Б, В, Г,   3-А, Б, В,Г,Д та  4-А, Б, В класів – за 

Типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів І 

ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», 
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затвердженим наказом МОН України від 04.12.2014 р. №1439 (додаток 1); для 

4-Ж класу з інклюзивною формою навчання навчальний план складено за 

Типовим навчальним планом початкової школи для дітей із затримкою 

психічного розвитку з навчанням українською мовою, затвердженим наказом 

МОН України від 28.01.2014 р. № 80 (додаток 10).     

Для 5-8 класів навчальні плани складено за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. 

№ 409  (в редакції наказу  Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 р. 

№ 664, додатки №1,8, 10), зі змінами згідно з наказами Міністерства освіти і 

науки України від 12.12.2014р.  № 1465, від 08.05.2015р. №518, від 07.08.2015р. 

№885.            

Для 9-х класів робочі навчальні плани складено за Типовими 

навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 р. № 132 (зі 

змінами, внесеними у наказі Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 

р. № 66, додаток №1 та зі змінами, внесеними у наказі МОН України від 

08.05.2015р. №518).          

Для 6-8 класів з поглибленим вивченням окремих предметів  навчальні 

плани складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спору України від 03.04.2012 р. № 409 ( в редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від  29.05.2014 р.№ 664, додаток №8) зі 

змінами згідно з наказами МОН України від 08.05.2015р. №518, від 

12.12.2014р.  № 1465. 

 Для 9-В класу з поглибленим вивченням іноземної мови  навчальні плани 

складено за Типовим навчальним планом  загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

23.02.2004 р. № 132 (зі змінами, внесеними у наказі Міністерства освіти і науки 

України від  05.02.2009 р.№ 66, додатки №1, 22  та зі змінами згідно з наказом 

МОН України від 08.05.2015р. №518). 

Для 9-А,Б  класів з поглибленим вивченням математики навчальні плани 

складено за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України  від 23.05.2012 р. № 616. 

Для 10-11 класів навчальні плани складено за Типовими навчальними 

планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими 
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наказом Міністерства освіти і науки України № 834 від 27.08.2010 р. (із 

змінами, внесеними в наказі Міністерства освіти і науки України від 29 травня 

2014 року № 657, додатки №5, 17). 

 Впродовж року викладання предметів інваріантної та варіативної 

складових робочих навчальних планів здійснювалося учителями-

предметниками відповідно до державних навчальних програм, методичних 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України та календарного планування 

вчителів-предметників.  

Навчальний процес у 2016-2017н.р. був організований за семестровою 

системою (І семестр - з 1 вересня по 30 грудня; ІІ семестр – з 16 січня по 26 

травня). Учням було надано впродовж року канікули:  осінні – з 31 жовтня по 

06 листопада, зимові - з 31 грудня по 15 січня; весняні - з 27 березня по 02 

квітня, загалом навчальний процес  тривав впродовж 33 робочих тижнів.  

Відповідно до програм та календарного планування вчителями-предметниками 

було проведено з кожного навчального предмету робочого плану певну  

кількість уроків. 

 Виконання практичної частини програм з навчальних предметів 

відповідало вимогам державних стандартів освіти. Своєчасно і у відповідній 

кількості були проведені контрольні, лабораторні, практичні роботи, екскурсії, 

лабораторні практикуми з фізики, всі види робіт мовленнєвої діяльності, було 

проведено необхідну кількість уроків розвитку мовлення, аудіювання, читання 

вголос, мовчки, позакласного читання, проведено уроки літератури рідного 

краю, написані письмові роботи (диктанти, твори, перекази), з іноземних мов 

проведено контрольне читання, говоріння, аудіювання, письмо, що 

відповідають вимогам програм та методичним рекомендаціям з предметів. 

 Вчасно здійснювалось оцінювання учнів відповідно до рекомендацій та 

наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 21.08.2013р. «Про 

затвердження орієнтованих вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та оформлення 

сторінок класних журналів у 5-11-х класах відповідно до Інструкції з ведення. 

 Систематично здійснювалася перевірка робочих зошитів (з української 

мови та літератури, математики, зарубіжної літератури, іноземних мов), про що 

свідчать відповідні записи та оцінки у класних журналах. Тематичне 

оцінювання здійснено з усіх предметів згідно з календарними планами, велося 

поточне оцінювання. 
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 Гранично допустиме тижневе навантаження учня не перевищувало 

кількості годин, передбаченої чинними державними нормами і санітарними 

правилами. 

 Індивідуальна форма навчання організована відповідно до Положення 

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Освітній рівень учнів, що навчаються за індивідуальною формою, відповідає 

вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

 Факультативні та гурткові заняття проводилися згідно з розкладом, 

календарними планами та програмами рекомендованими Міністерством освіти 

і науки України на 2016-2017н.р., факультативні та гурткові програми за рік 

виконано. 

 Проте спостерігається розбіжність у кількості уроків, запланованих за 

навчальними програмами і фактично проведеною кількістю уроків  (записаних 

у журналах). Основні причини такої розбіжності: державні свята, 

протиепідемічні заходи, які було запроваджено згідно з рішенням постійної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. 

Рівного (з 20 по 30 грудня  2016р.), проведення 23 травня 2017р.  державної 

підсумкової атестації з української мови у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання для учнів 11-х класів, але програмовий матеріал у 5-11 класах 

виконано шляхом ущільнення та відпрацювання. 

 У зв’язку із запровадженням протиепідемічних заходів семестрове 

оцінювання (І семестр) було проведено учням на основі наявного тематичного 

та поточного оцінювання;  якщо вивчення теми з предмета не було завершено у 

І семестрі, то у ІІ семестрі пропущений навчальний матеріал було вивчено 

шляхом ущільнення. Виставлення семестрових оцінок з англійської мови 

здійснювалось відповідно до рекомендацій листа управління освіти 

Рівненського міськвиконкому  від 27.12.2016р.  №1523/01-26/16. 

Робота з обдарованими учнями 

В НВК добре  налагоджена система роботи з обдарованими учнями.  

Метою цієї системи є створення сприятливих умов для розвитку 

інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, 

стимулювання творчого самовдосконалення учнів, залучення обдарованої 

молоді до науково-дослідницької діяльності, підвищення статусу обдарованих 

дітей та їх наставників. Педагогічний колектив школи упродовж навчального 

року здійснював  роботу для забезпечення результативності навчально-

виховного процесу,  оволодіння учнями базовими, загальнонавчальними 
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вміннями і навичками, які були спрямовані на розвиток індивідуальних 

здібностей кожної дитини та створення умов для самореалізації особистості у 

сучасному суспільстві.           

 Це питання постійно було під контролем адміністрації закладу, 

розглядалося на нарадах при директорові, оперативно-методичних нарадах 

учителів, засіданнях шкільних методичних об’єднань. Учителі-предметники, 

класні керівники визначали найбільш здібних учнів  з різних сфер діяльності, 

створювали банк даних таких учнів. Школярі були членами предметних та 

творчих  гуртків, спортивних секцій, систематично брали участь у проведенні 

позакласних заходів, були постійними учасники предметних олімпіад різних 

рівнів, конкурсів, турнірів, змагань тощо.       

 У системі роботи з обдарованими школярами у НВК №12 визначені такі 

ключові напрями: створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної 

та обдарованої дитини; профільність та допрофільна підготовка, оптимальна 

варіативна частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, 

цільова система позакласної роботи; співтворчість учителя і школяра на 

науково-дослідницькій основі; висока ефективність уроку в НВК; 

запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій; співпраця з 

батьками, громадськістю; постійний психологічний супровід розвитку 

креативності; індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами; 

стимулювання творчого потенціалу учнів як засіб активізації розвитку 

обдарованості та співпраці з цією категорією школярів.   

 Проведена робота впродовж року в закладі свідчить про те, що виявлення 

та підтримка талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку 

індивідуальності та неординарних здібностей учнів дала свої позитивні 

результати. Вони відобразилися, зокрема, у результатах участі учнів НВК №12 

у предметних олімпіадах.  

Для школярів НВК у жовтні 2016 р. було проведено І етап 

Всеукраїнських олімпіад з 17 навчальних предметів. Відповідно до звітів, 

поданих керівниками шкільних методичних об’єднань, всього в І етапі олімпіад 

взяло участь 624 учні, що становить 68% від кількості учнів, які навчаються у 

5-11 класах, у порівнянні з минулим навчальним роком кількість учасників 

збільшилась на 20 учнів. За протоколами журі призові місця отримали 265 

учасників (42%)  І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,  що на 15 більше, 

ніж в минулому році;  їх було нагороджено грамотами на шкільній лінійці. На 

основі аналізу  олімпіадних  робіт та протоколів журі визначило 78 учнів  (що 

на 7 більше, ніж в минулому році) для участі у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. Учасники здобули 62 перемоги (на 9 більше, ніж у 
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минулому році). Якісний показник участі – 79%, що на 4% більше, ніж у 

минулому році та на 9% більше, ніж у 2014-2015н.р. 

Тринадцять учнів (на 2 більше, ніж у минулому році), які стали 

переможцями міського етапу олімпіад, були учасниками ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і здобули 12 перемог, що на дві більше, 

ніж у минулому та на чотири більше ніж  у 2014-2015 навчальних роках. Варто 

зауважити, що якісний показник участі становить  92%.  Відповідно до наказу 

управління освіти Рівненського міськвиконкому №242 від 26.05.2017р. по 

кількості перемог у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад наш заклад 

займає 2 місце серед ЗНЗ м. Рівного. 

Високий рівень знань, добре сформовані уміння та навички за 

результатами протоколів журі ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад показали учні 

таких педагогічних працівників школи: Бондарук Л. В., Замлинної Т. Й., 

Ніколайчук О. І., Гайдук Г. В.,  Коваль В. С., Мороз О. М., Павлущик О.О., 

Чернової О.І.           

 Учні, які посіли перші місця на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, були учасниками відбірково-тренувальних зборів для участі у 

четвертому етапі олімпіад: з фізики (Пестерніков В., 11-А клас), з астрономії 

(Турчин Д., 11-А., Дрозд С. 10-Б), з німецької мови (Мельничук О., 11-Б, 

Ваврик А., 10-В), з біології (Свобода М., 9-А), з математики (Кучер О., 8-А). 

Шестеро учнів школи (Мельничук Оксана, Ваврик Анастасія, Кучер Олександр,  

Пестерніков Владислав, Турчин Денис, Дрозд Світлана)  були учасниками ІV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови, математики, 

фізики, астрономії, проте високих результатів (І місце) на четвертому етапі 

олімпіад досягла лише Мельничук Оксана з німецької мови (вч. Мороз О. М.). 

В порівнянні з минулим навчальним роком  кількість переможців зменшилась 

на  два, якісний показник – 7%, що на 53% менше, ніж в минулому році, та на 

27% більше, ніж у 2014-2015н.р.   

  У НВК учителі працюють з дитиною впродовж всіх років навчання -  

розвивають здібності, індивідуальні якості особистості, що дає змогу учневі за 

сприятливих умов більш успішно оволодіти тією чи іншою діяльністю. 

Педагоги здатні зацікавити школяра, створити атмосферу емоційного 

захоплення, навчають техніці виконання, закладають основи майстерності, 

виводять на високий професійний рівень. 

 Учителі початкової ланки сприяли підготовці учнів 4-их класів до участі в 

олімпіаді «Юне обдарування» у різних номінаціях. У 2016-2017 н.р. на 

міському етапі олімпіад троє учнів початкової школи стали призерами у 
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номінації «Математика», «Українська мова», «Природознавство» (вч. Федорчук 

І. В.). У кількісному відношенні кількість перемог в олімпіадах збільшилась на  

одну в порівнянні з минулим роком, але впродовж останніх років наші учні не 

мають досягнень на обласному етапі. 

Відповідно до Положення про учнівську олімпіаду «КРОК» для учнів 5-6 

класів було проведено олімпіади (І, ІІ етап) з математики,  української мови та 

літератури. Загалом на міському рівні вихованці нашого закладу здобули п’ять 

призових місць, якісний показник участі – 83%, що  в порівнянні з минулим 

роком на 33% більше. Високий рівень знань показали учні таких педагогічних 

працівників: Ніколайчук О. І., Замлинної Т. Й., Венцурик Л. М., Шамрик О. Я., 

Примачок В.В., Сороки І. В. 

 На підставі наказів управління освіти Рівненської міської ради «Про 

підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад» за 

кількісними показниками переможців ІІ етапу учнівських Всеукраїнських 

олімпіад серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Рівного наш заклад 

тримає високі позиції:  у 2012- 2013н. р., 2013-2014н.р., 2014-2015н.р. – І місце, 

у 2015-2016н.р.- ІІ місце, у 2016-2017 – І місце. 

 Незначних  результатів у поточному навчальному році досягли учні та 

педагоги закладу на І, ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської МАН. На І етапі – одне призове 

місце, секція «Математика» (Дрозд С., 10-Б), на ІІ етапі – два:  Мельничук О., 

11-Б клас (секція «Всесвітня історія»), Дрозд С, 10-Б клас (секція  

«Математика»). Готували учнів до контрольних випробувань з предметів та 

були науковими керівниками школярів такі вчителі: Чернишова О. П., Чернова 

В. В.  Результативність участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт МАН  в порівнянні з минулими роками погіршився. 

 Щороку учні НВК №12 успішно беруть активну участь у різноманітних 

конкурсах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного значення. З 

метою підвищення інтересу до вивчення природничо-математичних дисциплін, 

інформатики, української мови з кожним роком серед учнів закладу 

збільшується кількість учасників та призерів у Всеукраїнському 

математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському фізичному конкурсі 

«Левеня», Міжнародному природничому конкурсі «Колосок»,  Міжнародному 

конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер», Всеукраїнській 

українознавчій грі «Соняшник».        

За 2016-2017 н. р. учні школи показали такі результати: один переможець 

(І місце) обласного етапу літературного конкурсу «Перло многоцінне» у 
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номінації «Поезія» (вч. Венцурик Л. М.), два призери міського конкурсу читців-

декламаторів і юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» (вч. 

Кішеньчук В. В.), чотитри призери міського етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка (вч. Бурбела Т. В.,  Велетнюк О. В., Шамрик О.Я., Примачок В.В., 

Сорока І. В.), один призер, 3 місце (Войтович П., 6-В клас)  ІІ етапу 

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, вчитель 

Примачок В. В., один переможець міського конкурсу «Літопис мого роду» (вч. 

Кадепська Г.М.), два призери (3 місце) міського конкурсу «Поліські  

пересмішники. Рівне сміється» у номінації «Інсценізація» (вч. Бурбела Т. В.), ІІ 

командне місце міського конкурсу «Юні знавці зарубіжної літератури» (вч. 

Марковська Н. В., Мазурок А.П., Рачек Т. М., Марущак Л. І.), ІІ командне місце 

міського конкурсу із зарубіжної літератури «Поезія – це завжди неповторність» 

(вч. Мазурок А. П.), один призер (3 місце) міського етапу  конкурсу юних 

екскурсоводів-краєзнавців «Славні імена земляків»  ( вч. Чернишова О.П.), три 

призери міського конкурсу для учнів 1-2 класів «Рівненський Буквар» (вч. 

Мосійчук Г. А., Петренко Н. Я., Мартинюк Л. І.). Твори 32 учнів закладу, які 

були учасниками 21 Міжнародних учнівських громадських читань «Я голосую 

за мир», присвячених пам’яті борців за мир, свободу і незалежність України, 

надруковані у однойменній збірці учнівських творчих робіт. Високих 

результатів досягли учні Карчевської С.Т.: два призери  (2 місце) міського  

етапу Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії» та І командне місце  на  

обласному етапі Всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців.   

У конкурсах природничо-екологічного спрямування учні школи показали 

такі результати: два призери (3 місце) міського етапу гри-змагання «Пташиний 

ярмарок» у рамках Всеукраїнської акції «Годівничка» (вч. Коваль В. С.),  один 

призер (3 місце) загальноміської гри-змагання «Експедиція річкою» та один 

призер міського конкурсу «Весняний переліт» ( вч. Місюра О.С.), два призери 

міського конкурсу «Годівничка для синички» (вч. Прокопець Е.В., Іванишин 

Т.О.), два призери міського конкурсу штучних гніздівель «Пташина оселя» 

(вч.Гуменюк С.С.), один призер міського конкурсу  «Великому киту – велике 

плавання»,  три призери міського конкурсу дитячих малюнків «Охорона праці 

очима дітей» (вч. Конончук Г.В.). Учні 5-8 класів стали лауреатами 

міжнародного проекту «Створи свій бренд без поліетилену» (вч. Місюра О. С.). 

Високих результатів досягли учні, які навчаються у класах з поглибленим 

вивченням іноземних мов: три переможці Всеукраїнського конкурсу обміну 

учнівською молоддю Державного департаменту США «Flex»  (вч. Затірка 

О.М.), 23 учні стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу з англійської мови 
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«Грінвич», один переможець Всеукраїнського конкурсу есе англійською мовою 

(вч. Затірка О. М.), три призери міського конкурсу з англійської мови “Smart 

Kids” (вч. Бабійчук Т. П., Жежук З. В.), два призери  (3 місце) серед учнів 4-х 

класів  міського конкурсу-огляду англійської поезії в рамках року англійської 

мови (вч. Гойда О. П., Сидорук Г. В.),  два призери міського конкурсу знавців 

англійської мови серед учнів 4-5 класів (вч. Бабійчук Т. П., Гойда О. П.), один 

переможець  у міському конкурсі «Європейська олімпіада» (вч. Кульчинська М. 

П.), друге командне місце у  міському брейн-ринзі "Європа, Україна, Молодь", 

присвяченому Дням Європи в Україні та світі  (шкільний європейський клуб у 

НВК12 "Пліч-о-пліч з Європою", вч. Степаненко Л. П.);  26 учнів  отримали 

сертифікати міжнародного зразка на знання німецької мови: рівень А1 (9 

учнів), рівень А2 (15 учнів), рівень В1 (2 учні). Учні 9-В,10-В класів стали 

переможцями Міжнародного конкурсу  Гете-інституту  винахідників   (вч. 

Мороз О. М., Ревуцька С. А.). У рамках проекту «Школи: партнери 

майбутнього» (PASCH)  учні 10-В класу Примич А. та Самчук О. отримали 

стипендії від Гете-інституту на літні мовні табори до Німеччини та Румунії.   

Результативною була участь учнів у конкурсах декоративно-прикладного 

мистецтва:  6 призових місць у різних номінаціях міського конкурсу «Юна 

вишивальниця» (вч. Шафранська В. В., Шубер Г. О., Ядвіжук Н. В.), І командне 

місце та 8 переможців у різних розділах міської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

(вч. Шафранська В.В., Шубер Г. О., Ядвіжук Н. В., Іванишин Т. О.), два 

призери Всеукраїнського конкурсу технічної творчості «Наш пошук і творчість 

тобі Україно» (вч. Іванишин Т. О.), чотири призери міського етапу 

Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» (вч. 

Шафранська В. В., Іванишин Т. О.), один призер міського етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір» (Ядвіжук Н. В.), вісім призерів 

міських змагань з початкового технічного моделювання (вч. Марчук О. А., 

Коваль Г. Є., Кривко В. Г., Іванюк Л. В., Лапчук В. Б., Михальчук А. О., 

Мосійчук О. О.).  

 Вихованці хореографічних гуртків «Дванашки» та «Креатив» досягли 

значних результатів у міському фестивалі-конкурсі хореографічних колективів 

«Веселі закаблуки»  у номінації «Бальний танець»: молодша вікова категорія  – 

І місце, середня вікова категорія  – І місце, керівник гуртка Климець Г.Г.;  ІІ 

місце виборов колектив «Креатив» (серед учасників середньої і старшої  

вікових категорій) у номінації «Сучасний танець», також цей колектив посів 3 

місце у Міжнародному багатожанровому фестивалі «Арт-центр талантів 2017», 

керівник гуртка Павлюк А.Ю. 
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  Результати участі учнів у міських та обласних спортивних змаганнях у 

2016 – 2017 навчальному році є такими: І загальнокомандне місце з легкої 

атлетики  серед збірних команд учнів 8-9 класів  загальнонавчальних закладів 

м. Рівного  (вч. Мелентьєва Л. О.); ІІ  місце в міській спортивній грі «Сімейні 

перегони. Велика сім’я», на обласному етапі – 1 місце (вч. Баша Ю.В.); четверте 

командне місце в Спартакіаді серед загальноосвітніх закладів м. Рівного, І 

місце в міському огляді-конкурсі патріотичної пісні та строю «Червона калина» 

(вч. Куришко К.А.). 

 Загалом впродовж 2016-2017н. р. учні школи взяли активну участь в 

обов’язкових заходах різних рівнів (олімпіадах, турнірах, захистах МАН, 

конкурсах, виставках, фестивалях, спортивних змаганнях тощо), у результаті 

245 учнів школи стали  переможцями. Всіх переможців та їх учителів було 

традиційно вшановано на загальношкільному святі «Сходинками до Олімпу». 

Такі результати свідчать про те, що педагогічний коллектив школи приділяє 

велику увагу пошуку, розвитку, підтримці творчого потенціалу обдарованої 

молоді. 

Результати  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за роками 

№ Предмет 2010  

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

1 Українська  мова 

та   література 

3 3 3 5 3 2 6 

2 Математика 13 12 15 10 13 7 9 

3 Фізика 4 3 5 3 5 8 8 

4 Інформатика 2 1 1 1 3 2 1 

5 Інформаційні 

технології 

- 2 4 3 7 4 5 

6 Економіка 0 0 0 0 0 1 0 

7 Хімія 6 4 5 4 6 5 7 

8 Біологія 1 2 6 1 3 2 2 

9 Географія 3 6 5 2 0 4 3 
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10 Історія 2 3 4 3 3 1 3 

11 Правознавство 1 3 4 3 1 3 3 

12 Англійська  мова 4 4 5 2 3 3 3 

13 Німецька  мова 3 2 2 0 2 4 4 

14 Технічна праця 1 1 2 2 1 1 0 

15 Обслуговуюча 

праця 

1 1 2 0 1 1 2 

16 Астрономія - 1 3 1 3 5 6 

17 Російська мова 1 1 5 3 - - - 

18 Фізична 

культура 

- - 2 2 - - - 

19 Психологія і 

педагогіка 

- - 0 1 - - - 

20 Екологія - - - - - - - 

 Всього: 45 47 73 46 54 53 62 

 

Результати  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за роками 

Предмет 2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

       Українська мова та   

література 

2 1 1 - - - 

Математика 6 8 4 3 1 2 

Фізика 2 - - 1 2 1 

Інформатика - 1 - - - - 

Хімія 1 2 - - 2 2 
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Біологія - - - - 1 1 

Географія 1 - - - - - 

Історія - - - - - - 

Правознавство 1 - - - - - 

Англійська мова 4 3 - - - - 

Німецька  мова 2 2 - 1 1 2 

Трудове навчання - 2 - 1 - - 

Інформаційні 

технології 

1 1 3 1 1 2 

Астрономія 1 - - 1 2 2 

Педагогіка і психологія   1 - - - 

Російська мова та 

література 

- 2 2 - - - 

Всього: 21 22 11 8 10 12 

 

Результати   ІV етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад за роками 

№ Предмет 2011 

2012 

2012  

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

1. Математика - Уч. - 1 - Уч. 

2. Фізика - - - Уч. 1 Уч. 

3. Інформатика - - Уч. - - - 

4. Біологія - - - - Уч. - 
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5. Німецька  мова - - - - Уч. 1 Уч. 

6. Астрономія - - - Уч. 2 2 (уч.) 

 Всього: 0 0 0 1 3 1 

 

Результати міської  олімпіади «Крок» у 5, 6 класах  за роками 

Предмети  2010 

2011  

2011 

2012   

2012 

2013  

2013 

2014  

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

Математика  3  -  3  2  3 2 2 

Українська мова 

та література  

1  2  2  2  1 2 3 

 

 Результати   ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» за роками 

2010  

 2011 

2011  

2012 

2012 

 2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

 

2 

 

 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

Результати   ІІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» за роками 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012   

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

 

1 

 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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Результати   І етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту 

 науково-дослідницьких робіт  слухачів МАН за роками 

2010  

2011 

2011 

2012 

2012   

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

0 0 1 1 3 3 1 

 

Результати   ІІ етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту 

 науково-дослідницьких робіт  слухачів МАН за роками 

 

2010  

2011 

2011 

2012 

2012   

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

8 8 10 4 3 4 2 

 

Результати   ІІІ етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту 

 науково-дослідницьких робіт  слухачів МАН за роками 

2010   

2011 

2011 

2012 

2012 

  2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2 

 

Математ

ика 

Біологія 

3 

 

Фізика,  

Біологія, 

Інформати

ка 

2 

 

Хімія, 

Інформа

тика 

0 

Учасник 

 

Українсь

ка мова 

та 

літерату

ра 

0 

Учасник 

 

математ

ика 

1 

 

фізика 

0 
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Результати  ІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови 

 ім. Петра Яцика 

 

2010  

2011 

2011  

2012 

2012  

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

4 4 5 1 0 1 1 

 

 
Державна підсумкова атестація у 9 та 11 класах 

 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014р. №1547, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України  14.02.2015 р. № 157/26602, листа Міністерства 

освіти і науки України від 13.03.2017р. №1/9-149 «Про проведення державної 

підсумкової атестації  у  загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017н.р.»  

та з метою визначення відповідності освітнього рівня випускників вимогам 

Державного стандарту основної та старшої школи, у закладі була проведена 

державна підсумкова атестація для учнів 9-х класів у період з 29 травня по 09 

червня 2017 р., та для учнів 11-х класів  у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання у пунктах тестування.  

Відповідно до нормативних документів про державну підсумкову 

атестацію було підготовлено атестаційні матеріали: завдання для державної 

підсумкової атестації  складені учителями, затверджені директором школи;  

складено розклад та створено атестаційні комісії, які були затверджені міським 

відділом освіти.  

Згідно з рішенням педагогічної ради (протокол №5 від 22. 05.2017 р), 

відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі 

загальної середньої освіти, наказу директора, довідок міської лікарсько-

консультативної комісії та заяв батьків, від проходження державної підсумкової 

атестації було звільнено за станом здоров’я трьох учнів 11-х класів та шість 

учнів 9-х класів. 
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Всього у 2016–2017 н. р. склали державну підсумкову атестацію 120 учнів 

9-х класів, 56 учнів 11-х класів та 2 екстерна (за курс школи ІІІ ступеня). 

 Учні 11-х класів проходили державну підсумкову атестацію з трьох 

предметів у формі зовнішнього незалежного оцінювання: з української мови, 

математики  або історії України і третього предмета за вибором.  Бали за 

державну підсумкову атестацію у випускних класах враховувались при 

визначенні середнього балу атестата та свідоцтва.     

 Роботи учнів 9-х класів  на державну підсумкову атестацію з предметів 

були перевірені державними атестаційними комісіями відповідно до критеріїв 

оцінювання та методичних рекомендацій, затверджених Міністерством освіти і 

науки України.  

Другий рік поспіль при складанні державної підсумкової атестації у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання не всі претенденти на медаль - 

випускники 11-х класів - підтвердили річні оцінки. Троє учнів 11-А класу, 

претендентів на золоту медаль, отримали срібну медаль: Друзюк О.  (9 балів з 

фізики, учитель Бондарук Л. В.),  Семенюк В.  (9 балів з англійської мови,  

учитель Кульчинська М. П.), Конончук М. (9 балів з англійської мови, учитель 

Жежук З. В.). 

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації (ЗНО) з української мови в 11-х класах засвідчив, що 33 учні (54%)  

показали високий результат, 24 учні (39%) – достатній, 4 учнів (7%) – середній. 

У порівнянні з минулим навчальним роком результати покращилися: 

зменшилася на 3% кількість учнів, які отримали бали середнього та достатнього  

рівня  та збільшилася на 21% кількість учнів, що отримали бали високого рівня; 

оцінки початкового рівня відсутні.        

 Аналіз класних журналів та відомості УЦОЯО про результати 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови показав, що 

спостерігається розбіжність між результатами державної підсумкової атестації 

та річним оцінюванням. Річна оцінка вища за бал зовнішнього тестування  на 2 

бали у 4 учнів, на 1 бал у 6 учнів, 26 учнів підтвердили річну оцінку. Річна 

оцінка нижча за бал державної підсумкової атестації (ЗНО)  на 2 бали в 14 

учнів, на 1 бал у 10 учнів. 

Аналіз результатів ЗНО з української мови за 200-бальною шкалою 

свідчить, що 49% учнів 11-х класів набрали в межах 180-200 балів, 21% - від 

160 до 180 балів, 15% - від 140 до 160 балів, 10% - від 120 до 140 та 5% від 100 

до 120 балів. 
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Найвищого результату  з державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

української мови та літератури досягли учні 11-А, Б класів (вч. Шамрик О.Я., 

Кішеньчук В. В.), по 12 балів отримали такі учні: Грицюк А., Гуменюк І., 

Захаржевська О., Мельник Ю., Мельничук О., Руденська М., Скоропада О. , 

Слободянюк К., Чабар Ю. 

Аналіз відомостей УЦОЯО про державну підсумкову атестацію та річних 

оцінок у класних журналах з математики в 11-х класах (11-А - математичний 

профіль, 11-Б – поглиблене вивчення іноземної мови) засвідчив, що результати 

навчання за 2016-2017н.р. покращились порівняно з результатами 2015-2016н.р. 

Із 36 учнів, що складали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, 15 учнів (42%) отримали бали високого рівня, що в 

порівнянні з минулим роком на 18% більше, 14 учнів (39%) отримали бали 

достатнього рівня, що на 16% менше, ніж в минулому році та 7 учнів (19%) – 

отримали бали середнього рівня, що на 2% менше, ніж в минулому році,  

оцінки  початкового рівня відсутні (вч. Ніколайчук О. І., Іванкова Н.В.).  

 При аналізі річного оцінювання з математики  (див. класні журнали) та 

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено,  що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал 

зовнішнього тестування  на 2 бали у 2 учнів, на 1 бал у 6 учнів; 9 учнів 

підтвердили річну оцінку. Річна оцінка нижча за бал ЗНО на 3 бали в 1 учня, на 

2 бали в 7 учнів, на 1 бал в 11 учнів. 

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики 

за 200-бальною шкалою свідчить, що із 37 учнів 11-х класів,  які проходили 

тестування,  35% учнів  набрали в межах 180-200 балів, 16% - від 160 до 180 

балів, 27% - від 140 до 160 балів, 19%- від 120 до 140 та 3% від 100 до 120 

балів. 

Найвищого результату  з державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

математики досягли учні 11-А класу (Гуменюк І., Куликович Д., Пестерніков 

В., Семенюк В., Швед О.), вони отримали найвищий результат   – 12 балів, 

вчитель Ніколайчук О. І.  

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з історії України в 11-х класах засвідчив, що із 27 учнів, які складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

10 учнів (37%) отримали бали високого рівня, що в порівнянні з минулим 

роком на 20% більше; 8 учнів (30%) отримали бали достатнього рівня, що на 

29% менше, ніж в минулому році, та 9 учнів (33%) отримали бали середнього 

рівня, що на 9% більше, ніж в минулому році (вч. Чернишова О. П.). 
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При аналізі річного оцінювання з історії України  (класні журнали) та 

відомості УЦОЯО про результати ЗНО встановлено,  що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал 

зовнішнього тестування  на 2 бали у 3 учнів, на 1 бал у 3 учнів; 8 учнів 

підтвердили річну оцінку. Річна оцінка нижча за бал ЗНО на 4 бали в 1 учня, на 

3 бали в 1 учня, на 2 бали в 4 учнів, на 1 бал у 7 учнів. 

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з історії 

України  за 200-бальною шкалою продемонстрував, що із 30 учнів 11-х класів, 

які проходили тестування,  27% учнів  набрали в межах 180-200 балів, 23% - від 

160 до 180 балів, 17% - від 140 до 160 балів, 20% - від 120 до 140 та 10% від 100 

до 120 балів . За результатами ЗНО встановлено, що 1 учень (3%) не набрав 

достатньо балів та не подолав поріг, встановлений УЦОЯО. 

Найвищого результату  з державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

історії України досягла  учениця 11-Б класу Шевчук А.:  отримала 12 балів, 

вчитель Чернишова О. П. 

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації  з англійської мови в 11-х класах засвідчив, що результати за 2016-

2017н.р. (складання ДПА на базі пунктів тестування) погіршились порівняно з 

результатами 2015-2016н.р. (складання ДПА на базі школи). Із 27 учнів, що 

складали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання,10 учнів (37%) отримали бали високого рівня, що в порівнянні з 

минулим роком на 5% менше,11 учнів (41%) отримали бали достатнього рівня, 

що в порівнянні з минулим роком на 17% менше. У порівнянні з минулим 

навчальним роком з'явилася кількість учнів - 5 (19%), які отримали бали 

середнього рівня, та один учень (3%) отримав оцінку початкового рівня . 

При аналізі річного оцінювання з англійської мови (класні журнали) та 

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено, що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал 

зовнішнього тестування на 3 бали у 2 учнів, на 2 бали у 3 учнів, на 1 бал у 10 

учнів, 12 учнів підтвердили річну оцінку. 

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з англійської 

мови за 200-бальною шкалою засвідчив, що із 31 учня, який проходив 

тестування,  26% учнів 11-х класів набрали від 180 до 200 балів, 26% - від 160 

до 180, 23% - від 140 до 160, 16% - від 120 до 140 та 3% від 100 до 120 балів. За 

результатами ЗНО встановлено, що двоє учнів (7%) не набрали достатньо балів 

та не подолали поріг «склав/не склав», встановлений УЦОЯО. Найвищого 

результату з державної підсумкової атестації у формі ЗНО з англійської мови 
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досягла  учениця 11-Б класу Слободянюк К.:  отримала 12 балів ( вч. 

Степаненко Л. П.). 

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з фізики в 11-х класах засвідчив, що  із 7 учнів, які  складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання,  

3 учнів (43%) отримали бали високого рівня, 3 учнів (43%) отримали бали 

достатнього рівня, та 1 учень (14%) отримав бали середнього рівня (вч. 

Бондарук Л. В.). 

При аналізі річного оцінювання з фізики (класні журнали) та відомостей 

УЦОЯО про результати ЗНО встановлено,  що є розбіжності між річними 

оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал зовнішнього 

тестування  на 2 бали у 2 учнів, на 3 бали в 1 учня, на 4 бали в 1 учня,  троє 

учнів підтвердили річну оцінку.  

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з фізики  за 

200-бальною шкалою продемонстрував, що із 9 учнів 11-класів, які проходили 

тестування, 44% учнів набрали в межах 180-200 балів, 11% - від 160 до 180 

балів, 33% - від 140 до 160, 11% -  від 100 до 120 балів. Найвищого результату  з 

державної підсумкової атестації у формі ЗНО з фізики досягнув один учень 11-

А класу Пестерніков В., отримав 12 балів . 

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з географії в 11-х класах засвідчив, що  із 10 учнів, які складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

4 учнів (40%) отримали бали високого рівня, 5 учнів (50%) отримали бали 

достатнього рівня, та 1 учень (10%) отримав бали середнього рівня (вч. 

Кирилюк О. В.). 

При аналізі річного оцінювання з географії (класні журнали) та 

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено,  що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал 

зовнішнього тестування  на 2 бали в 1 учня, на 1 бал у 4 учнів,  двоє учнів 

підтвердили річну оцінку.  

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з географії  за 

200-бальною шкалою засвідчив, що з 18 учнів 11-х класів, які проходили 

тестування, 17% учнів  набрали в межах 180-200 балів, 28% - від 160 до 180 

балів, 45% - від 140 до 160 балів, 11% -  від 120 до 140 балів.  
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Найвищого результату  з державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

географії досягла учениця 11-А класу Швед О., отримала 12 балів (вч. 

Кирилюк О. В.). 

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації (ЗНО)  з біології в 11-х класах засвідчив,  із 10 учнів, що складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

4 учнів (40%) отримали бали високого рівня, 6 учнів (60%) отримали бали 

достатнього рівня  (вч. Місюра  О. С.). 

При аналізі річного оцінювання з біології (класні журнали) та відомостей 

УЦОЯО про результати ЗНО встановлено,  що є розбіжності між річними 

оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал зовнішнього 

тестування  на 1 бал  у 2 учнів,  річна оцінка нижча за бал зовнішнього 

тестування  на 1 бал  у 2 учнів, на 2 бали у 2 учнів,  четверо учнів підтвердили 

річну оцінку.  

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з біології  за 

200-бальною шкалою свідчить, що із 13 учнів 11-х класів, які проходили 

тестування,  23% учнів  набрали в межах 180-200 балів, 54% - від 160 до 180 

балів, 23% - від 140 до 160 балів. Найвищого результату з державної 

підсумкової атестації у формі ЗНО з біології  досягла учениця 11-А класу 

Федорчук І.,  отримала 12 балів, вч. Місюра О. С.  

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з хімії в 11-х класах засвідчив, що двоє учнів, які складали державну 

підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання,  отримали 

бали достатнього  рівня (100%),  вч. Самолюк Н. В. Спостерігається розбіжність 

між річними оцінками та результатами ЗНО в одного учня – 1 бал але в межах 

одного рівня. 

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з хімії  за 200- 

бальною шкалою продемонстрував, що із 9 учнів, які  проходили тестування,  

44% учнів набрали в межах 180-200 балів, 11% - від 160 до 180 балів, 33% - від 

140 до 160 балів, 11% - від 120 до 140 балів.  

 Під час аналізу результатів державної підсумкової атестації та річного 

оцінювання учнів 11-х класів виявлено, що середній бал за державну 

підсумкову атестацію з української мови, історії України, математики, біології 

вищий, ніж річний, а з англійської мови, фізики, географії, хімії знизився.   

Результати, яких досягли учні 11-х класів при складанні державної 

підсумкової атестації з дев’яти  предметів у 2017-2018 н.р. є такими: 44 учнів  
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продемонстрували знання на високому рівні, 73 учні – на достатньому рівні,  18 

учнів – на середньому, 1 учень — на початковому. Результати державної 

підсумкової атестації в порівнянні з минулим роком погіршилися,  з’явилися 

результати початкового рівня. 

 Аналіз робіт на державну підсумкову атестацію з української мови в 9-их 

класах  засвідчив, що 31 учень (26%) показав високий результат, 64 учні (53%) 

– достатній, 25 учнів (21%)  - середній.  Найкращих результатів досягли учні 9-

А класу: 11 учнів класу (41%) написали атестаційні роботи на оцінки високого 

рівня та 13 учнів (48%) - на оцінки достатнього рівня (вч. Вітковська О.П.,  

Сорока І. В.). Аналіз річного оцінювання (див. класні журнали) та результатів 

ДПА (див. протоколи) показав, що загалом кількість учнів, які отримали оцінки 

високого рівня за ДПА порівняно з річними оцінками збільшилася на 18%; 

кількість учнів, що отримали бали достатнього рівня, зменшилася на 10%; 

середнього збільшилась на 2%,  результати початкового рівня відсутні.  

З математики дев’ятикласники при складанні державної підсумкової 

атестації показали такі результати: 20 учнів (17%) отримали оцінки високого 

рівня, 57 (48%) – достатнього, 40 (33%) – середнього, 3 (2%) – початкового 

рівня. Найкращих результатів досягли учні 9-В класу: 13% учнів класу 

написали атестаційні роботи на оцінки високого та 67% - на оцінки достатнього 

рівня, 20% учнів отримали бали середнього рівня (вчитель Іванкова Н. В.). 

 На підставі річного оцінювання встановлено, що 4 учнів 9-Г класу мають 

знання початкового рівня,  що становить 3% від загальної кількості учнів даної 

паралелі, порівняно з минулим навчальним роком цей показник зменшився на 

3%. Аналіз річного оцінювання (див. класні журнали) та результатів ДПА (див. 

протоколи) свідчить, що загалом кількість учнів, які отримали оцінки високого 

рівня за ДПА в порівнянні з річними оцінками  збільшилася на 2%, достатнього 

– на 6%, середнього зменшилась на 7%, початкового – на 2%. 

За державну підсумкову атестацію з англійської мови 41 учень (34%) 9-их 

класів отримав оцінки високого рівня, 59 учнів (49%) – достатнього рівня, 19 

учнів (16%) – середнього рівня, 1 учень (1%) - початкового рівня. Найкращих 

результатів досягли учні 9-В класу: 18 учнів (60%) отримали бали високого 

рівня та 12 учнів (40%) достатнього рівня  (вч. Степаненко Л. П., Жежук З.В.). 

Аналіз річного оцінювання (див. класні журнали) та результатів ДПА (див. 

протоколи) засвідчив, що загалом кількість учнів, які отримали оцінки високого 

рівня за ДПА з англійської мови в порівнянні з річними балами збільшилася на 

9%, зменшилась кількість учнів, що мають бали достатнього рівня на 10%,  на 

тому  ж рівні залишилась  кількість учнів, які отримали оцінки середнього та 
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початкового рівня.          

 За наслідками державної підсумкової атестації у 2016-2017н.р. у 9-их 

класах, встановлено, що 3 учнів з математики та 1 учень з англійської  мови 

засвоїли навчальний матеріал на початковому рівні (1% від загальної кількості 

учнів, що складали ДПА). У кількісному відношенні результати ДПА та річного 

оцінювання залишається на рівні минулого навчального року.  

Аналіз результатів державної підсумкової атестації в 9-их класах  

свідчить, що 92 учні (26%) отримали бали високого рівня, 180 учнів (50%) – 

достатнього рівня, 84 учні (23%) – середнього рівня,  4 учнів (1%) – 

початкового рівня. В порівнянні з минулим навчальним роком знизились у 

відсотковому відношенні результати ДПА (із всіх предметів) середнього рівня,  

а збільшились достатнього і високого.  

 

 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання -2017 

 Починаючи з листопада 2016 року у НВК  було проведено ряд заходів: 

батьківські збори, громадські слухання, учнівські збори та лінійки, уроки-

практикуми, наради вчителів тощо. Вся нова інформація про зовнішнє 

незалежне оцінювання, з якою могли ознайомитись учні, батьки та вчителі, 

розміщувалась  на стенді «ЗНО - 2017» та на сайті школи. Учні, вчителі-

предметники, класні керівники школи неодноразово були учасниками онлайн-

вебінарів, які проводили УЦОЯО та ЛРЦОЯО. Впродовж навчального року 

випускники закладу мали доступ до інтернет-проекту Українського центру 

підготовки абітурієнтів, який дозволяв випускникам перевірити рівень знань з 

окремих предметів та краще підготуватись до здачі тестування.  

З метою покращення навчально-виховної роботи  та підвищення  рівня 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання  у 2016-2017 навчальному 

році адміністрацією закладу було виділено 6 години варіативної складової для 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з  української мови та 

літератури (2 год.), математики (2 год.),  історії України (2 год.), з фізики -1 

година. 

Впродовж року за участю уповноважених представників ЛРЦОЯО  учні 

школи бути учасниками апробації тестових завдань з математики, німецької 

мови, географії, української мови та літератури, фізики; всього у апробації 
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тестових завдань взяло участь 75 випускників. При апробації кожен учень ще 

раз перевірив рівень своїх знань з предметів навчального плану та мав 

можливість попрацювати із тестовими матеріалами. 

З метою ознайомлення з процедурою проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, навчитись ефективно розподіляти час, ознайомитись 

із стандартизованими тестами   01 та 08  квітня поточного року 47 (77%) учнів 

11- х класів закладу пройшли пробне тестування. 

 Всі учні (59 чол.) 11-х класів та два екстерна були зареєстровані у 

Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти для проходження 

основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Особливостями 

тестування 2017 року було те, що ЗНО з української мови, математики або 

історії України та один предмет за вибором зараховувалось як державна 

підсумкова атестація за  курс повної загальної середньої  школи.  

Аналіз реєстраційних карток ЗНО показав, що учні школи 

зареєструвалися на 9 предметів для здачі тестування, але кількість учасників з 

кожного предмета різна:  української мови та літератури - 61 учень (100%),  з  

історії України  - 30 (49%),  з математики – 37 (61%),  з біології – 13 (21%), 

англійської мови – 31 (51%),  з географії – 18 (30%),  з фізики – 9 (15%),  хімії – 

9 (15%), німецької мови – 1 (2%). 

За останні п’ять років спостерігається тенденція, що найбільше у 

відсотковому відношенні вибирають для здачі зовнішнього незалежного 

оцінювання такі предмети:  українську мову та літературу, математику, історію 

України, англійську мову. 

 У порівнянні з минулим роком зросла  кількість учнів, що складали тести 

з англійської мови, математики, географії; зменшилась кількість учнів, що 

складали ЗНО з біології, фізики,  та залишилась майже на тому ж рівні кількість 

учнів, що складали тести з історії, хімії, німецької мови.  

(Порівняльний аналіз результатів ЗНО та річного оцінювання дано в 

розділі «ДПА – 2017»). 

Учителі нашої школи були залучені до бази інструкторів Львівського 

регіонального центру оцінювання якості освіти, 37 учителів працювали 

старшими інструкторами, інструкторами, черговими на пунктах тестування 

міста Рівного. Вже сім років поспіль наші учителі (Сорока І.В., Ядвіжук Т.В.) 

працюють екзаменаторами, перевіряють відкриту частину тестувань з 

української мови та літератури.  
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Впродовж основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання  наш 

заклад працював пунктом тестування 4 рази з таких предметів: української 

мови та літератури (23.05.2017), біології (08.06.2017), географії (12.06.2017), 

фізики (14.06.2017). 

4. Виховна робота у школі 

На виконання Указу Президента України від 25.06.2013  № 344 про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,  

наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 

№ 1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», Закону України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про 

охорону дитинства»; Закону України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», обласної Програми національного 

виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді протягом 2016-2017 

навчального року здійснювалася виховна робота у школі. 

Серед основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної 

системи національного виховання на засадах загальнолюдських, 

полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-

духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої 

особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого 

вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і 

виховання дітей. 

Відповідно до Орієнтирів виховання у сучасній школі виховання учнів 

здійснюється у контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює 

весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети 

життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.  

Метою Орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної 

системи у загальноосвітньому навчальному закладі на основі громадянських та 

загальнолюдських цінностей. Виховна робота здійснювалася за напрямами  

«Ціннісне ставлення  до суспільства і  держави», «Ціннісне ставлення  до сім’ї, 

родини, людей», «Ціннісне ставлення  до природи», «Ціннісне ставлення  до 

мистецтва», «Ціннісне ставлення  до праці», «Ціннісне ставлення  до себе».  

Згідно з річним планом роботи школи на 2016-2017 н.р. у школі  було 

проведено комплекс виховних заходів, які мали високу якість та 

результативність.  
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Весь навчальний рік у шкільному плані розбито на окремі місячники, що 

дає змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності з учнями, більш 

цілеспрямовано організовувати роботу з ними. З метою системного підходу та 

вдосконалення виховного процесу  було розроблено та запроваджено єдину 

форму планів виховної діяльності класних керівників.  

Важливе значення у подоланні негативних проявів у поведінці учнів 

відіграє рада профілактики правопорушень. Виховна робота в школі на 2016-

2017 навчальний рік спланована, план обговорений, затверджений на засіданні 

педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2016). Серед завдань навчального 

закладу є індивідуальна робота з учнями та організація роботи гуртків і секцій; 

посилення виховної роботи під час уроків і в позаурочний час. 

В плані чітко визначена мета, на досягнення якої спрямовано проведення 

різноманітних виховних заходів. Серед запланованих заходів – лекції, збори 

учнівського колективу та батьківські збори, під час яких батькам надається 

методична допомога щодо виховання дітей різного віку, психологічні поради, 

правове виховання та профілактична робота з учнями, соціальний захист учнів, 

анкетування учнів, індивідуальна робота з обдарованими дітьми, спортивно-

масові заходи, заходи з охорони життя та здоров’я учнів. План складено на 

підставі обґрунтованого аналізу стану виховної роботи минулого навчального 

року з врахуванням допущених недоліків. 

У школі є куточок правознавства, де діти можуть прочитати про свої 

права та обов'язки, інформація на ньому постійно оновлюється. За правову 

роботу в школі відповідає вчитель історії та правознавства, яка була 

координатором І циклу Всеукраїнської програми «Демократична школа», та 

психолого-соціальна служба. 

У НВК№12 розроблена система роботи з профілактики правопорушень. 

Наказом директора школи створена рада профілактики правопорушень, до 

складу якої входять представники вчительського колективу та КМСД. Робота 

вищевказаної ради на 2016-2017 н.р. спланована, розроблене положення про 

неї, заведений журнал протоколів засідань ради профілактики правопорушень, 

сторінки якого пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою, що свідчить про 

належне оформлення документів такого типу. Засідання комісії проводяться 

періодично, по мірі надходження питань. На кожному засіданні ведуться 

протоколи. У 2016-2017 навчальному році проведено 6 засідань ради. 

Аналіз стану злочинності та правопорушень серед дітей та учнівської 

молоді Рівного, а також роботи, спрямованої на профілактику злочинності, 

попередження насильства серед учнівської молоді та захист її від будь-яких 
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форм фізичного або психічного насильства, дає підставу стверджувати, що у 

закладі проводиться цілеспрямована робота у даному напрямку. 

В НВК№12 навчається 1759 учнів. Із загальної кількості учнів  у школі 

навчається: 

- 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- 22 дітини-інваліда; 

- 160 дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС; 

- 194 дитини з багатодітних сімей; 

- 38 дітей з малозабезпечених сімей. 

- 1 дитина, чиї батьки загинули під час виконання службових обов’язків. 

- 96 дітей, чиї батьки є учасниками АТО. 

- 10 дітей, які прибули із зони АТО. 

  На основі соціальних паспортів кожного класу складений соціальний 

паспорт школи, який оновлюється на початок семестру. 

 Робота соціального педагога та практичного психолога закладу 

проводиться відповідно до планів роботи, затверджених директором школи та 

погоджених центром практичної психології та соціальної роботи. Планами 

роботи визначено головні завдання, головні напрямки роботи психолого-

соціальної служби, а також напрямки роботи, основні пріоритети і форми 

виховної роботи навчального закладу. План роботи містить такі розділи: 

діагностичні заходи, прогностичні заходи, консультативні заходи, захисні, 

профілактичні, соціально-перетворювальні та організаційні заходи. Служба 

здійснює роботу з ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, захисту їх майнових та житлових прав, організації 

профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності, злочинності, 

провадження здорового способу життя. 

У закладі забезпечено контроль за щоденним та щомісячним аналізом 

відвідування учнями навчального закладу та з’ясування причин пропусків 

уроків (на підставі медичних довідок, за заявами батьків, без поважних 

причин). 

 Щорічно у вересні місяці спільно зі службою у справах дітей проводиться 

загальноміський рейд «Урок» з метою виявлення учнів, які не приступили до 

навчання. У ході рейду не було виявлено школярів, які не приступили до 

навчання. Всі учні відвідують навчальний заклад та не допускають пропусків 

без поважних причин. 

Відповідно до наказу від 22.11. 2013 р. № 589-осн. «Про посилення  

контролю за охопленням дітей навчанням та відвідуванням   учнями  
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навчальних занять» здійснено аналіз відвідування учнями навчальних 

занять. Результати узагальнюються наказом по школі.  

 У навчальному закладі забезпечено ведення внутрішньошкільного 

обліку дітей, які схильні до порушень дисципліни, пропусків уроків без 

поважних причин, бродяжництва, тютюнопаління, конфліктних стосунків з 

учнями та вчителями. У 2015 році таких дітей – 3 ( у 2012,2013 році – 25, 2014-

8). Проводиться індивідуальна робота з батьками цих учнів: співбесіди про 

неприпустимість протиправної поведінки дітей та відповідальність батьків за їх 

виховання, відвідування сімей вдома з метою вивчення соціально-побутових 

умов проживання дітей.     

 Проаналізовано кількість учнів, охоплених позашкільною освітою та 

гуртковою діяльністю, які перебувають на внутрішньошкільному обліку. До 

позашкільної діяльності залучено 3 учнів, які перебувають на 

внутрішньошкільному контролі,  з них до гуртків у школі залучено  2 школярів. 

Охоплено – 100 %.         

 Залишається низькою кількість охоплених гуртковою роботою учнів із 

усіх соціально незахищених категорій (не охоплено – 67 учнів). Всі учні, які 

перебувають на внутрішньошкільному обліку, охоплені гуртковою роботою (у 

2014-2015 н.р. - 2 учнів не охоплено, що склало 25%), це свідчить про 

покращення роботи класних керівників, психолого-соціальної служби у даному 

напрямку. 

 Впродовж 2016 – 2017 н.р. учнями школи не було скоєно злочинів та 

правопорушень (за цифровою інформацією ВКМСД МВ УМВС). 

 Аналіз свідчить про те, що колектив школи приділяє велику увагу 

превентивному вихованню школярів. Є позитивні зміни в цьому напрямку: 

покращилась поведінка деяких учнів, більш тісними стали зв’язки з 

громадськістю, у щоденниках учнів частіше з’являються записи про подяку 

учням та батькам за участь у колективних справах, зменшилась кількість учнів 

девіантної поведінки. 

Впродовж навчального року учні школи брали результативну участь у 

загальноміських, обласних, Всеукраїнських заходах, туристично-краєзнавчій 

роботі. 

Для самореалізації учнів створена мережа гуртків, вихованці яких беруть 

результативну участь у конкурсах, а керівники постійно підвищують свою 

фахову майстерність. 
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У школі були проведені традиційні загальношкільні виховні заходи, 

зазначені у плані виховної діяльності та планах класних керівників. 

Учнівське самоврядування у закладі представлено у формі Шкільного 

учнівського парламенту (голова Труш Олександра). Слід зазначити активізацію 

діяльності парламенту. У зв’язку з подіями у країні найбільше заходів було 

організовано комісією «Милосердя», активізувалася та якісно оновилася 

комісія «Дозвілля», результатом чого стало вихід учнівських ініціатив на 

міський рівень. Всі події висвітлюються на шпальтах шкільної газети 

«Дайджест» та на сайті школи та управління освіти в розділах «Новини» та 

«Учнівське самоврядування». Порівняно з попередніми навчальними роками 

спостерігається деяке збільшення активності учнів 7-9 класів,  що свідчить про 

системну роботу педагогічного наставництва. Учні школи беруть активну 

участь у проектах МОН України «Школа енергії» та «Демократична школа».   

За результатами моніторингу в учнів 5-11 класів  рівень сформованості  

ціннісних ставлень зріс по всіх показниках. Найвищим є рівень сформованості 

ціннісного ставлення до себе, суспільства і держави, сім’ї, родини, людей, 

найнижчим – до мистецтва, праці. Найвищий рівень вихованості у 8А класі 

(класний керівник Бурбела Т.В.), 8Г класі (класний керівник Степаненко Л.П.), 

9А класі (класний керівник Вітковська О.П.), 9Б класі (класний керівник Коваль 

В.С.), 9В класі (класний керівник Велетнюк О.В.), 10А класі (класний керівник 

Височанська Т.В.), 11Б класі (класний керівник Симонович Г.О.), 11А класі 

(класний керівник Шарик О.Я.)  

Варто відзначити, що значно збільшилась кількість учнів, які мають 

високий рівень вихованості та зменшилась кількість школярів, чий рівень 

вихованості на достатньому та середньому рівнях.  

Одним з напрямків виховної роботи є оздоровлення дітей влітку, 

організація їх дозвілля та відпочинку. Задля цього було проведено 

роз’яснювальну роботу серед батьків та опікунів учнів. Як наслідок, діти мали 

змогу відпочити у  пришкільному таборі відпочинку для учнів 1-5 класів.   У 

пришкільному таборі  «Веселка» з денним перебуванням у літній період з 29.05 

по 16.06 2017 року відпочивали 274 дитини та у англомовному пришкільному 

таборі «FRIENDS» з денним перебуванням – 76 дітей. Метою діяльності  

пришкільних таборів відпочинку є реалізація права кожної дитини на 

повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, 

задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб. 

 У таборах працювало 42 педагогічних працівники, медична сестра, 

кухарі, техперсонал,  які організовували змістовний відпочинок школярів.  
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Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти дітям розкрити 

свої творчі здібності, порозумітися між собою, пізнати один одного краще.  

       Кожного дня у таборі «Веселка» відбувалась ранкова гімнастика, спортивні 

ігри та свята, а саме: спортивні естафети «Ми веселі, спритні та умілі!», 

розважальна програма «Веселі джунглі», «Козацькому роду нема переводу», гра 

«Веселий експрес»,  міні-футбол, піонербол, квест на території парку ім.. Т.Г. 

Шевченка, гра «Team gaims», спортивні змагання  «Олімпійці серед нас», ігрова 

програма «Кличе в коло гра весела». 

  Впродовж табірної зміни проведено безліч виховних та розважальних 

заходів у загонах, а саме: святковий концерт, присвячений відкриттю табірної 

зміни «Зірки на сцену!», конкурс малюнків на асфальті на тему: «Ось і настало 

тепле літечко», флеш-моб «Танцюємо разом», виступ гумористичного гурту 

«неАдеквати», інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», конкурс «Міс  та містер 

табору - 2017», конкурс  «ЕкоМода», дитячий турнір «Шахова корона».  

  За період відпочинку діти відвідали Київський планетарій, де переглянули 

казку про підводний світ, мотузковий парк «Тарзан», кімнату сміху «Магічний 

лабіринт», ляльковий театр, дитячу юнацьку бібліотеку, де  відбулася зустріч з 

представниками рятувальної служби, Пагорб Слави,  музично-драматичний 

театр, де переглянули виставу «Пригоди кота Леопольда», Краєзнавчий музей, 

кінотеатр «Ера» для перегляду мультфільму «Тачки -3». 

  У пришкільному мовному таборі «FRIENDS» кожного дня відбувалась 

мовна зарядка і ранкова гімнастика та чергувались різні форми виховної роботи: 

мовні тренінги, інтерактивні, групові, командні, лексичні, граматичні, рольові 

ігри, квести, вікторини, конкурси, змагання, перегляд автентичних мультфільмів 

та їх обговорення. Впродовж табірної зміни вихованці  відвідали  іноземний 

відділ Рівненської обласної бібліотеки, де їх ознайомили з можливостями 

вдосконалення англійської мови; кінотеатр «Ера», Рівненську обласну 

громадську організацію "Французький Альянс" для вивчення французької мови 

та французької культури, Рівненський зоопарк з метою написання проектної 

роботи «Моя улюблена тварина», музично-драматичний театр. З волонтеркою 

Tania Martin проводились інтерактивні вправи «Знайди пару», «Збудуй 

кросворд» та різноманітні англійські руханки. Вихованці долучались до міських 

заходів: «День батька», «Барви літа», конкурсів «English battles». Матеріали про 

роботу табору розміщені на сайті МОН України. 

 Всі ці заходи сприяли змістовному відпочинку дітей, дали можливість 

обдарованим дітям розкрити свої здібності, отримати моральне задоволення, 
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сприяли покращенню знань іноземних мов, поліпшенню здоров'я. Адже дитина – 

це невичерпне джерело краси і таланту. 

 Виходячиз вищесказаного, можна зазначити, що виховна діяльність у школі 

поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно 

спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як 

відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше 

ставлення до нього 

5. Робота з обдарованими учнями 

У НВК №12 добре  налагоджена система роботи з обдарованими учнями.  

Метою цієї системи є створення сприятливих умов для розвитку 

інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, 

стимулювання творчого самовдосконалення учнів, залучення обдарованої 

молоді до науково-дослідницької діяльності, підвищення статусу обдарованих 

дітей та їх наставників. Педагогічний колектив школи упродовж навчального 

року здійснював роботу для забезпечення результативності навчально-

виховного процесу,  оволодіння учнями базовими, загальнонавчальними 

вміннями і навичками, які були спрямовані на розвиток індивідуальних 

здібностей кожної дитини та створення умов для самореалізації особистості у 

сучасному суспільстві.  

Це питання постійно було під контролем адміністрації закладу, 

розглядалося на нарадах при директорові, оперативно-методичних нарадах 

учителів, засіданнях шкільних методичних об’єднань. Учителі-предметники, 

класні керівники визначали найбільш здібних учнів  з різних сфер діяльності, 

створювали банк даних таких учнів. Вони були членами предметних та творчих  

гуртків, спортивних секцій, систематично брали участь у проведенні 

позакласних заходів, були постійними учасники предметних олімпіад різних 

рівнів, конкурсів, турнірів, змагань тощо.  

У системі роботи з обдарованими школярами у НВК №12 визначені такі 

ключові моменти: створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної 

та обдарованої дитини; профільність та допрофільна підготовка, оптимальна 

варіативна частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, 

цільова система позакласної роботи; співтворчість учителя і школяра на 

науково-дослідницькій основі; висока ефективність уроку в НВК; 

запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій; співпраця з 

батьками, громадськістю; постійний психологічний супровід розвитку 

креативності; індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
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стимулювання творчого потенціалу учнів як засіб активізації розвитку 

обдарованості та співпраці з цією категорією школярів. 

У НВК №12 вдосконалено комп’ютерну мережу та якість підключення до 

мережі Інтернет комп’ютерних класів навчальних закладів області та 

під’єднання в повному обсязі загальноосвітніх шкіл до мережі Інтернет, 

покращення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-виховний процес. Впродовж 2016 – 2017 н. р. у заклад придбано 4 

мультимедійних комплексів, загалом у школі якісно функціонють 

мультимедійні комплекси у кабінетах фізики, математики, інформатики, хімії, 

іноземних мов, Інтернет-мультимедійному кабінеті, у 17 кабінетах початкової 

школи, де навчаються учні за програмою «Інтелект України». Плазмовими 

панелями оснащено кабінети біології, географії, світової літератури, 

української мови та літератури, 2 кабінети англійської мови, історії, художньої 

культури, початкового навчання, а також фойє ІІ поверху.   

 

Сьогодення вимагає першочергово реалізувати педагогіку, що 

ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. Формування 

світогляду дитини , її особистісті,  громадянської позиції та моральних якостей 

закладається в сім’ї та у школі. 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. З метою залучення батьків до співпраці  

директором НВК №12 Лагодюк В.Ю., учителями Брегою Н.І., Жагаріною О.О., 

Кривко В.Г., психологом Кравчук Н.М. було започатковано 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 між батьками та 

школою на всіх етапах освітнього процесу; 

 • ознайомити батьків із рівнем сучасних освітніх технологій; 
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• формувати активну педагогічну позицію батьків;  

• підвищити рівень довіри суспільства до школи.  

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 під час вивчення різних предметів побачити, як діти вчаться вчитися, як 

співпрацюють і спілкуються з учителем 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 

батьків майбутніх першокласників. Батьки учнів 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 між 

батьками та школою стосується і позакласних заходів. Майстер-класи батьків з 

виготовлення ялинкових іграшок, ляльок-мотанок. 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 учителів 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. 

 

6. Організація навчання у 1-4 класах 

 
З метою забезпечення впровадження нового Державного стандарту 

початкової освіти у школі створено умови для запровадження курсу 

«Сходинки до інформатики» у 2-х класах. Створено кабінет інформатики для 

навчання учнів початкової школи. Облаштовано та забезпечено комп’ютерною 

технікою 12 робочих місць для учнів. Наявне належне кадрове забезпечення 

для впровадження курсу «Сходинки до інформатики»  у 2 – х  класах. 

 

Реалізація Всеукраїнської програми розвитку дітей старшого дошкільного 

віку «Впевнений старт» ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, 
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інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів до розвитку, виховання 

та навчання. У рамках реалізації програми та з метою формування основ 

дитячої елементарної життєвої компетентності перед вступом майбутніх 

вихованців до школи адміністрацією навчального закладу забезпечено тісну 

взаємодію школи з дошкільними навчальними закладами міста (ДНЗ 

компенсуючого типу для дітей з вадами зору №35, ДНЗ загального типу з 

логопедичними групами № 56, ДНЗ загального типу №51, №38, №47) та 

родинами майбутніх школярів. Проводяться такі заходи: облік дітей 

мікрорайону школи, загальні збори для батьків майбутніх першокласників, 

індивідуальні консультації психолого-педагогічної служби школи, спортивно-

масові для громади мікрорайону школи.   

Поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї є одним з головних 

завдань сучасної державної політики в галузі освіти. Початкова освіта – перший 

рівень загальної середньої освіти, який забезпечує подальше становлення і 

розвиток особистості дитини, закладає базу для її навчання в основній школі. 

Ускладнення змісту освіти, запровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти, нові вимоги до формування ключових та 

предметних компетентностей школярів вимагають від учителів високої 

професійної майстерності.    

У 2016/2017 навчальному році навчально-виховний процес у 1-4 класах 

організовано за робочими навчальними планами, які розроблялися на основі 

Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання, 

затверджених наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 року №572. 

У 2016/2017 навчальному році учні 1 а,б, в, г, д 2 а, б, в, г,  3а, б, в, г, д 4 а, 

б, в класів навчалися за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 

Навчання у цих класах здійснювалось за робочими навчальними планами, які 

розроблялися на основі Типових навчальних планів для загальноосвітніх 

навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України», затверджених наказом МОН молодьспорту України від 

04.12.2014 року №1439. 

        Організація навчання у 1-4 класах здійснювалась за навчальними 

програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової 

загальної освіти та затвердженими наказом МОН України від 12.09.2011 року 

№1050 «Про навчальні програми для  1-4 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів», враховуючи ключові зміни в оновлених програмах початкової 

школи, затверджених рішенням  Колегії МОН від 04.08.2016 р. 
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Організація навчання у 1-4 класах, які працюють за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України», здійснювалась за навчальною програмою для 

загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України» (1-4 класи), схваленої для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІ ТЗО МОН молодьспорту України 

від 10.02.2012 року №141/12-Г-45). 

 Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів 

здійснювався відповідно до наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 

«Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи». 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-их класів з усіх навчальних 

предметів здійснювалось вербально. У 2-4 класах навчальні досягнення учнів 

оцінювались у балах, крім предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», 

«Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Образотворче мистецтво», 

«Інформатика», «Я у світі», «Трудове навчання». 

     Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти 

навчально-виховний процес у 1-4 класах здійснювався за новими підручниками 

з усіх предметів інваріативної складової навчального плану. Їх укладено 

відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти 

та базових навчальних програм. 

На сьогоднішній день у школі І ступеня функціонує 28 класів, у яких 

навчається 831 учень. Середня наповнюваність класів – 30 учнів.  

Навчально-виховний процес у початковій школі забезпечує 47 

педагогічних працівників. Методичне об’єднання вчителів початкових класів на 

кінець навчального року об’єднує 37 вчителів (28 класоводів, 4 вчителів 

української мови, 5 вихователів ГПД). 

Кваліфікаційний рівень вчителів: 

Вища кваліфікаційна категорія– 27 

І кваліфікаційна категорія – 3 

ІІ кваліфікаційна категорія – 2 

Спеціаліст – 5 

   Звання: 

Старший вчитель – 4 
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Вчитель – методист – 16 

Відмінник освіти України – 3 

У 2016-2017 н. р. методоб’єднання вчителів початкових класів працювало  

над науково-методичною темою “Забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу через сучасні підходи до створення середовища для 

самореалізації та всебічного розвитку особистості у початкових класах’’. 

Висока інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи, її 

практична спрямованість сприяли безперервному фаховому вдосконаленню, 

підвищенню компетентності і професійної майстерності, розвитку творчого 

потенціалу кожного педагогічного працівника. Відповідно до поставленої мети 

і завдань шкільне методичне об’єднання працювало над підвищенням 

теоретичного і методичного рівня педагогів, їх підготовкою до впровадження 

інноваційних технологій, створенням умов для набуття кожним учителем умінь 

та навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

вивчення усіх предметів навчального плану. 

Упродовж  року  учителі відвідали відкриті уроки, позакласні заходи, 

здійснювали їх аналіз та самоаналіз, моделювали педагогічні ситуації, ділилися 

досвідом своєї педагогічної діяльності. У своїй роботі використовували нові 

сучасні форми методичної роботи: ІКТ, тренінги, хвилинки релаксації. 

Участь вчителів у методичних заходах: 

 Засідання школи технологічної майстерності учасників науково-

педагогічного проекту «Інтелект України»: уроки ( Гисюк Н.В., 

Марушкевич Л.В., Невелічук Л.П., Мосійчук Г.А.), 29 вересня 2016р. 

 Участь у науково-практичному семінарі «Поліфункціональний урок у 

початковій школі науково-педагогічного проекту «Інтелект України» 

(Карабанова Г.В., Лагодюк В.Ю.,  Брега Н.І., Данилюк О.О., Лапчук 

В.Б., Грибчук С.М., Іванюк Л.В., Кривко В.Г., Грицюта О.А., 

Квятковська Л.Ф., Мартинюк Л.І.) 8-11 листопада 2016 р., м. Харків. 

 Засідання школи технологічної майстерності учасників науково-

педагогічного проекту «Інтелект України»: уроки (Гисюк Н.В., 

Коваль Г.Є.), 30 листопада 2016р. 

 Майстер-клас вчителів Бреги Н.І., Кривко В.Г. для вчителів 

майбутніх 1-их класів та заступників директорів шкіл міста, що 

працюватимуть за НПП «Інтелект України», 02 грудня 2016 р. 

 Засідання школи технологічної майстерності учасників науково-

педагогічного проекту «Інтелект України»: уроки (Мартинюк Л.І., 

Квятковська Л.Ф.), 14 грудня 2016р. 
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 Засідання школи технологічної майстерності учасників науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» : уроки ( Брега Н.І., Лапчук 

В.Б., Грибчук С.М., Іванюк Л.В.), 24 січня 2017р. 

 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Науково-педагогічний  

проект «Інтелект України»: сутність та особливості впровадження», 

02-03 лютого 2017 р. (уроки: Гисюк Н.В., КовальГ.Є., Кривко В.Г., 

Грицюта О.А., Мартинюк Л.І., Квятковська Л.Ф., Лапчук В.Б., Брега 

Н.І., Грибчук С.М., Іванюк Л.В., Федорчук І.В., Слободянюк І.О.) 

 Круглий стіл в рамках проекту «Демократична школа». Батьки. 

Партнерство. Оцінка. Як оцінювати другокласників? (вчитель: Брега 

Н.І., Карабанова Г.В. та вчителі 1-их класів ), 17 лютого 2017 р. 

 Засідання школи технологічної майстерності учасників науково-

педагогічного проекту «Інтелект України»: уроки (Гисюк Н.В., 

Коваль Г.Є., Невелічук Л.П., Мосійчук Г.А., Кривко В.Г., Грицюта 

О.А.), 16 березня 2017р. 

 Засідання школи технологічної майстерності учасників науково-

педагогічного проекту «Інтелект України»: уроки (Лапчук В.Б., Брега 

Н.І., Климюк О.В., Грибчук С.М.), 06 квітня 2017р. 

 Засідання школи технологічної майстерності учасників науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» : уроки (Слободянюк І.В., 

Мусійчук О.О.), 19 травня 2017р. 

 Виступ Бреги Н.І. на семінарі в ЗОШ №10 «Роль батьків у 

формуванні успішної особистості», березень,  2017 р. 

 

Участь вчителів у творчих групах: 

 Федорчук І.В., Брега Н.І. – керівники динамічної майстерні вчителів 

1-2 класів міста; 

 Сирочук Н.П. – член міської творчої групи «Розробка 

компетентнісних завдань з предметів початкового навчання». 

 Слободянюк І.О. – керівник шкільної творчої групи вчителів, що 

працюють за НПП «Інтелект України». Матеріали творчої групи 

узагальнено в методичній розробці «Працюємо в проекті «Інтелект 

України». 

У червні 2017 року було проведено заняття для батьків майбутніх 

першокласників «Батьківський лекторій» ( Лагодюк В.Ю., Карабанова 

Г.В., Брега Н.І., Кривко В.Г., Жагаріна О.О., Кравчук Н.М.). 

 

Друковані праці вчителів у посібнику  «Професійний розвиток педагога» 

РДГУ, листопад 2016 р. 
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Марчук Оксана Анатоліївна. Стаття «Постійний розвиток вчителя засобами 

сучасних інформаційних технологій». 

Марушкевич Лариса Володимирівна. Стаття «Реалізація дидактичних вимог 

стимулювання творчої активності молодших школярів». 

Гисюк Наталія Володимирівна, Мосійчук Галина Анатоліївна. Урок 

читання у 1 класі «Азбуки вчиться завжди приходиться». 

Грицюта Олена Анатоліївна, Кривко Валентина Григорівна. Урок читання 

у 1 класі «Закріплення знань про алфавіт. Едуард Успенський «Крокодил Гена 

та його друзі» . 

Прокопець Людмила Ярославівна. Урок читання у 4 класі «Це наше і це 

твоє». 

Сирочук Ніна Петрівна. Урок-концерт, присвячений мамам і бабусям 

«Повторення та закріплення вивченого». 

Талащук Тетяна Миколаївна. Стаття «Формування компетентного учня 

початкової школи». 

Гисюк Наталія Володимирівна, Кривко Валентина Григорівна. Сайт 

РОІППО roippo.org.ua, web-портал «Освіта Рівненщини» 

httpp://rivneosvita.org.ua 

«Педагогічні умови формування гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у 

початковій школі як основа гуманізації навчально-виховного процесу». 

 

Кваліфікаційну категорію шляхом атестації підвищили вчителі: Кривко 

В.Г., Гисюк Н.В., Марушкевич Л.В., Лафета А.А., підтвердили: Мельничук 

О.П., Сирочук Н.П,, Коваль Г.Є. 

Робота з обдарованими дітьми 

Особливу увагу вчителі початкових класів приділяють роботі з 

обдарованими дітьми. 

У 2016-17 н. р. переможцями ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» стали 

такі учні: 

Бородіна Анна  – 4в (природознавство) – ІІІ місце (вч. Федорчук І.В.); 

Лесняк Захар – 4в (математика) – ІІІ місце (вч. Федорчук І.В.); 
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Хмельник Софія - 4в (українська мова)  - ІІІ місце (вч. Федорчук І.В,) 

Данильчук Анастасія – 4в (англійська мова) – І місце (вч. Гойда О.П.) 

 

ІІІ місце на міському конкурсі читців англійською мовою серед 4-их 

класів посіли учні: 

 Федорчук Христина, Хмельник Софія – 4в клас (вчитель Сидорук 

Г.В.); 

 Данильчук Анастасія – 4в клас (вчитель Гойда О.П.). 

  

 

 

Порівняльна таблиця 

результативності участі учнів 4 класів  

НВК № 12 м. Рівного  

в олімпіаді «Юне обдарування» 

 

№ 

п/п 

 

 

Рік 

ІІ етап 

кількість 

призерів 

ІІІ етап 

кількість призерів 

1. 2010 – 2011 2 1 

2. 2011 – 2012 6 – 

3. 2012 – 2013 2 1 

4. 2013 - 2014 2 - 

5. 2014-2015 2 - 

6. 2015-2016 1 + 1 (англ.) - 

7. 2016-2017 3+1 (англ.) - 
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Учні початкових класів – активні учасники міських, обласних та 

міжнародних конкурсів. Переможцями стали такі школярі: 

 міська виставка-конкурс з початкового технічного моделювання: 
 

ІІ місце  - Куліковський Андрій 4А ( вч. Мусійчук О.О.).  

 Курач Анна – 1А клас (вч. Марчук О.А.) 

 Пивоварчук Гліб – 1Г клас (вч. Коваль Г.Є.) 

 Шумельчук Михайло, Богдан Дмитро – 2 А клас (вч. Кривко В.Г.) 

 Палащук Олександр – 3Ж клас (вч. Михальчук А.О.) 

 Ковальчук Михайло – 3Б клас (вч. Лапчук В.Б.) 

 Возний Роман – 3А клас (вч. Іванюк Л.В.) 

 

Участь у громадських читаннях «Я голосую за мир» брали 12 учнів 

початкових класів (вч. Прокопець Л.Я., Сирочук Н.П., Федорчук І.В., 

Кадепська Г.М.). 

 

Конкурс творчих робіт «Літопис мого роду»:  

Скорий Станіслав – 4е клас – І місце (вч. Кадепська Г.М.). 

Конкурс малюнків «Рівненський Буквар»: 

 Загорайчук Анастасія – 1Б клас – І місце (вч. Мосійчук Г.А.); 

 Дзисюк Іван – 1Е клас – І місце (вч. Петренко Н.Я.); 

 Ухова Кіра – 2Б клас – І місце (вч. Мартинюк Л.І.) 

Про результативність роботи вчителів свідчать такі результати навчальних 

досягнень учнів на кінець навчального року: 

 учнів на кінець року – 831 

 високий рівень навчальних досягнень – 140 

 достатній рівень навчальних досягнень – 386 

Відповідно до плану роботи школи у травні 2017 р. були проведені 

контрольні роботи з математики, української мови, проведено перевірку рівня 

сформованості навички читання учнів 2-4 класів та державну підсумкову 

атестацію у 4 класах. Результати узагальнено в наказах по школі. Заступником 

директора відвідано 118 уроків та 13 виховних заходів. 



48 

 

Отже, вчителі початкових класів успішно впроваджують у навчально-

виховний процес новий Державний стандарт початкової освіти, 

використовуючи інноваційні освітні технології, власний творчий потенціал і 

ставлять перед собою такі пріоритетні завдання на наступний навчальний 

рік: 

 реалізація державних стандартів початкової загальної освіти; 

 впровадження компетентнісного підходу до реалізації змісту початкової 

освіти; 

 забезпечення повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного 

здоров’я дітей; 

 впровадження у навчально-виховний процес науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України»; 

 удосконалення роботи із здібними, обдарованими учнями; 

 удосконалення засобів та методичних прийомів щодо реалізації змісту 

освіти; 

 формування ключових та предметних компетентностей через 

використання сучасних технологій на уроках у початкових класах. 

 

 

 

7. Дієве партнерство – успішна школа 

 

У рамках кожного напряму партнерства у НВК №12 визначено цілі, розроблено 

технології та цілісну систему роботи всього навчального закладу. Цікавою і плідною є 

співпраця із громадськими та позабюджетними  організаціями міста. Партнерство 

школи та громадської організації «Обласна Федерація Бойового Гопака» (керівник 

Нагорний О.В.) щодо формування навичок здорового способу життя в молодіжному 

середовищі є успішною та продуктивною. Предметом угод про співпрацю школи та 

громадської організації «Нова надія» (керівник Іванов Д.) у 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». 

 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 
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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 не дасть нічого готового, всі успіхи залежать від нас самих. 

Через трансформацію свідомості кожного члена громади, усвідомлення 

відповідальності за все, що відбувається у школі, в місті, в державі, народжується нова 

генерація людей. В основі діяльності НВК №12, як громадсько-активної школи 

лежить громадсько-орієнтована освіта, що становить собою освітню філософію, 

яка сприяє створенню нових можливостей для учасників навчально-виховного 

процесу. Саме тому сьогодні пріоритетним напрямом у діяльності школи є 

встановлення партнерських взаємовідносин між батьками та дітьми – сім’я, як 

осередок ладу та взаєморозуміння. У кожному з “вузлів” моделі також має бути 

досягнення цієї злагодженості (між дітьми, між батьками, між педагогами). 

Школа сьогодні стає культурно-освітнім осередком громади мікрорайону та 

міста.  

У НВК №12 м. Рівного велика увага приділяється налагодженню партнерських 

стосунків між школою та всіма ресурсами, що існують у громаді. Важливим фокусом 

проектної діяльності є встановлення прозорих партнерських відносин між 

батьками та педагогами, налагодження ефективних механізмів для спільних дій 

школи, громади та місцевої влади. Місія проектів полягає у впровадженні ідей 

педагогіки партнерства у систему освіти, якісних змін у відносинах між дітьми 

та педагогами в освітньому процесі. Партнерство – це встановлення та розвиток 

взаємовигідних відносин між школою, учителями, членами громади та спонсорами 

для спільного вирішення загальних проблем. Партнерствам на базі школи характерні 

взаємовигідність, прозорість, волонтерство, двостороннє спілкування, чесність, повага, 

рівність. Завдяки партнерству відбувається залучення додаткових людських і 

матеріальних ресурсів, необхідних для підтримки школи та задоволення інтересів і 

потреб  громади. Таким чином, ми створюємо соціальний капітал, поліпшуємо 

взаєморозуміння, довіру та взаємодію між представниками різних секторів громади. 

Сьогодні у НВК №12 реалізується 8 проектів Всеукраїнського та Міжнародного 

рівнів: 

1) З метою демократизації навчально-виховного середовища у школі та за 

результатами конкурсного відбору у 2016 році НВК №12 став одним із 32 

навчальних закладів України та першою в Рівненській області школою, 

що реалізує Всеукраїнську програму освіти для демократичного 

громадянства «Демократична школа» у співпраці з Міністерством 

освіти і науки України під патронатом Ради Європи за підтримки 

Міністерства закордонних справ Норвегії та фінансування Європейським 

центром ім. Вергеланда ( Норвегія, м. Осло ) у рамках реформ освіти в 
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Україні. Координатором проекту у НВК№12 є учитель історії і 

правознавства Жагаріна О.О. Впродовж 2016-2017 навчального року у 

школі було заплановано план дій демократичних змін в різних сферах, а 

саме: щодо покращення демократичного середовища та демократичного 

врядування, впровадження ОДГ/ОПЛ у навчально-виховний процес, 

внесено зміни в позакласну роботу 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 у НВК №12 було проведено такі заходи: 

вхідний та вихідний моніторинги 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 арт-марафон «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; дні шкільного 

самоврядування із залученням батьків учнів школи та консультації 

представників органів місцевого самоврядування; зустрічі з батьками 

ініціативної групи, які знайомили школярів зі своїми професіями. Таке 

знайомство відбувалося у вигляді різноманітних цікавих форм (бесід, 

тренінгів, екскурсій). У навчальному закладі удосконалено роботу 

шкільного учнівського парламенту (ШУП) за напрямками колегіально 

визначеними учнями школи; методи навчання у класі інклюзивної форми 

освіти (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»; 

організовано 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.  

2) За результатами конкурсного відбору у квітні 2017 року НВК №12  став 

учасником Всеукраїнського проекту «Мій світ без дискримінації», що 
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реалізується ГО «Академія інноваційного розвитку освіти» за 

інформаційної підтримки ГО «Центр Соціальна Дія/Проект «Без 

Кордонів», Коаліції з протидії дискримінації в Україні, Офісу 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 

Міжнародного фонду «Відродження».  

3) З січня 2016 року НВК 12 є однією із 25 шкіл України, які отримали 

ґрант на реалізацію Всеукраїнського проекту «Школа енергії» під 

патронатом асоціації «Енергоефективні міста України», що 

впроваджується компанією «Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва (GIZ) ГмбХ» за дорученням Федерального міністерства 

довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів 

Німеччини. Координатором проекту у НВК №12 є учитель математики 

Іванкова Н.В.  Навчально-виховний комплекс  отримав підтримку у 

даному напрямку, а саме: 

— німецькі та українські фахівці провели для вчителів 5 тематичних 

тренінгів;  

— школа одержала комплекс освітніх матеріалів і набір технічних 

інструментів. 

З метою реалізації проекту у навчальному  закладі започаткували ряд 

важливих заходів: 

11. співпрацю між школами-партнерами, ГО та міськими радами; 

— співпрацю з 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; 

12. 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. );  

13. репрезентацію результатів роботи під час шкільних та міських заходів; 

14. проведення тренінгів, учнівського енергетичного аудиту, проектних днів; 

15. участь у Тижні Сталої Енергії; 
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16. розповсюдження неупередженої інформації з питань охорони довкілля та 

енергетики; 

17. відпочинок та навчання у спеціалізованих таборах. 

Провели такі заходи: 

18. щомісячні учнівські енергетичні аудити; 

19. щомісячні моніторинги споживання енергоносіїв; 

20. детальний аналіз використання енергоносіїв з відповідними висновками, 

пропозиціями та рекомендаціями, направленими на економне використання 

енергоносіїв у НВК №12; 

21. тренінги для учнів школи; 

22. енергетичні уроки, інформаційні та інтерактивні заходи в рамках Дня 

Землі тощо; 

23. проектні дні у школі; 

24.  практичні семінари під назвою «Від учнів до учнів». 

Удосконалили: 

 вміння передавати досвід викладання дисциплін з енергозбереження та 

енергоефективності; 

 форми роботи із дітьми, набуття та удосконалення практичних умінь і 

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. 

 За результатами успішної реалізації першого етапу проекту відібрано 

15 шкіл України для участі у другому етапі проекту «Школа Енергії», 

серед яких єдиною школою м. Рівного є НВК 12. 

 

4) Участь НВК№12 у різноманітних всеукраїнських та міжнародних 

програмах і проектах дала поштовх для активізації суб’єктів 

громадянського суспільства в реалізації базових демократичних 

цінностей. Цінності свободи і демократії, громадянської активності та 

відповідальності, рівності можливостей примножуються та розвиваються 

лише в умовах соціальної згуртованості громади. Саме тому наш заклад 

пройщов конкурсний відбір та став учасником Всеукраїнського проекту 

«Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу», 

метою якого є встановлення партнерських відносин не тільки між усіма 

учасниками освітнього процесу, а й з громадою та місцевою владою. 



53 

 

Основна мета проекту реалізується через певну технологію створення 

осередків соціальної згуртованості та партнерських відносин всіх СОП. 

Проектом передбачено проходження дистанційних курсів Вищого 

університету Майдану, призначених для будь-якої людини, яка 

замислюється про майбутнє — своє, своєї ініціативи, свого проекту, своєї 

організації. Вони для тих, хто вже створює стратегії або має намір їх 

створювати; тих, хто хотів би краще підготуватися до цієї непростої 

задачі; тих, хто розуміє, що створення ефективних стратегій вимагає 

роботи над собою і своєю здатністю мислити, бачити майбутнє, розуміти 

контекст життя. Керівник проекту Лагодюк В.Ю., пройшовши курси 

«Вступ до медіації», «Управління проектами», «Стратегічне мислення», 

«Моя історія: досвід, цінність, вплив» та склавши відповідні іспити, 

отримала сертифікати. 

5) На основі конкурсного відбору, з лютого 2008 року НВК №12 є однією із 

15 шкіл України, що співпрацює із Федеральним міністерством 

закордонних справ Німеччини в рамках реалізації Міжнародної 

програми «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 більше, 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. Координатором проекту у НВК №12 є 

вчитель німецької мови Мороз О.М. Goethe-Institut в Україні у рамках 

реалізації проекту «Школи: партнери майбутнього» підтримує 2 школи м. 

Рівного (НВК №12 та РГГ), яким пропонують уроки німецької мови на 

високому рівні, а також різні мотивуючі проекти та заходи для учнів. 

Школи були відібрані у різних регіонах України за згодою місцевих 

органів управління освітою. Перевага надавалася тим навчальним 

закладам, у яких німецька мова викладалася як друга іноземна мова та 

поглиблено вивчалися інші предмети, а також школам, які вирізнялися 

своїми заслугами і досягненнями у навчанні та викладанні. Основною 

вимогою для участі у проекті була готовність шкіл активно сприяти 

розвитку та викладанню німецької мови. 15 шкіл, що були відібрані Ґете-

Інститутом, розташовані в Харкові, Херсоні, Хмельницьку, Долині, 

Kривому Розі, Львові, Маріуполі, Одесі, Рівному, Сумах, Тернополі, 
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Черкасах, Ужгороді та Вінниці. Впродовж 2016-2017 навчального року 

НВК № 12 брав активну участь у проекті, а саме: 

 3 учнів відвідали літні мовні табори у Німеччині, Литві та Румунії 

(Харчук О., Самчук О., Примич А.); 

 учитель математики та інформатики Ковальова Л. відвідала літній 

суперінтенсив для вчителів MINT-предметів у Гете-інституті; 

 9 учнів отримали  міжнародний сертифікат рівня володіння німецькою 

мовою «Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1»; 

 15 учнів отримали  міжнародний сертифікат рівня володіння німецькою 

мовою «Goethe-Zertifikat A2»; 

 2 учнів отримали  міжнародний сертифікат рівня володіння німецькою 

мовою «Goethe-Zertifikat B1»; 

 Директор школи брала участь у щорічній зустрічі директорів шкіл-

партнерів PASCH з регіону Східна Європа/Центральна Азія (Німеччина); 

 учні 7 класу брали участь у блоговій грі «Подорож навколо світу»; 

 учителі німецької мови брали активну участь у семінарах з підвищення 

кваліфікації вчителів: «Країнознавство сьогодні», «Представлення та 

дизайн уроку із застосуванням нових навчальних матеріалів»; онлайн-

курсі «Вчимося навчати німецької: завдання, вправи, взаємодія»; онлайн-

курсі «Вчимося навчати німецької: навчальна програма та планування 

заняття»; онлайн-тренінгу «Сертифікати B1 та B2 від Goethe-Institut»; 

вебінарі «Як зробити чудовий екопроект та взяти участь у конкурсі 

«Школа за екологію»; у Першому загальноукраїнському форумі вчителів 

німецької мови; 

 Учні брали участь у різноманітних конкурсах, зокрема: «Батьківщина на 

чужині», «Історія моєї сім’ї», «Конкурс винахідників», «MINT у моєму 

житті», а також у практичному семінарі «Молоді підприємці»; 

 Ваврик Анастасія бере участь у трьохфазовому міжнародному 

відеопроекті від Гете-інституту «Біженці. Минуле і сьогодення» (Україна, 

Польща, Німеччина). 

6) Маючи на меті будувати освітнє партнерство, стимулювати вивчення 

іноземних мов, знайомитися з культурою та традиціями інших країн, 

розвивати інтелектуальний діалог, НВК №12 продовжує реалізувати 
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Міжнародний проект eTwinnin, який впроваджено в Україні за сприянням 

МОН за навчальною програмою Європейської Комісії; в основі програми 

– розвиток нетворкінгу між школами Європи через широку онлайн-

мережу. На сьогодні учасниками eTwinning Plus від України є 547 шкіл 

та 1009 вчителів.             

  З 2013 по 2017 рік учні НВК№12 разом з учителем англійської 

мови Бабійчук Т.П. долучилися до реалізації наступних спільних 

проектів: 

51. “Let’s be friends”, що спрямований на розширення знань про інші міста, 

країни та їх культуру;  

52. “Let’s Become Fairy Tale Characters” (Україна – Грузія), що передбачав 

прочитання, переклад та інсценізацію національних казок; 

53. “A Textile Adventure” (Україна – Польща), у рамках якого учасники 

виготовили та обмінялися національними ляльками, постерами, 

картинами; 

54. “Hundred Words of Love”, створений 01.03.2015р. Тетяною Бабійчук за 

участі турецької ітвіннерки Müjgan Bekdaş; 

55. «Christmas songs in different languages» (листопад 2015р.-січень 2016р.), 

56. «Opening Wings to Universe» (жовтень 2015р. - червень 2016р.)                      

На даний момент учнями реалізується Міжнародний проект «Climate 

Changes Clothes», ініційований учителем НВК №12  Т. Бабійчук  спільно 

із учителями Бріджет Лісі (Ірландія) та Беатріс Доувз (Бельгія), 

спрямований на дослідження впливу клімату на тенденції в одязі та стиль 

життя людей у різних країнах. Упродовж 2016 – 2017 навчального року 

учасники працювали над презентаціями, створювали кросворди, 

фотоколажі, розробляли власні лайфхаки та ідеї у фешн-індустрії, 

фільмували дефіле. Координуванню роботи у проектах сприяла участь у 

багатьох семінарах та конференціях eTwinning, що організовувалися для 

вчителів у Львові, Києві, а також заходах міжнародного рівня (зокрема 

конференція «Celebrating 10 years of active citizenship with eTwinning» у м. 

Брюссель, Бельгія). У 2015 році за активну участь у програмі «eTwinning 

Plus» учнів НВК№12 та їх учителя Бабійчук Т.П. було нагороджено 

дипломами, директор школи  Лагодюк В.Ю. отримала подяку. У 

майбутньому навчальний заклад планує продовжити роботу у програмі 

eTwinning, участь у нових проектах, залучення більшої кількості 

школярів, співпрацю з українськими та іноземними ітвіннерами та обмін 

досвідом. 
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7) НВК №12  представляє Україну у Міжнародній федерації по роботі з 

дітьми ( MFPD, Варшава ). Основною місією TPD є пропаганда прав 

дитини та осіб, за них відповідальних. Партнерство з MFPD сприяє 

зростанню фахової майстерності педагогічних працівників, дає знання та 

методичний інструментарій для застосування інноваційних форм та 

методів навчання, сприяє обміну досвідом. Педагоги школи є активними 

учасниками міжнародних конференцій, семінарів, тренінгів з питань 

інновацій у сфері освіти. У рамках семінару (2016 р.) делегація вчителів 

закладу обговорила питання розвитку інклюзивної освіти у школі 

«HELENOW» для дітей із вадами розвитку. Впродовж 9 років, щорічно 

MFPD спільно з педагогічними працівниками НВК №12 організовують 

літній відпочинок та оздоровлення учнів міста у міжнародному 

інтеграційному  мовному таборі у різних країнах ЄС. Координатори і 

тренери табору: директор школи Лагодюк В.Ю., вчителі англійської мови 

Степаненко Л. П., Андраш Т. В. 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. 

8) 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, а цьому сприяє навчання дітей за методиками 

Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України». 

Наші учні вивчають, творять, досліджують, перемагають, переборюють 

труднощі. 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! 

 

Одним із ключових компонентів концепції Нової школи є умотивований 

учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно. У НВК №12 

належним чином проводиться методична робота. 
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8. Методична діяльність НВК №12 

 
Методична діяльність у закладі впродовж 2016 – 2017 н.р. була 

спрямована на вирішення актуальних завдань: 

- забезпечення наступності між початковою та основною, основною та 

старшою шкільною ланкою; 

- створення оптимальних умов для самореалізації учнівської молоді; 

- забезпечення доступу учнівської молоді до якісної освіти; 

- реалізацію проблемної теми школи; 

- реалізацію проблемної теми освітянської громади міста; 

- забезпечення атестації та підвищення рівня фахової майстерності 

педпрацівників. 

Зміст та структура методичної роботи в НВК № 12 у 2016-2017 н.р. 

були визначені чинними державним законодавством та були сплановані 

у відповідності до перспективного та річного планів роботи закладу, 

методичної ради, алгоритму засідань шкільних методичних об’єднань 

та школи молодого педагога «Перші кроки». 

        Річний цикл методичної діяльності у 2016-1017 н.р. було організовано 

заступником директора Кульчинською М.П. з метою грунтовної роботи над 

проблемною темою міста «Створення акмеологічного середовища для  

самореалізації особистості шляхом модернізації управлінської, методичної та 

навчально-виховної діяльності», згідно з алгоритмом поетапної реалізації та 

планом роботи над науково-методичною проблемною темою закладу 

«Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу через сучасні підходи 

до створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості», 

з метою забезпечення ефективного виконання Закону України „Про загальну 

середню освіту, ухвали засідання міської серпневої конференції працівників 
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освіти, засідання методичних та педагогічних рад закладу, орієнтуючись на 

позитивну динаміку атестації педагогічних працівників та високі результати 

міського огляду методичної роботи, всебічне діагностування педагогів, глибокий 

аналіз стану організації навчально-виховного процесу та  рівень професійної 

підготовки вчителів згідно з річним планом методичної роботи школи. 

Головне завдання адміністрації закладу щодо впровадження інноваційних 

технологій полягало у визначення напрямків його діяльності таким чином, щоб 

педагогічні працівники були ініціаторами власних ідей, створення таких умов, 

за яких спостерігається зростання особистості педагога, з’являються мотиви до 

самовизначення, самоактуалізації, самореалізації.  

У цьому напрямку проводилася наступна робота: 

• формування інформаційної культури учасників навчально-виховного  

процесу; 

• інформатизація діяльності адміністративно-управлінської ланки; 

• інформатизація процесу навчання і виховання;  

• залучення учнів та вчителів до участі у різноманітних проектах, конкурсах 

З метою контролю за станом інноваційних процесів у закладі 

здійснювався моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, рівня фахової 

майстерності педпрацівників, результативності вчителів, учнів, рівня 

вихованості учнів, стану здоров’я учнів, класно-узагальнюючий контроль та 

психодіагностика різних напрямків і станів. 

З метою забезпечення результативності з питання впровадження сучасних 

педагогічних підходів до організації навчально-виховного процесу  методична 

рада школи виокремила такі основні напрями у рамках роботи над реалізацією 

ІІІ етапу науково-методичної теми закладу:  

• Робота з кадрами, методична робота;  

• Навчальна діяльність;  

• Система виховної роботи. 

Для доцільності й успішності впровадження інновацій було проведено 

діагностування  педагогів, на нарадах з педагогічним колективом було вивчено 

нормативні документи, що регламентують інноваційну діяльність, створено 

картотеку методичної літератури  та  медіатеку електронних посібників з 
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інноваційних технологій. У ході роботи над кожним окремим етапом голови 

ШМО систематизували напрацювання і матеріали у тематичних папках, а по 

завершенню  результати узагальнювалися у матеріалах педагогічних рад (№ 6 

від 27.05.2016р. та № 5 від 22.05.2017р.) за результатами засідання.  

Педагоги НВК № 12 з успіхом використовують ігрові та проектні технології, 

проблемне, розвивальне навчання, різноманітні форми нестандартних уроків, 

організовують навчальну роботу так, щоб учні самі відкривали нове, а не 

одержували готові відповіді, впроваджують елементи групової роботи, 

самостійної роботи з підручником, посібниками, дидактичним роздатковим 

матеріалом, мережею Інтернет, приділяють велику увагу дослідницькій та 

творчій роботі, розробляють посібники для самостійного опрацювання 

матеріалу учнями, дидактичні матеріали до уроків, завдання для перевірки 

знань тощо. 

З метою переходу до роботи над реалізацією ІІІ етапу комплексного 

аналізу, узагальнення результатів та розповсюдження досвіду роботи 

педагогічного колективу у 2017 році динамічною групою у складі Лагодюк 

В.Ю., Середюк О.В., Мотузко О.В., Жагаріної О.О. завершено роботу у 

Всеукраїнському педагогічному проекті «Демократична школа», тандемом 

учителів у складі Іванкової Н.В. та Замлинної Т.Й. взято участь у реалізації 

заключного етапу Всеукраїнського екологічного енергозберігаючого проекту 

«Школа енергії».  

На ниві вивчення та поширення педагогічного досвіду колектив закладу 

активізував участь у загальноміських заходах управління освіти Рівненського 

міськвиконкому та КУ «Рівненський міський методичний кабінет»: учителі 

закладу взяли активну участь у Всеукраїнських, обласних і міських конкурсах 

педагогічної  творчості та майстерності, стали переможцями, призерами, 

лауреатами (Додаток 1); посилено друк у фахових та  Інтернет виданнях, сайтах 

школи та інформаційного центру управління освіти (Додаток 2); видано 

методичні посібники (Додаток 3); продовжено роботу у міських творчих групах 

(Додаток 4). 

           Підвищення фахової майстерності педагогічних працівників НВК № 12 

упродовж навчального року своєчасно відбувалося через проходження курсової 

підготовки на базі РОІППО та  результативну участь у роботі шкільних та 

міських методичних об´єднань учителів української мови та літератури,  учителів 

зарубіжної літератури,  учителів іноземних мов,  учителів математики та 

інформатики,  біології та економіки, учителів фізики, хімії, географії, учителів 

історії та правознавства,  вчителів фізичного виховання та предмета «Захист 
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Вітчизни», вчителів початкових класів, учителів трудового навчання та 

технологій, класних керівників. Молоді учителі  продовжили, а новоприбулі 

розпочали  ґрунтовну роботу в школі молодого педагога „Перші кроки” під 

керівництвом Венцурик Л.М.  згідно з річним планом роботи. 

Упродовж 2016-2017н.р. продовжено потужну  роботу творчої групи 

учителів початкових класів по роботі з обдарованими дітьми у науково-

педагогічному проекті «Інтелект України» у складі керівника групи  Федорчук 

І.В. та членів групи: Слободянюк І.О., Мусійчук О.О., Бреги Н.І., Лапчук В.Б., 

Данилюк О.О., Грибчук С.М., Іванюк Л.В. Координація роботи групи на 

міському та обласному рівнях здійснювалась заступником директора з 

навчально-виховної роботи Карабановою Г.В. На Всеукраїнському рівні 

результати роботи презентовано директором закладу Лагодюк В.Ю. 

Адміністрація школи на належному рівні вирішила проблему 

забезпечення учителів фаховою пресою: кількість підручників, книг, брошур та 

примірників журналів бібліотечного фонду становить 49902, у розпорядженні 

педагогічних працівників  - вільний доступ до мережі Інтернет у методичному 

кабінеті, кабінетах інформатики, лінгафонному кабінеті (каб.102), кабінеті 

Інтернет-мультимедійних технологій (каб. 105); медіатека НВК № 12 налічує 69 

примірників, електронна база методичних напрацювань учителів представлена 

для користування на сайті школи, створено каталог методичних здобутків 

працівників закладу. 

             Адаптоване впровадження в навчально-виховний процес інноваційних 

технологій і методик потребувало оптимального поєднання й конструювання 

різноманітних групових та індивідуальних форм методичної взаємодії в роботі 

шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, динамічних творчих 

груп, адміністрації, взаємодію яких і координувала методична рада на чолі з 

директором школи Лагодюк В.Ю.  

          Робота ШМО та діяльність ШМП базувалися на таких заходах: 

- проведенні засідань, роботі між засіданнями, 

- проведенні тематичних предметних тижнів,  

- роботі утворчих групах, 

- роботі в динамічних групах, 

- взаємовідвідуванні уроків і заходів, 

- самоосвіті, 

- роботі з обдарованими учнями, 

- вивченні, узагальненні, впровадженні ПД, 

- наставництві і стажуванні, 

- індивідуальних консультаціях, 

- проведенні педагогічного моста, 
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- тренінгових заняттих, 

- проведенні та участі у семінарах, 

- проведенні показових уроків та заходів,  

- друкові у фахових виданнях та Інтернет-виданнях, 

- участі у методичній скарбничці, ярмарку педінновацій, освітянських конкурсах. 

   До тематики засідань ШМО було внесено питання про ведення основної 

шкільної документації, критерії оцінювання, з метою  обміну досвідом 

проведено тиждень наставництва і стажування в рамках роботи школи 

молодого педагога, предметні тижні з усіх навчальних дисциплін (Додаток 5). 

Адміністрацією закладу на високому методичному рівні з використанням 

новітніх інформаційних та інноваційних технологій було проведено, а 

секретарем Велетнюк О.В. запротокольовано річний цикл педагогічних рад 

відповідно до річного планування (Додаток 6).  

Педагоги НВК № 12 систематично підвищують рівень фахової 

майстерності, займаються самоосвітою, проходять курсову підготовку 

відповідно  до  графіка управління освіти Рівненської міської ради, атестуються 

згідно з положенням про атестацію педагогічних працівників. Курсову 

перепідготовку у 2016 році пройшли 43 педагогічних працівники.  

      Результати атестації педагогічних працівників за 2016-2017 н.р. 

свідчать про позитивну динаміку зростання педагогічної майстерності та 

фахового рівня педагогічного колективу: 
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           Адміністрація та педагогічні працівники закладу активно виступали на 

міських та обласних та Всеукранських методичних заходах, проводили показові 

уроки та заходи, семінари, майстер-класи, лекції та показові уроки для слухачів 

курсів РОІППО упродовж 2016-2017н.р. (Лагодюк В.Ю., Середюк О.В., 

Кульчинська М.П., Бондарук Л.В., Замлинна Т.Й., Бабійчук Т.П., Степаненко 

Л.П., Затірка О.М., Марчук Н.В., Куришко К.А., Місюра О.С., Височанська 

Т.В., Бондарець Ю.Ю., Марковська Н.В., Марущак Л.І., Мазурок А.П., Рачек 

Т.М., Савенко Н.І.), що зазначено у річних звітах шкільних методичних 

об’єднань. 

            Зросли показники якісного виконання навчальних програм більшістю 

працівників закладу, про що свідчить аналіз відвіданих адміністрацією уроків 

та електронний аналіз  успішності по паралелях і предметах, що підводить до 

висновку про належні фахові знання та володіння методикою викладання 

предмета  учителями НВК № 12 Рівненської міської ради. 

 

 

Додаток 1 

№ ПІБ вчителя Результати участі у фахових конкурсах 

1.  Лагодюк В.Ю., 

Середюк О.В. 

Лауреат міжнародного конкурсу «Інноваційний заклад 

освіти», Київ, 2017. 

2.  Чернова О.І. Переможець міського туру Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності «Учитель року-2017» у номінації 

«Інформатика» 

3.  Лагодюк В.Ю. ІІ місце у міському та ІІ  місце  в обласному турі конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості у номінації «Управління 

освітою» 

4.  Лагодюк В.Ю., 

Середюк О.В. 

 ІІ місце у міському турі конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Виховна робота» 

5.  Степаненко Л.П. ІІ місце у міському  та ІІ  місце  в обласному турі конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості у номінації «Іноземна 

мова» 
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6.  Кульчинська М.П. ІІІ місце у міському  турі конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Іноземна мова» 

7.  Ядвіжук Т.В. ІІІ місце у міському турі конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Українська мова та література» 

8.  Стрельбицька В.В. ІІ місце у міському  турі конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Зарубіжна література» 

9.  Марчук Н.В. ІІ місце у міському турі конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Історія» 

10.  Кульчинська М.П. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Управління освітою» 

11.  Білоконь Р.В. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Іноземна мова» 

12.  Гойда О.В. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Іноземна мова» 

13.  Андраш Т.В. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Іноземна мова» 

14.  Бабійчук Т.П. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Іноземна мова» 

15.  Солтис Т.С. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Українська мова та література» 

16.  Примачок В.В. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Українська мова та література» 

17.  Савсуненко Т.В. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Виховна робота» 

18.  Марковська Н.В. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Зарубіжна література» 

19.  Мазурок А.П. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Зарубіжна література» 

20.  Рачек Т.М. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Зарубіжна література» 

21.  Середюк О.В. Лауреат міського туру конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Зарубіжна література» 

 



64 

 

 

Додаток 2 

№ ПІБ вчителя Публікації у фаховій пресі 

1. Лагодюк В.Ю. Управління школою « Дієве партнерство- успішна школа» 

2. Лагодюк В.Ю. Управління школою « Інноваційний підхід до здійснення 

контрольно-аналітичної діяльності у школі» 

3. Філюк Т.О. Матеріали «My favourite food» розміщено на сайті  РОІППО 

«Освітній навігатор» http://navigator.rv.ua (сертифікат № 

000555 від 22 вересня 2016р.) 

4. Філюк Т.О. Матеріали «Застосування елементів інтерактивного 

навчання для формування компетентності учнів» розміщено 

на сайті  РОІППО «Освітній навігатор» http://navigator.rv.ua 

(сертифікат № 000585 від 22 листопада 2016р.) 

13. Замлинна Т.Й., 

Іванкова Н.В. 

Математика в школах України. Науково-методичний 

журнал № 21-22 (313-314) залистопад 2016р. «Штучні 

супутники Землі». 

14. Замлинна Т.Й. Фізика у школах України. Позакласна робота. Науково-

методичний журнал № 10(70) за жовтень 2016р. «Робота 

математичного гуртка в запитаннях і відповідях». 

 

 

Напрацювання, розташовані  на методичному сервері управління освіти 

Рівненського міськвиконкому http://book.rosvita.rv.ua/: 

1. Додатні і від’ємні числа. Координатна пряма. Цілі числа. Раціональні числа. 

Модуль числа. Порівняння чисел. (Дидактичні матеріали). 

(Методична робота) 

Матеріал для проведення уроку підготувала: Ковальова Людмила 

Миколаївна, учитель математики НВК№12 м.Рівне . 

Створено 24 березня 2016 

2. Поняття файлової системи. Об'єкти файлової системи та їх властивості. 

http://book.rosvita.rv.ua/
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2013-12-11-08-56-49/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/1928-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%E2%80%99%D1%94%D0%BC%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2013-12-11-08-56-49/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/1928-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%E2%80%99%D1%94%D0%BC%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/information/konspects/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1927-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%97%D1%85-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.html
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(Інформатика (конспекти уроків 6 клас)) 

... та екран; • робочі зошити; • презентація. Матеріал для проведення 

уроку підготувала: Ковальова Людмила Миколаївна, учитель 

інформатики НВК№12 м.Рівне . 

Створено 24 березня 2016 

3. Цикл уроків з інформатики в 11 класі фізико-математичного профілю за 

темою «Вказівки повторення у мові програмування» 

(Інформатика (конспекти уроків 11 клас)) 

... проектної технологій навчання, що підвищує ефективність уроку та 

зацікавлює учнів до вивчення теми «Вказівки повторення». Матеріал для 

проведення уроку підготувала: Ковальова Людмила Миколаївна, учитель 

інформатики НВК№12 м.Рівне .  

Створено 24 березня 2016 

4. Текстовий процесор. Урок 1. Призначення, можливості і класифікація систем 

обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. 

(Інформатика (конспекти уроків 9 клас)) 

 НВК№12 м.Рівне       

Створено 24 березня 2016 

5. Портфоліо вчителя фізкультури НВК №12 Семенюк В.П. 

(Мультимедійні презентації) 

Матеріал підготувала:  Семенюк Вікторія Петрівна, учитель НВК№12 м. 

Рівне . 

Створено 25 лютого 2016 

6. Портфоліо вчителя фізичної культури НВК №12 Мелентьєвої Л.О. 

(Мультимедійні презентації) 

Портфоліо вчителя фізичної культури НВК №12 Мелентьєвої Л.О   

Матеріал підготувала: Мелентьєва Лариса Олексіївна, учитель НВК 

№12 м. Рівне . 

Створено 02 квітня 2015 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/information/konspects/info-11-class/1926-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E-%C2%AB%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/information/konspects/info-11-class/1926-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E-%C2%AB%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/information/konspects/info-9-class/1925-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/information/konspects/info-9-class/1925-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2014-01-10-08-40-22/2014-01-10-08-43-37/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1837-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B2%D0%BA-%E2%84%9612-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D0%B2-%D0%BF.html
http://book-server.net/index.php/category/2014-01-10-08-40-22/2014-01-10-08-43-37/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1257-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B2%D0%BA-%E2%84%9612-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%BB-%D0%BE.html
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7. Конспект уроку Тема 1: "Техніка безпеки під час роботи з комп'ютером і 

правила поведінки в комп'ютерному класі" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

... поведінки на уроках інформатики. Матеріали та обладнання: 

комп’ютерна презентація «урок_1.ppt», роздатковий матеріал, пам’ятка, 

закладка.   Матеріал для проведення уроку підготувала: Чернова Ольга 

Ігорівна, учитель НВК№12 м. Рівне. 

Створено 19 березня 2015 

8. Конспект уроку Тема 2: "Можливості комп'ютера" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

... «Професії комп’ютера», лото «Де використовують комп’ютер», 

програма «Сходинки/ Сфери застосування ПК»,  зошит, підручник.   

Матеріал для проведення уроку підготувала: Чернова Ольга 

Ігорівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 19 березня 2015 

9. Конспект уроку Тема 3 "Сучасні комп’ютери" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

... «урок 3.ppt», магнітні картки «Види комп’ютерів», робочий зошит.   

Матеріал для проведення уроку підготувала: Чернова Ольга 

Ігорівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 19 березня 2015 

10. Конспект уроку Тема 4: "Складові комп’ютера (системний блок, пристрої 

введення (миша, клавіатура), виведення даних (монітор, принтер)) їх 

призначення" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

 НВК№12 м. Рівне   

Створено 19 березня 2015 

11. Конспект уроку Тема 5: "Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне 

завершення роботи з комп’ютером" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1214-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF-%D1%8E%C2%AD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF-%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1214-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF-%D1%8E%C2%AD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF-%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1213-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-2-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF-%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1212-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1211-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-4-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA,-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0,-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-,-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80,-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%97%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1211-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-4-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA,-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0,-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-,-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80,-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%97%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1211-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-4-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA,-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0,-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-,-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80,-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%97%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1210-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B05-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1210-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B05-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC.html
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Виховна мета: виховувати культуру користування ПК. Матеріали та 

обладнання: презентація «Урок 5.ppt», кросворд, робочий зошит, 

підручник.   Матеріал для проведення уроку підготувала: Чернова Ольга 

Ігорівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 19 березня 2015 

12. Конспект уроку Тема 6: "Поняття про програму. Робочий стіл. Запуск 

програми на виконання з Робочого стола" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

Мета: виховувати культуру поведінки під час роботи з ПК. Матеріали та 

обладнання: зображення Робочого столу та програм, программа 

«Сходинки».   Матеріал для проведення уроку підготувала: Чернова 

Ольга Ігорівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 19 березня 2015 

13. Конспект уроку Тема 7: "Вікно програми. Завершення роботи з програмою" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

Матеріали та обладнання: презентація «Види комп’ютерів», роздатковий 

матеріал «Самостійна робота: Програма. Вікно програми». Матеріал для 

проведення уроку підготувала: Чернова Ольга 

Ігорівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 19 березня 2015 

14. Конспект уроку Тема 8: "Миша. Наведення вказівника, вибір об’єктів, 

переміщення об’єктів, подвійне клацання" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

  Матеріал для проведення уроку підготувала: Чернова Ольга 

Ігорівна, учитель НВК№12 м. Рівне. 

Створено 19 березня 2015 

15. Конспект уроку Тема 9: "Клавіатура комп’ютера. Призначення основних 

клавіш" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1209-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1209-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1208-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-7-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%8E.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1207-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-8-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1207-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-8-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0,-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1206-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1206-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88.html
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... ПК. Матеріали та обладнання: презентація «урок 9_Клавіатура.ppt», 

програма «Сходинки», робочий зошит.    Матеріал для проведення уроку 

підготувала: Чернова Ольга Ігорівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 19 березня 2015 

16. Конспект уроку Тема 10: "Клавіатура комп’ютера. Відпрацювання навичок 

роботи з клавіатурою та мишею" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

 обладнання: презентація «урок 10.ppt», файл «Текст.txt».  Матеріал для 

проведення уроку підготувала: Чернова Ольга 

Ігорівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 19 березня 2015 

17. Конспект уроку Тема 11: Повторення теми "Основні складові та 

застосування комп’ютерів. Початкові навички роботи з комп’ютером" 

(2 клас - Інформатика (Конспекти уроків)) 

Матеріал для проведення уроку підготувала: Чернова Ольга 

Ігорівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 19 березня 2015 

18. Презентація до уроку "Роль птахів в екосистемах, їх значення для людини. 

Птахівництво. Охорона птахів " 

(Мультимедійні презентації) 

Презентація до уроку "Роль птахів в екосистемах, їх значення для 

людини. Птахівництво. Охорона птахів "   Матеріал  підготувала: 

Конончук Галина Василівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 12 березня 2015 

19. Позакласний захід з електронним супроводом для учнів 6-8 класів 

"Мрійлива Флора - світ рослинний" 

(Позакласна робота) 

...  матеріали: Гербарій, плоди, муляжі овочів та фруктів, мультимедійний 

проектор, презентації, малюнки, фотографії рослин, картки з надписами, 

Червона Книга України (рослини).   Матеріал для проведення заходу 

підготувала: Конончук Галина Василівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1205-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%8E-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%8E.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1205-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%8E-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%8E.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1204-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-11-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1204-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-11-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-2/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1161-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85,-%D1%97%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-2/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1161-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85,-%D1%97%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/1078-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2-6-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/1078-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2-6-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
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Створено 26 лютого 2015 

20. "Роль птахів в екосистемах, їх значення для людини. Птахівництво. Охорона 

птахів" 

(Біологія (конспекти уроків) - 8 клас) 

Матеріали  уроку підготувала: Конончук Галина 

Василівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 26 лютого 2015 

21. Презентація "Природознавство як пропедевтичний природничий курс" 

(Методичні матеріали) 

Презентація "Природознавство як пропедевтичний природничий курс"   

Матеріал  підготувала: Конончук Галина Василівна, учитель НВК№12 м. 

Рівне  

Створено 26 лютого 2015 

22. Презентація "Системи органів" 

(Мультимедійні презентації) 

Презентація "Системи органів"   Матеріал  підготувала: Конончук Галина 

Василівна, учитель НВК№12 м. Рівне. 

Створено 26 лютого 2015 

23. Презентація (кросворд) "Вступ. Організм людини як біологічна система" 

(Мультимедійні презентації) 

Презентація (кросворд)  "Вступ. Організм людини як біологічна система" 

  Матеріал  підготувала: Конончук Галина 

Василівна, учитель НВК№12 м. Рівне. 

Створено 26 лютого 2015 

24. Презентація (кросворд) "Система виділення" 

(Мультимедійні презентації) 

Презентація (кросворд) "Система виділення" .  Матеріал  підготувала: 

Конончук Галина Василівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8-2/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1077-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85,-%D1%97%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8-2/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1077-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85,-%D1%97%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-17/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-3/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/1075-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-2/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1073-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-2/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1072-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8F%D0%BA-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-2/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1070-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
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Створено 25 лютого 2015 

25. Презентація (кросворд) "Зорова сенсорна система" 

(Мультимедійні презентації) 

Презентація (кросворд) "Зорова сенсорна система"  . Матеріал 

 підготувала: Конончук Галина Василівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 25 лютого 2015 

26. Презентація "Вітаміни групи "В"" 

(Мультимедійні презентації) 

Вітаміни групи "В"  . Матеріал  підготувала: Коваль Вікторія 

Святославівна, учитель НВК№12 м. Рівне. 

Створено 20 лютого 2015 

27. Презентація "Поняття «невиснажливого природокористування». Досягнення 

балансу між основними сферами господарської діяльності." 

(Мультимедійні презентації) 

Поняття «невиснажливого природокористування». Досягнення балансу 

між основними сферами господарської діяльності  . Матеріал 

 підготувала: Коваль Вікторія Святославівна, учитель НВК№12 м. Рівне . 

Створено 20 лютого 2015 

28. "Реалізація освітньої галузі "Природознавство" через навчальні предмети 

природознавство та хімія" 

(Мультимедійні презентації) 

"Реалізація освітньої галузі "Природознавство" через навчальні предмети 

природознавство та хімія" . Матеріал підготувала: Конончук Галина 

Василівна, учитель НВК№12  м. Рівне. 

Створено 02 лютого 2015 

29. Фізичні та хімічні властивості основ: дія лугів на індикатори, взаємодія 

основ з кислотами. Реакція нейтралізації 

(Мультимедійні презентації) 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-2/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1069-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-15/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-2/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1044-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-17/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1043-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%C2%AB%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-14/2014-02-10-12-09-17/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1043-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%C2%AB%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-18/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/977-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-18/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/977-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-18/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/851-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8,-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-18/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/851-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8,-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.html
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Презентація до уроку на тему "Фізичні та хімічні властивості основ: дія 

лугів на індикатори, взаємодія основ з кислотами. Реакція нейтралізації"   

Матеріал для проведення уроку підготувала: Самолюк Наталія 

Василівна, учитель  НВК№12  м. Рівне . 

Створено 26 листопада 2014 

30. Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини 

(Мультимедійні презентації) 

Презентація до уроку на тему "Обчислення за хімічними формулами 

молярної маси й кількості речовини" . Матеріал для проведення уроку 

підготувала: Самолюк Наталія Василівна, учитель  НВК№12  м. Рівне  . 

Створено 26 листопада 2014 

31. "Фізичні та хімічні властивості основ: дія лугів на індикатори, взаємодія 

основ з кислотами. Реакція нейтралізації" 

(Хімія (конспекти уроків) - 8 клас) 

Матеріал для проведення уроку підготувала: Самолюк Наталія 

Василівна, учитель  НВК№12  м. Рівне. 

Створено 26 листопада 2014 

32. Окисно-відновні реакції у природі і житті людини 

(Мультимедійні презентації) 

Презентація до уроку на тему "Окисно-відновні реакції у природі і житті 

людини"  . Матеріал для проведення уроку підготувала: Самолюк Наталія 

Василівна, учитель  НВК№12  м. Рівне . 

Створено 25 листопада 2014 

33. Промисловий синтез амоніаку, вибір оптимальних умов синтезу. Будова і 

робота колони синтезу. 

(Хімія (конспекти уроків) - 10 клас) 

...    довкілля у процесі виробництва амоніаку. Обладнання: Таблиця: 

“Виробництво амоніаку”. Модель установки синтезу амоніаку. Тип 

уроку: Урок вивчення нового матеріалу. Матеріал для проведення уроку 

підготувала: Самолюк Наталія Василівна, учитель  НВК№12  м. Рівне. 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-18/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/850-%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%B9-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-18/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8-3/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/849-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8,-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-18/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8-3/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/849-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8,-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-18/%D0%B7%D0%BD%D0%BE-3/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/822-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96-%D1%96-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%96-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-18/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8-3/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/821-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%83,-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%83-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%83.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2014-02-10-12-09-18/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8-3/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/821-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%83,-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%83-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%83.html
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Створено 25 листопада 2014 

1. Конспект уроку "Письмо великої букви О" 

(Матеріали з укр.мови 1 клас) 

Мета: учити дітей писати велику букву О, поєднувати її з іншими 

буквами; розвивати мовлення учнів, їх творче уявлення. Додаткове 

обладнання: предметні малюнки із зображенням осла, оси. Матеріал для 

проведення уроку  підготувала: Мельничук Ольга Павлівна, учитель  

НВК №12 м.Рівне. 

Створено 28 березня 2017 

2. Конспект уроку "Письмо півовалів й овалів" 

(Матеріали з укр.мови 1 клас) 

Матеріал для проведення уроку  підготувала: Мельничук Ольга 

Павлівна, учитель  НВК №12 м. Рівне.. 

Створено 28 березня 2017 

3. Конпект уроку Зображення прямих похилих ліній, прямих із заокругленням 

вгорі та внизу. Поділ слів на склади. Наведення предметів, розфарбовування 

малюнків. Розташування предметів ліво-правого спрямування" 

(Матеріали з укр.мови 1 клас) 

Обладнання: зображення казкової  Білочки і грибочків, на зворотному 

боці яких написані завдання для письма.  Матеріал для проведення уроку 

 підготувала: Мельничук Ольга Павлівна, учитель  НВК №12 м. Рівне. 

Створено 28 березня 2017 

4. Конспект уроку "Письмо рядкової букви С" 

(Матеріали з укр.мови 1 клас) 

Матеріал для проведення уроку підготувала: Мельничук Ольга 

Павлівна, учитель НВК №12 м. Рівне  ... 

Створено 28 березня 2017 

5. Leisure time of young people in Ukraine and English speaking world. Travelling. 

Staying at the hotel. Hotel problems. 

(Англійська мова (конспекти уроків - 11 клас)) 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/primary-education-ukrl/little-school-ukr-mova-1class/2405-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D0%BE.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/primary-education-ukrl/little-school-ukr-mova-1class/2404-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%B9-%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/primary-education-ukrl/little-school-ukr-mova-1class/2403-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9,-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%85-%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/primary-education-ukrl/little-school-ukr-mova-1class/2403-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9,-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%85-%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/primary-education-ukrl/little-school-ukr-mova-1class/2403-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9,-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%85-%D1%96%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/primary-education-ukrl/little-school-ukr-mova-1class/2402-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%81.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/2013-12-16-10-15-36/engish-article-11class/2392-leisure-time-of-young-people-in-ukraine-and-english-speaking-world-travelling-staying-at-the-hotel-hotel-problems.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/2013-12-16-10-15-36/engish-article-11class/2392-leisure-time-of-young-people-in-ukraine-and-english-speaking-world-travelling-staying-at-the-hotel-hotel-problems.html
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Матеріал підготувала:  Симонович Галина Олексіївна, учитель  

НВК №12, м. Рівне  . 

Створено 17 березня 2017 

6. Конспект уроку для 2 класу на тему "Holidays and Traditions" 

(Англійська мова (конспекти уроків - 2 клас)) 

Матеріал підготувала: Гойда Ольга Петрівна, учитель  НВК №12, м. 

Рівне . 

Створено 27 лютого 2017 

7. Сценарій позакласного заходу для 4 класу "Snow White" 

(Позакласні заходи) 

Матеріал підготувала: Білоконь Регіна Володимирівна, учитель  

НВК №12, м. Рівне . 

Створено 27 лютого 2017 

8. Конспект уроку для 1 класу на тему "Toys" 

(Англійська мова (конспекти уроків - 1 клас)) 

Матеріал підготувала: Білоконь Регіна Володимирівна, учитель  

НВК №12, м. Рівне . 

Створено 27 лютого 2017 

9. Художня культура - як духовне явище 

(9 клас) 

Презентацію підготувала: Карчевська Світлана Тарасівна, учитель 

художньої культури Рівненського НВК №12 . 

Створено 31 січня 2017 

10. Архітектура і скульптура - візуальні мистецтва 

(9 клас) 

Презентацію підготувала: Карчевська Світлана Тарасівна, учитель 

художньої культури Рівненського НВК №12 . 

Створено 31 січня 2017 

http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/2013-12-16-10-15-36/engish-article-2class/2321-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-holidays-and-traditions.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8/2320-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83-snow-white.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/2013-12-16-10-15-36/engish-article-1class/2319-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-toys.html
http://book-server.net/index.php/category/2014-09-16-07-20-35/2017-01-31-07-55-12/2017-01-31-08-01-29/9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/2272-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8F%D0%BA-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5.html
http://book-server.net/index.php/category/2014-09-16-07-20-35/2017-01-31-07-55-12/2017-01-31-08-01-29/9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/2271-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%96-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.html


74 

 

11. Види і мова мистецтв 

(9 клас) 

 Презентацію підготувала: Карчевська Світлана Тарасівна, учитель 

художньої культури Рівненського НВК №12 . 

Створено 31 січня 2017 

12. План-конспект уроку з теми "Food" 

(Англійська мова (конспекти уроків - 3 клас)) 

Матеріал підготувала: Філюк Тетяна Олександрівна, учитель  

НВК №12 м. Рівне . 

Створено 13 січня 2017 

13. План-конспект уроку з теми "At Home" 

(Англійська мова (конспекти уроків - 7 клас)) 

Матеріал підготувала: Філюк Тетяна Олександрівна, учитель  

НВК №12 м. Рівне. 

Створено 13 січня 2017 

14. Позакласний захід "BOOKS ARE OUR FRIENDS" 

(Позакласні заходи) 

Матеріал підготувала: Філюк Тетяна Олександрівна, учитель  

НВК №12 м. Рівне. 

Створено 13 січня 2017 

15. Позакласний захід "William Shakespeare" 

(Позакласні заходи) 

Матеріал підготувала: Філюк Тетяна Олександрівна, учитель  

НВК №12 м. Рівне. 

Створено 13 січня 2017 

16. План-конспект з уроку "Food and Drinks My favourite food" 

(Англійська мова (конспекти уроків - 7 клас)) 

http://book-server.net/index.php/category/2014-09-16-07-20-35/2017-01-31-07-55-12/2017-01-31-08-01-29/9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/2270-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/2013-12-16-10-15-36/engish-article-3class/2211-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-food.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/2013-12-16-10-15-36/engish-article-7class/2209-at-home.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8/2204-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-books-are-our-friends.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8/2203-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-william-shakespeare.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/2013-12-16-10-15-36/engish-article-7class/2191-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-food-and-drinks-my-favourite-food.html
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Матеріал підготувала:  Філюк Тетяна Олександрівна, учитель  НВК №12, 

м. Рівне . 

Створено 18 листопада 2016 

17. Позакласний захід : "TARAS SHEVCHENKO" 

(Позакласні заходи) 

Матеріал підготувала:  Філюк Тетяна Олександрівна, учитель  НВК №12, 

м. Рівне . 

Створено 18 листопада 2016 

18. План-конспект з уроку "WE ARE GOING IN FOR SPORT" 

(Англійська мова (конспекти уроків - 7 клас)) 

Матеріал підготувала:  Філюк Тетяна Олександрівна, учитель  НВК №12, 

м. Рівне . 

Створено 18 листопада 2016 

19. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

(Авторські семінари) 

Матеріал підготувала:  Філюк Тетяна Олександрівна, учитель  НВК №12, 

м. Рівне. 

Створено 18 листопада 2016 

20. План-конспект з уроку "School subjects" 

(Англійська мова (конспекти уроків - 5 клас)) 

Матеріал підготувала:  Філюк Тетяна Олександрівна, учитель  НВК №12, 

м. Рівне.  

Створено 18 листопада 2016 

21. Сценарій виховного заходу "Великодні писанки захисникам" 

(Виховні, сценарії та розробки) 

Матеріал підготувала: Тимчук Ольга Сергіївна, учитель  НВК №12 м. 

Рівне. 

http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8/2190-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-taras-shevchenko.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/2013-12-16-10-15-36/engish-article-7class/2189-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-we-are-going-in-for-sport.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-31-09-51-46/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/2188-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-31-09-51-46/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/2188-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/2013-12-16-10-15-36/engish-article-5class/2187-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-school-subjects.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96,-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8/1996-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html
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Створено 19 квітня 2016 

22. Конспект уроку "Гори Карпати" 

(Матеріали з природознавства 1 клас) 

... сигнальні картки зеленого та червоного кольорів. Тип уроку: 

комбінований. Матеріал для проведення уроку підготувала: Тимчук 

Ольга Сергіївна, учитель  НВК№12 м. Рівне. 

Створено 19 квітня 2016 

23. Футбол. Як козаки футбол грали 

(2 клас) 

... та швидкістно-силових якостей учнів. Інвентар: м’ячі, мікрофон 

(олівець), кеглі, ворота, картки з буквами. Місце проведення: спортивний 

зал школи. Матеріал  для проведення уроку підготувала: Семенюк 

Вікторія Петрівна, учитель  НВК №12 м. Рівне. 

Створено 24 березня 2016 

24. Сценарій спортивного свята "Тато, мама, я - спортивна сім'я!" 

(Позаурочні заходи) 

... картки зі словами. Матеріал  для проведення заходу підготувала: 

Семенюк Вікторія Петрівна, учитель  НВК №12 м. Рівне. 

Створено 24 березня 2016 

25. Граючись міцніємо 

(2 клас) 

Матеріал  для проведення заходу підготувала:  Семенюк Вікторія 

Петрівна, учитель  НВК №12 м. Рівне. 

Створено 24 березня 2016 

26. Додатні і від’ємні числа. Координатна пряма. Цілі числа. Раціональні числа. 

Модуль числа. Порівняння чисел (Дидактичні матеріали). 

(Методична робота) 

Матеріал для проведення уроку підготувала: Ковальова Людмила 

Миколаївна, учитель математики НВК№12 м.Рівне. 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-16-09-21-25/2013-12-16-09-24-22/primary-education-nature/little-school-nature-1class/1995-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2014-01-10-08-40-22/2014-01-10-08-43-37/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1931-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D1%8F%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2014-01-10-08-40-22/2014-01-10-08-43-37/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8/1930-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE,-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0,-%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%96%D0%BC-%D1%8F.html
http://book-server.net/index.php/category/2014-01-10-08-40-22/2014-01-10-08-43-37/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1929-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%BC%D0%BE.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2013-12-11-08-56-49/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/1928-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%E2%80%99%D1%94%D0%BC%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2013-12-11-08-56-49/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/1928-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%E2%80%99%D1%94%D0%BC%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
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Створено 24 березня 2016 

27. Поняття файлової системи. Об'єкти файлової системи та їх властивості. 

(Інформатика (конспекти уроків 6 клас)) 

... та екран; • робочі зошити; • презентація. Матеріал для проведення 

уроку підготувала: Ковальова Людмила Миколаївна, учитель 

інформатики НВК№12 м.Рівне. 

Створено 24 березня 2016 

28. Цикл уроків з інформатики в 11 класі фізико-математичного профілю за 

темою «Вказівки повторення у мові програмування» 

(Інформатика (конспекти уроків 11 клас)) 

... проектної технологій навчання, що підвищує ефективність уроку та 

зацікавлює учнів до вивчення теми «Вказівки повторення». Матеріал для 

проведення уроку підготувала: Ковальова Людмила Миколаївна, учитель 

інформатики НВК№12 м.Рівне . 

Створено 24 березня 2016 

29. Текстовий процесор. Урок 1. Призначення, можливості і класифікація 

систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. 

(Інформатика (конспекти уроків 9 клас)) 

Матеріал для проведення уроку підготувала: Ковальова Людмила 

Миколаївна, учитель інформатики НВК№12 м.Рівне . 

Створено 24 березня 2016 

30. Тема: Додавання та віднімання раціональних чисел. Інтегрований урок 

(математика та історія України). 

(6 клас) 

... програмовий  контроль, екзамен. Обладнання: фотографії, картки з 

завданням. Матеріал для проведення уроку підготувала: Чернова Вікторія 

Володимирівна, учитель математики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 24 березня 2016 

31. Портфоліо вчителя фізкультури НВК №12 Семенюк В.П. 

(Мультимедійні презентації) 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/information/konspects/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1927-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%97%D1%85-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/information/konspects/info-11-class/1926-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E-%C2%AB%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/information/konspects/info-11-class/1926-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E-%C2%AB%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/information/konspects/info-9-class/1925-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/information/konspects/info-9-class/1925-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2014-01-30-11-05-23/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1921-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2014-01-30-11-05-23/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1921-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB.html
http://book-server.net/index.php/category/2014-01-10-08-40-22/2014-01-10-08-43-37/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97/1837-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B2%D0%BA-%E2%84%9612-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D0%B2-%D0%BF.html
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Матеріал підготувала:  Семенюк Вікторія Петрівна, учитель НВК№12 м. 

Рівне. 

Створено 25 лютого 2016 

32. Теорема Піфагора 

(8 клас) 

... різними способами; застосовувати теорему Піфагора  при розв’язуванні 

задач. Обладнання: комп’ютер і проектор. Матеріал підготувала: 

Замлинна Тетяна Йосипівна, учитель математики НВК №12 м.Рівне . 

Створено 24 лютого 2016 

33. Активізація пізнавальної діяльності учнів через інтерактивні технології на 

уроках математики 

(Методична робота) 

... у навчанні кожного учня. Рекомендовано вчителям математики  для 

використання в практиці роботи. Матеріал підготувала: Замлинна Тетяна 

Йосипівна, учитель математики НВК №12 м.Рівне. 

Створено 24 лютого 2016 

34. Сценарій англійською мовою для учнів 3-го класу "Winter is fun" 

(Позакласні заходи) 

Матеріали підготувала:  Бондарець Юлія Юріївна, учитель англійської мови 

Рівненського НВК №12. 

Створено 10 лютого 2016 

35. Презентація до теми:"Штучні супутники Землі. Перша космічна 

швидкість.Розвиток космонавтики. Внесок українських учених у розвиток 

космонавтики". 

(Дидактичні матеріали) 

Презентація до теми:"Штучні супутники Землі. Перша космічна 

швидкість.Розвиток космонавтики. Внесок українських учених у розвиток 

космонавтики". Матеріал для проведення уроку підготувала: Замлинна Тетяна, 

учитель фізики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 04 лютого 2016 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2014-01-30-11-05-23/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1817-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2013-12-11-08-56-49/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/1816-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2013-12-11-08-56-49/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/1816-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/humanities/2013-12-16-10-10-30/2013-12-16-10-14-13/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8/1737-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2-3-%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83-winter-is-fun.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-06-46/%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/1726-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-06-46/%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/1726-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-06-46/%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/1726-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
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36. Позакласний захід «Суд над тепловим двигуном» (10 клас) 

(Позаурочна робота) 

До даного уроку готуються заздалегідь. Матеріал для проведення уроку 

підготувала: Замлинна Тетяна, учитель фізики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 04 лютого 2016 

37. Позакласний захід "Вода знайома та незнайома" 

(Позаурочна робота) 

Матеріал для проведення уроку підготувала: Замлинна Тетяна, учитель 

фізики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 04 лютого 2016 

38. Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток 

космонавтики. Внесок українських учених у розвиток космонавтики 

(Фізика - Конспекти уроків (10 клас)) 

Матеріали  підготувала: Замлинна Тетяна, учитель фізики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 21 січня 2016 

39. Узагальнення і систематизація знань з теми: “Кінематика” 

(Фізика - Конспекти уроків (10 клас)) 

Матеріал для проведення уроку підготувала: Замлинна Тетяна, учитель 

фізики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 21 січня 2016 

40. Умови плавання тіл 

(Фізика - Конспекти уроків (8 клас)) 

... гумова кулька.   Матеріал для проведення уроку підготувала: Замлинна 

Тетяна, учитель фізики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 21 січня 2016 

41. Плавлення і кристалізація твердих тіл 

(Фізика - Конспекти уроків (8 клас)) 

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-06-46/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/1725-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-06-46/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/1724-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B0.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-08-02/physics-10class/1687-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-08-02/physics-10class/1687-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-08-02/physics-10class/1686-%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%E2%80%9C%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%E2%80%9D.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-08-02/physics-8class/1685-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%96%D0%BB.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-08-02/physics-8class/1684-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%85-%D1%82%D1%96%D0%BB.html
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Матеріал для проведення уроку підготувала: Замлинна Тетяна, учитель 

фізики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 21 січня 2016 

42. Закон збереження енергії. Перетворення теплової енергії в механічну. 

Принцип дії теплової машини 

(Фізика - Конспекти уроків (8 клас)) 

... знання про теплові машини в житті людини, в природі. Обладнання: скляна 

пробірка, вода, спиртівка, теплоприймач, електроплита. Матеріал для 

проведення уроку підготувала: Замлинна Тетяна, учитель фізики НВК №12 м. 

Рівне. 

Створено 21 січня 2016 

43. Двигун внутрішнього згоряння . Екологічні проблеми використання 

теплових двигунів 

(Фізика - Конспекти уроків (8 клас)) 

Матеріал для проведення уроку підготувала: Замлинна Тетяна, учитель 

фізики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 21 січня 2016 

44. Випаровування і конденсація рідин 

(Фізика - Конспекти уроків (8 клас)) 

... посудини, олія, аркуш паперу, вертикальний екран. Матеріал для 

проведення уроку підготувала: Тетяна Замлинна, учитель 

фізики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 21 січня 2016 

45. Розв’язування задач на знаходження об’ємів тіл, утворених обертанням 

плоских фігур навколо заданої осі.   (11 клас) 

Матеріал для проведення уроку підготувала: Чернова Вікторія 

Володимирівна, учитель математики НВК №12 м. Рівне. 

Створено 11 січня 2016 

46. Сценарій виступу агітбригади «Молодь обирає здоров’я» 

(ЦС до себе)    НВК №12.  

http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-08-02/physics-8class/1683-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-08-02/physics-8class/1683-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-08-02/physics-8class/1682-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-08-02/physics-8class/1682-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-44-24/2013-12-09-07-00-58/2013-12-09-07-08-02/physics-8class/1681-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2014-01-30-11-05-23/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1667-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BC%D1%96%D0%B2-%D1%82%D1%96%D0%BB,-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D1%96.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-09-06-41-15/math/2014-01-30-11-05-23/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/1667-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BC%D1%96%D0%B2-%D1%82%D1%96%D0%BB,-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D1%96.html
http://book-server.net/index.php/category/2013-12-18-11-43-59/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%86%D1%81-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5/1436-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83-%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%C2%AB%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%94-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%C2%BB.html
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Створено 15 жовтня 2015 

47. Сценарій проведення концерту до Дня матері «Без матері нам світ не буде 

милим» 

(Загальношкільні виховні заходи) 

Матеріали підготувала:  Тимчук Ольга Сергіївна, педагог-організатор 

Рівненського НВК №12. 

Створено 15 жовтня 2015 

48. Підсумки роботи методоб’єднання світової літератури за 2014-2015 

навчальний рік 

(Методична робота) 

... семінари-практикуми 22.10.2014 «Використання методів ейдетики як шлях 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу зі світової літератури» 

на базі НВК №26. 01.04.2015 «Шляхи формування свідомого читача на уроках 

світової літератури в контексті  вимог сучасної літературної освіти»  

Створено 01 вересня 2015 

49. Результативність участі в конкурсах Українська мова та література 2014-

2015 навчальний рік 

(Кабінет української мови та літератури) 

...  Екскурсоводи-краєзнавці   «Розстріляна молодість». 

Всеукраїнський конкурс з українознавства.  

Створено 13 серпня 2015 

50. Аналіз участі в олімпіадах, МАН, конкурсах у 2014-2015 н.р. 

(Кабінет української мови та літератури) 

Створено 13 серпня 2015 

51. Портфоліо вчителя фізичної культури Семенюк В.П. НВК №12.pptx 

(Attached to Article: Портфоліо вчителя фізкультури НВК №12 Семенюк В.П.) 

Створено 25 лютого 2016. 
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82 

 

Додаток 3 

№ ПІБ вчителя Назва навчально-методичного посібника 

1. Лагодюк В.Ю., Інноваційний підхід до контролю за виконанням 

управлінських рішень у школі. 

2. Лагодюк В.Ю., 

Середюк О.В. 

Дієве партнерство – успішна школа 

3. Кульчинська  М.П. Атестація педагогічних працівників у школі 

4. Марчук Н.В. Поліська Січ 

5. Марчук Н.В. Українське державництво в образотворчому мистецтві на 

прикладі творчості Ніла Хасевича 

6. Білоконь Р.В. Навчально-ігрова діяльність на початковому етапі вивчення 

англійської мови 

7. Білоконь Р.В. Speak with me! 

8. Степаненко Л.П. Я поділяю європейські цінності 

9. Степаненко Л.П. Формування полікультурної особистості учня засобами 

іноземної мови через використання інноваційних 

педагогічних технологій 

10. Кульчинська М.П Використання інноваційних інформаційних та інтерактивних 

прийомів і методів навчання на уроці англійської мови з 

метою полікультурного розвитку особистості 

11. Білоконь Р.В. Збірник вправ для формування читацьких навичок учнів 3-4 

класів 

12. Андраш Т.В. Вивчення англійської мови у системі інклюзивної освіти 

13. Солтис Т.С., Пошуково-дослідницька робота з народознавства на уроках 

української мови та літератури через особистісно 

зорієнтоване навчання 

14. Вітковська О.П. Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчих 

здібностей учнів на уроках української мови 

15. Вітковська О.П., Реалізація діяльнісного підходу на уроках української мови 

та літератури через творчу взаємодію вчителя та учня 
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Солтис Т.С.,  

Велетнюк О.В.,  

Примачок В.В. 

16. Примачок В.В. Лексикологія. Фразеологія 

17. Ядвіжук Т.В. Просте ускладнене речення 

18. Філюк Т.О. Застосування елементів інтерактивного навчання для 

формування комунікативної компетентності учнів. Прислів’я, 

приказки та скоромовки як невід’ємний елемент на уроках 

англійської мови 

19. Стрельбицька В.В. Формування комунікативної компетентності учня через 

ігрові та творчі завдання на уроках зарубіжної літератури 

20. Бугайчук О.О. Формування основ естетичної культури школярів через 

організацію дозвілля 

21. Бондарець Ю.Ю. English Reader 

22. Гойда О.П. Формування комунікативних компетентностей на 

початковому етапі вивчення англійської мови 

23. Сидорук Г.В.  Сучасні підходи та тенденції формування мовленнєвої 

компетенції (читання) на початковому етапі навчання 

англійської мови 

24. Середюк О.В., 

Марковська Н.В., 

Мазурок А.П.,   

Рачек Т.М. 

Формування літературних компетентностей 

25. Білоконь Р.В. Формування читацьких навичок учнів 1-2 класів 

26. Савсуненко Т.В. Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього 

27. Бабійчук Т.П. Експрес-контроль на уроках англійської мови 

28. Гисюк Н.В. Урізноманітнення методів і прийомів роботи на уроках 

математики з метою формування логіко-математичної 

компетенції 
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29. Кривко В.Г. Створення креативного освітнього середовища та 

впровадження інтерактивних технологій, спрямованих на 

становлення й розвиток творчої особистості 

30. Куришко К.А. Методичні засади підготовки до уроків фізкультури ХХІ 

століття 

31. Куришко К.А. Поурочні тести з предмета «Захист Вітчизни» 

32. Куришко К.А. Історичні етапи розвитку військового мистецтва українського 

народу 
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Додаток 4 

№  ПІП учасника  Назва творчої групи  

1  Андраш Т.В.  Всеукраїнська творча група ПАЗЛ , міжпредметна творча група з акмеології 

2  Бабійчук Т.П.  Програма E-twinning,  група з творчого письма при РДГУ  

3  Симонович Г.О.  Член журі міського етапу олімпіади  

4 Сидорук Г.В. Член журі міського етапу олімпіади 

5 Затірка О.М.  Член журі міського етапу олімпіади 

6  Венцурик Л.М.  Особистісно зорієнтоване навчання, по експериментальній програмі А.Омельчука  

7  Сорока І.В.  Акмеологічний підхід до вивчення української мови  

8  Ядвіжук Т.В.  Використання інноваційних засобів на уроках української мови та літератури  

9  Вітковська О.П.  По експериментальній програмі А.Омельчука  

10  Марковська Н.В.  Нетрадиційні форми залучення учнів до книги  

11  Рачек Т.М.  Нетрадиційні форми залучення учнів до книги  

12  Шубер Г.О.  Обласна творча група вчителів трудового навчання з формування та розвитку ключових компетентностей учнів 

через застосування педагогічної технології «Метод проектів»  

13  Самолюк Н.В.  Впровадження ІКТ в навчальний процес з хімії  

14  Мілінчук М.М.  Намисто бібліотечних ідей: класика жанру та інновації  
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15  Гайдук Г.В.  По розв’язуванню олімпіад них задач  

16  Третьяк Т.С.  По розв’язуванню олімпіад них задач  

17  Іванюк Л.В.  Інтерактивне викладання в системі природничих наук  

18  Мусійчук О.О.  Інтерактивне викладання в системі природничих наук  

19  Сирочук Н.П.  Використання НІТ на уроках  

20 Грибчук С.М.  Диференційоване навчання в початкових класах  

21  Чернишова О.П.  Акмеологічний підхід до вивчення суспільствознавчих дисциплін  

22 Федорчук І.В. По роботі у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 

23 Слободянюк І.О. По роботі у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 

24 Грибчук С.М. По роботі у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 

25 Данилюк О.О. По роботі у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 

26 Мусійчук О.О. По роботі у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 

27 Брега Н.І.  По роботі у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 

28 Лапчук В.Б. По роботі у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 

29 Іванюк Л.В. По роботі у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 
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Додаток 5 

 

МІСЯЦЬ 

 

 

І ТИЖДЕНЬ 

 

ІІ ТИЖДЕНЬ 

 

ІІІ ТИЖДЕНЬ 

 

ІVТИЖДЕНЬ 

Жовтень 

Місячник патріотичного 

виховання 

 

 

 

Тиждень історії 

 

 

 

 

 

Листопад 

Місячник правових знань 

  

 

  

Тиждень 

правознавства 

Грудень 

 

Тиждень фізичної 

культури та предмета 

„Захист Вітчизни”” 

Тиждень 

математики та 

інформатики  

  

Лютий 

Місячник здорового 

способу життя 

 

Декада іноземних мов 

 

 

 

 

 

Тиждень світової 

літератури 

Березень 

Місячник естетичного 

виховання 

Декада української 

мови та літератури 

 

 

Тиждень музики, 

образотворчого 

мистецтва та 

трудового навчання 

 

 

Квітень 

Місячник екологічної 

освіти і виховання 

  

Тиждень фізики   

хімії , географії, 

та 

космонавтики 

 

Тиждень біології, 

природи, екології та 

основ здоров’я 

Ти 

Тиждень ОЗ та ОП 
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Додаток 6 

Серпень 2016 

1.Підсумки роботи за 2015-2016 н.р. 

2. Пріоритетні завдання на 2016-2017 н.р. 

3.Затвердження плану роботи навчального закладу на 2016-2017 н.р. 

 

Грудень 2016 

1. Стан організації навчально-виховного процесу з історії та правознавства. 

 

Лютий 2017 

1. Стан організації навчально-виховного процесу з фізики та астрономії. 

 

Березень 2017 

1.Презентація досвіду роботи  вчителів,  які атестуються. 

2. Хід роботи над реалізацією ІІІ етапу (комплексний аналіз, узагальнення 

результатів та розповсюдження досвіду) проблемної теми закладу. 

 

Травень 2017 

1. Організація навчально-виробничої практики. 

2. Переведення учнів 1-4класів до наступного класу. 

3. Нагородження учнів 1-4 класів Похвальними листами „За високі 

досягнення у навчанні”. 

4. Проведення ДПА. 

Червень 2017 

1. Про підсумки проходження навчально-виробничої практики 

учнями 5-8, 10 класів. 

2. Нагородження Похвальними листами „За високі досягнення у 

навчанні” учнів 5-8, 10 класів. 
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3. Про переведення учнів 5-8, 10 класів до наступного класу. 

4. Про підсумки проведення ДПА. 

5. Про отримання свідоцтв з відзнакою про базову середню освіту. 

6. Про випуск учнів 9х класів зі школи. 

7. Нагородження Похвальними грамотами „За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів” учнів 11х класів. 

8. Про нагородження учнів 11 класів Золотою та Срібною медалями.  

 9. Про випуск учнів 11х класів. 

 

9. Спортивно-масова робота 

З урахуванням особливостей матеріально-технічної бази, особливостей 

вивчення окремих предметів та з метою дотриманням вимог ДСанПіН 

5.5.2.008-01 у серпні 2016 року був складений розкладу уроків. Відповідно до 

навчального навантаження вчителів розклад був змінений на початку ІІ 

семестру 2016-2017 н. р. У серпні 2016 року відповідно до розкладу уроків 

був складений та погоджений з профкомом графік чергування вчителів по 

школі. Цей графік уточнявся в січні місяці 2017 року. 

Постійно, впродовж всього навчального року, організовувалась та 

обліковувалась заміна уроків учителями. Двічі на місяць у бухгалтерію УО 

подавались табелі на аванс та заробітну плату педагогічним працівникам. 

У січні 2017 року був складений попередній графік відпусток 

педагогічних працівників та бібліотекарів. У травні-червні у графік було 

внесено зміни відповідно до розкладів ДПА, ЗНО, режиму роботи 

пришкільного табору. 

Впродовж навчального року групою громадського контролю 

проводився контроль за якістю харчування у шкільній їдальні, про що 

свідчать відповідні акти. 

 Згідно з планом роботи закладу на 2016-2017 н. р., 

Положенням про проведення Спартакіади школярів м. Рівного у 2016 - 2017 

н. р., наказом по школі від 31 серпня 2016 р. №269 «Про організацію 

спортивно-масової роботи у 2016-2017 н. р.», з метою покращення 

навчального процесу з фізичної культури, поліпшення здоров’я дітей, у 

закладі проводились заняття з фізичної культури, позакласна фізкультурно-

оздоровча і спортивно-масова робота. 

Навчально-виховний процес з фізичної культури в цьому навчальному 

році здійснювали 6 учителів фізичної культури. Всі вчителі мають спеціальну 

освіту, закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації;  1 учитель 

(Куришко К.А.) має вищу кваліфікаційну категорію та звання «учитель-

методист», 2 учителів (Мелентьєва Л.О., Семенюк В.П.) мають вищу 
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кваліфікаційну категорію та звання «старший учитель», 2 учителів 

(Цимбалюк О.П., Баша Ю.В.) – І кваліфікаційну категорію, 1 учитель 

(Жук А.М.) – ІІ кваліфікаційну категорію. У цьому навчальному році 

атестувався на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та присвоєння 

звання «вчитель-методист» Куришко К.А. 

Стан матеріальної бази закладу в цілому на задовільному рівні. Наявні 

акти-дозволи на заняття в обох спортзалах. Навчальний процес у ЗНЗ 

відбувається згідно з Типовими навчальними планами для загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженими відповідними наказами Міністерства 

освіти і науки України. На вивчення фізичної культури відводилася така 

кількість годин: у 1-4 класах – 3 год.на тиждень, у 5-8 класах – 3 год. на 

тиждень, у 9-А, -Б класах – 2,5 год. на тиждень, у 9-В класі – 2 год. на 

тиждень, у 9-Г – 3 год. на тиждень, у 10-11 класах – 2 год. на тиждень.  

У 2016-2017 н. р. учні 5-11 класів навчались за програмою з фізичної 

культури, яка передбачає вивчення предмета за модульною системою. 

Враховуючи побажання учнів та стан матеріальної бази закладу, до вивчення 

було обрано такі варіативні модулі: футбол, волейбол, легка атлетика, 

баскетбол, настільний теніс. 

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я, з метою диференційованого підходу до 

школярів на уроках фізичної культури всі учні за результатами медичних 

оглядів були поділені на 3 медичні групи. Поділ дітей на групи проводиться 

на підставі медичних обстежень та наданих медичною сестрою списків, які 

були затверджені наказом по школі «Про поділ учнів на групи для занять 

фізичною. культурою». Розподіл учнів на медичні групи для занять фізичною 

культурою висвітлено в таблиці.  

Навчальний 

рік 

Всього Основна Підготовча Спеціальна Звільнені 

К-ть 

учнів 

% К-ть 

учнів 

% К-ть 

учнів 

% К-ть 

учнів 

% К-ть 

учнів 

% 

2013-2014 1694 100 961 57 478 28 230 14 25 1 

2014-2015 1759 100 1154 66 422 24 163 9 20 1 

2015-2016 1746 100 1201 69 417 24 112 6 16 1 

2016-2017 1756 100 1246 71 393 22,5 109 6 8 0,5 

За даними таблиці, 71% учнів належать до основної групи. Це 

практично здорові діти, які можуть здавати навчальні нормативи та брати 

участь у змаганнях. З кожним роком кількість дітей, віднесених до основної 

групи, зростає. 

Підготовча медична група налічує 393 дітей (22,5%) – діти з 

незначними відхиленнями у стані здоров’я або після хвороби звільнені від 
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занять в основній групі терміном до 2 місяців, стан захворювання їх не 

потребує спеціальної програми, але унеможливлює залучення цих дітей до 

участі у спортивних змаганнях. 

Спеціальна медична група налічує 109 дітей (6 %) – діти з суттєвими 

порушеннями у стані здоров’я, які потребують спеціальної програми з 

фізичної культури, не можуть брати участі у змаганнях. Учні, які за 

результатами медичного огляду віднесені до спеціальної медичної групи, 

відвідують обов’язкові уроки, де виконують коригувальні вправи і вправи 

для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані за діагнозом 

захворювання. Частина дітей за станом здоров’я, відповідно до результатів 

медичного обстеження, звільнена від уроків фізичної культури (8 учнів, або 

0,5% від загальної кількості). У цьому навчальному році кількість дітей, 

віднесених до спеціальної, підготовчої медичних груп та звільнених 

зменшилась, а в основній групі – збільшилась. 

У кожному класі закладу ведеться листок здоров’я класу, у якому 

визначено, до якої групи за станом здоров’я відноситься дитина та вказано 

зміну групи, якщо така була.  

У школі впродовж жовтня-травня працювали 2 спортивні гуртки 

(«Футбол», «Волейбол»), у яких займались 41 дитина (2,3% від загальної 

кількості учнів), що дало можливість підготувати збірні команди закладу до 

участі у міських змаганнях. 

Впродовж року учні навчального закладу брали участь у шкільних 

спортивно-масових заходах, у спортивних змаганнях у рамках Спартакіади 

школярів ЗНЗ м. Рівного та в змаганнях, які не входять до програми 

Спартакіади школярів. Активною є участь учнів в усіх спортивних 

змаганнях, святах, заходах, що проводяться в навчальному закладі. Серед них 

слід відзначити предметний тиждень фізичної культури та курсу «Захист 

Вітчизни», Олімпійський тиждень, День ЦЗ, спортивні заходи в 

пришкільному таборі «Веселка», які відбувалися за окремими планами та до 

проведення яких долучалися всі вчителі фізичної культури. 

Результати участі учнів закладу в міських та обласних спортивних 

змаганнях та заходах у 2016-2017 н. р. 

 

1. Міські змагання з легкої атлетики серед збірних команд школярів 2002-

2003 р. н. – І місце. 

2. Міський етап спортивної гри «Сімейні перегони» - ІІ місце. 

3. Обласний етап спортивної гри «Сімейні перегони» - І місце. 
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Порівняльна таблиця участі учнів НВК №12 в Спартакіаді школярів 

м. Рівного 

 

Рік 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Місце ІІІ ІІ ІІ ІV Х VII ІІ ІІІ ІІ ІV 

 

Активне залучення учнів до участі в спортивно-масових заходах та 

перемога збірної команди школи у змаганнях з легкої атлетики (вчитель 

Мелентьєва Л.О.) дали можливість посісти ІV місце у загальному підсумку 

Спартакіади школярів ЗНЗ м. Рівного. У порівнянні з попереднім роком 

погіршилися результати участі у змаганнях з футболу, баскетболу, «Старти 

надій». 

Серед досягнень юних спортсменів нашого навчального закладу слід 

зазначити ще ІІ місце на міському та І місце на обласному етапі сімейної 

спортивної гри «Сімейні перегони» (сім’я Мрозовичів, вчитель Баша Ю.В.). 

У міській Спартакіаді серед працівників навчальних закладів у цьому 

навчальному році учителі нашої школи участі не брали. 

У цілому можна зазначити, що навчальні цілі та завдання з предмета 

впродовж року виконувались в повному обсязі та на задовільному рівні.  

 

10. Військово-патріотичне виховання 

Згідно зі ст. 8, 9 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Указом Президента України від 25.10.2002 № 984/2002 «Про 

Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичне виховання 

молоді», постановою Кабінету міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про 

допризовну підготовку молоді», програмою предмета «Захист Вітчизни», яка 

розроблена відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої 

освіти, наказами Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 

«Про організацію роботи з допризовною молоддю», згідно з наказом МОН 

України від 16.06.2015 р. №641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», наказом по школі від 31.08.2016 р. №267 «Про 

проведення занять з предмета „Захист Вітчизни” та військово-патріотичне 

виховання у 2016-2017 н.р.», річним планом закладу, з метою підвищення 
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рівня підготовки учнів до служби у Збройних Силах України, удосконалення 

навчально-матеріальної бази, цивільного захисту, військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді в закладі, у 10-11 класах вивчався предмет 

«Захист Вітчизни» за відповідними програмами для хлопців та дівчат.  

Згідно з робочим навчальним планом школи вивчення цього предмета 

здійснювалося 1,5 год. на тиждень у 10-11 класах. У 10-Б, -В та 11-А класах 

«Захист Вітчизни» викладався окремо для дівчат та хлопців за відповідними 

програмами. В решті класів (10-А, 11-Б) – тільки за програмою для хлопців, 

оскільки кількість учнів у цих класах є недостатньою для їх поділу. В 10-В та 

11-Б класах за заявами батьків предмет викладався за програмою для юнаків і 

для змішаних груп дівчат та юнаків. 

«Захист Вітчизни» викладали такі вчителі: для хлопців – 

Куришко К.А., вчитель вищої категорії, учитель-методист (атестувався в 

поточному навчальному році); основи медико-санітарної підготовки для 

дівчат – Рачек Т.М., учитель вищої категорії, «старший вчитель». 

Метою вивчення предмета «Захист Вітчизни» є:  

1. ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення 

захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони здоров’я; 

2. набуття знань про функції Збройних Сил України, їхні характерні 

особливості; 

3. засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, медико-

санітарної підготовки; 

4. здійснення психологічної підготовки до захисту Вітчизни; 

5. формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і 

навичок учнів щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання; 

6. підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, 

служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 

визначених чинним законодавством. 

Вивченням предмета «Захист Вітчизни» у 2016-2017 навчальному році 

було охоплено всіх учнів 10-11 класів, за результатами річного оцінювання 

95% з них  мають високий рівень навчальних досягнень, що свідчить про 

високу мотивацію учнівської молоді до вивчення предмета. 

Заняття проводились на базі кабінету предмета «Захист Вітчизни», на 

стройовому та спортивному майданчиках, в мультимедійному кабінеті. У 

кабінеті є наочність у вигляді стендів, наявні  необхідні для навчання 

протигази, дерев’яні макети автомата Калашникова, гранати.  

 Вивчення програмового матеріалу здійснювалось за допомогою 

теоретичних, практичних занять та навчально-польових зборів. Теоретичні 

заняття проводились лекційним методом з використанням мультимедійного 
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проектора. На практичних заняттях учителі використовували схеми приладів, 

показували техніку виконання вправ, тренували учнів. Навчально-польові 

збори для учнів 11-х класів у ІІ семестрі проводились методом погодинних 

занять. Але впродовж року були проведені ще окремі практичні заняття: 

огляд-конкурс патріотичної пісні та строю «Червона калина», екскурсії для 

дівчат та хлопців у військові частини, стрільба з АК на полігоні та практичні 

заняття з основ медичних знань, які проводились за участю медичної сестри 

закладу Токарець С.М. За підсумками цих занять учні склали заліки з 

прикладної підготовки, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки. 

Цікаво та змістовно проводилась позакласна робота з предмета: заходи 

до Дня Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, Дня збройних 

сил України, заходи в рамках проведення тижня фізичної культури та 

предмета «Захист Вітчизни», шкільний конкурс-огляд строю «Червона 

калина», заходи до Дня цивільного захисту. Практикувались різні форми 

проведення позакласних заходів: змагання та військово-спортивні естафети,  

лекції, перегляд відеофільмів, презентацій, екскурсії в краєзнавчий музей. 

Виховання у молоді патріотизму, формування соціально-психологічної 

мотивації до військової діяльності проходить через організацію зустрічей 

учнів-допризовників з учасниками визвольних змагань, 

військовослужбовцями Збройних Сил України, учасниками АТО.  

Характерним є те, що в закладі проводяться позакласні заходи військово-

патріотичного спрямування не тільки за участю учнів 10-11-х класів, а й  

вихованців початкових та середніх класів. 

Впродовж року учні нашого закладу брали участь і в міських заходах 

військово-патріотичного спрямування. До військово-патріотичного конкурсу 

пісні та строю «Червона калина» та юнацького збору «Заграва» учнів готував 

вчитель Куришко К.А. Результати участі збірних команд нашого закладу в 

даних конкурсах за останні роки показано у таблицях. 

 

Результати участі команди НВК №12 м.Рівного в міському огляді-

конкурсі військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина» 

 

Рік 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Місце І ІІ V ІІІ ІІ І 

 

Результати участі команди НВК №12 м.Рівного в міському юнацькому 

зборі «Заграва» 
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Рік 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Місце 13 6 4 5 5 11 

 

Порівняно з минулим роком результат участі в конкурсі «Червона 

калина» покращився (І місце), але погіршився в «Заграві».  

Відповідно до плану роботи школи та заходів з цивільного захисту 21 

квітня 2017 р. в закладі проводився День цивільного захисту. До участі в 

заходах у цей день було залучено керівний склад ЦЗ школи, весь постійний 

склад школи з ЦЗ та учнів 1-11 класів.  Учні 10-х класів взяли участь у 

комбінованих естафетах з цивільного захисту, а 11-х класів – у вікторині. 

Підготував і провів ці заходи вчитель Куришко К.А. 

Традиційно в школі працював гурток військово-патріотичного 

спрямування «Школа безпеки» (керівник Куришко К.А.), для організації 

роботи якого було виділено 0,5 ставки з 01.09.2016 р. 

Впродовж навчального року було проведено диспансеризацію юнаків 

2001-2002 років народження та приписку юнаків 2000 р. н. до призовної 

дільниці. Приписку було здійснено  у встановленні терміни та в повному 

обсязі.  

Питання про стан викладання предмета «Захист Вітчизни», організацію 

військово-патріотичного виховання розглядалось на нараді в приступності 

директора.  

Загалом за підсумками 2016-2017 навчального року роботу з військово-

патріотичного виховання слід вважати проведеною на достатньому рівні. 

 

 

11. Робота медпункту  

Медичне обслуговування учнів школи здійснювалось лікарями дитячої 

поліклініки №3 та медичними сестрами закладу Токарець Світланою 

Миколаївною та Мойсієвич Світланою Миколаївною. Впродовж року 

медичними сестрами проводилися організаційні, лікувально-профілактичні, 

санітарно-протиепідемічні, санітарно-просвітницькі заходи. 

             У травні-вересні 2016 року у школі та поліклініці проведений 

медогляд дітей лікарями-фахівцями, оглянуто 100% учнів школи, за 

результатами видані відповідні рекомендації, медичні довідки, направлення 

на поглиблений огляд. Відповідно до рекомендацій стосовно занять з 

фізичної культури, видано наказ про розподіл на групи (розподіл за групами 

наведено в таблиці вище). Щорічний огляд учнів 1-4 класів проводився 

безпосередньо в навчальному закладі шкільним лікарем. Всього оглянуто 831 
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учня. Відомості про медичні огляди вписані у класні журнали у вигляді 

листів здоров’я.  

За підсумками медичних оглядів було проведено розподіл учнів 1-11 

класів на групи здоров’я:  

І група – 23%; 

ІІ група – 56%; 

ІІІ група – 20%; 

IV група – 1%. 

Також виділено учнів, які перебувають на диспансерному обліку: 

 

Тип захворювання Всього учнів (облік 

хвороб за списком) 

З них перебувають на 

диспансерному обліку 

ЛОР 117 31 

Окуліст 213 68 

Невропатолог 32 14 

Хірург 65 21 

Ортопед 238 56 

Захворювання органів 

дихання 

12 12 

Ендокринолог 247 10 

Органи кровообігу 21 10 

Органи травлення 76 52 

Органи сечостатевої 

системи 

49 34 

Дерматологічні 8 7 

Тубвіраж - - 

 

Впродовж року проводилося щеплення учнів зі згоди батьків та після 

ретельного огляду лікарем. Всього щеплено 1070 учнів закладу. 

Для проходження військового обліку для юнаків написано 158 

епікризів. 

4 рази на рік всі учні школи були оглянуті на педикульоз. 

Щодня медичні сестри проводили контроль за приготуванням їжі, 

бракераж готової продукції. Проводився щоденний огляд працівників 

харчоблоку на наявність гнійничкових захворювань. Складені списки учнів, 

які потребують дієтичного харчування. 

Щоденно в закладі проводився амбулаторний прийом школярів. 
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Планово проводилися огляди учнів на ентеробіоз і наявність 

яйцеглистів. Виявлено: 2 випадки захворювання на яйцеглисти, лямбліоз – 2 

випадки, ентеробіоз – 19 випадків. Дані учні проліковані і проведено 

контрольні обстеження. Хворих під час повторного огляду не виявлено. 

Також проведено обстеження людей, контактних з хворими на ентеробіоз: 

дітей – 19, батьків – 26. 

Впродовж року медичними працівниками було проведено 344 бесіди на 

різні теми: 

- профілактика туберкульозу – 40; 

- профілактика поліомієліту – 40; 

- профілактика краснухи – 20; 

- профілактика грипу та ГРВІ – 25; 

-  профілактика кишкових інфекцій – 121; 

- про здоровий спосіб життя – 40; 

- профілактика педикульозу – 58. 

За навчальний рік були зареєстровані випадки захворювань учнів 

закладу на такі інфекційні захворювання: ГЕК – 3, вірусна віспа – 17, 

мікроспорія – 4, скарлатина - 2. Проводився нагляд за особами, що 

контактували з хворими впродовж карантинного періоду. 

На 1 вересня 2016 року всі педагогічні та технічні працівники закладу 

надали медичні книжки з дозволом на роботу. Працівники, які приступали до 

роботи впродовж навчального року також вчасно надавали медичні книжки.  

 

Підсумки та результати роботи методичних об’єднань вчителів 

фізики, астрономії, хімії, інформатики, фізичної культури та курсу 

«Захист Вітчизни» наведені у звіті про підсумки методичної роботи 

педагогічних працівників. 

 

12. Цивільний захист 

Робота з питань цивільного захисту в 2016 році в закладі проведена у 

відповідності до плану роботи з цивільного захисту, організаційно-

методичних вказівок керівників ЦЗ міста,  управління освіти, керуючись 

вимогами  Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-УІ, 

Указом Президента України від 16.01.2013 №20/2013 „Деякі питання 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій", Постановою КМУ від 

09.01.2014 № 11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту", Постановою КМУ від 26.06.2013 № 443 „Про 

затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 
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ситуаціях", Постановою КМУ від 21.08.2013 № 616 „Про затвердження 

Положення про добровільні формування цивільного захисту", Постановою 

КМУ від 09.10.2013 № 787 „Про затвердження Порядку утворення, завдання 

та функції формувань цивільного захисту", наказом МОН України від 

20.12.2004 № 954 „Положення про невоєнізовані формування ІДО 

структурних підрозділів МОН України" (для ЗНЗ), наказом МНС України від 

20.09.2004 № 65 „Положення про Оперативно-рятувальну службу ЦЗ МНС 

України", наказ МНС України від 13.03.2012 № 575 "Про затвердження 

Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", розпорядженням 

голови Рівненської ОДА від 17.03.2010 № 99 „Про створення спеціалізованих 

служб цивільного захисту Рівненської області", Законів України «Про 

цивільну оборону України», „Про захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, 

розпорядженням міського голови № 198-р від 08.02.07 «Про підготовку 

Рівненської міської територіальної підсистеми єдиної Державної системи 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру у 2007 році» і була спрямована на  забезпечення готовності 

керівного та командно-начальницького складу та невоєнізованих формувань 

до дій у НС техногенного та природного характеру, створення умов захисту 

учасників навчально-виховного процесу від наслідків надзвичайних ситуацій, 

аварій, катастроф, пожеж тощо.  

 

Організація навчання для учасників навчально-виховного процесу  

з питань цивільного захисту, виконання планів. 

 

З метою підготовки учасників навчально-виховного процесу з питань ЦЗ 

в закладі було проведено ряд заходів: 

- відкореговано документацію з питань ЦЗ; 

- створено невоєнізовані формування ЦЗ; 

- проведено навчання постійного керівного та командно-начальницького 

складу та невоєнізованих формувань відповідно до типової програми 

навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних 

закладів, установ, а навчання учнів – відповідно до нормативних дисциплін: 

«Основи медичних знань», «Захист Вітчизни»; 

- організовано практичне відпрацювання дій учасників навчально-виховного 

процесу за сигналами оповіщення та інформування населення під час Дня 

цивільної захисту, за підсумками проведення якого було видано наказ № 143 

від 04.05.2016 року. 
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Відповідальним з питань ЦЗ Конончук Г.В. було розроблено та 

керівником ЦЗ закладу Лагодюк В.Ю. затверджено план підготовки та 

проведення Дня ЦЗ. 

Помічником відповідального з питань цивільного захисту матеріально-

технічного забезпечення, заступником   директора  з господарської частини 

Лушпинською В.М. формування  ЦЗ були забезпечені табельним майном. 

В рамках Тижня безпеки дитини 29 квітня 2016 року в НВК №12 було 

проведено День цивільного захисту  із залученням співробітників 

Держслужби з надзвичайних ситуацій Рівненщини за участю десяти 

правоохоронних та аварійно-рятувальних служб області. 

Метою заходу було навчити дітей правил безпечної поведінки під час 

надзвичайних ситуацій. Кожен працівник екстреної служби мав можливість 

розповісти школярам правила безпеки у власній галузі. До того ж, учням 

було продемонстровано можливості спецавтомобів та обладнання. Кожній 

дитині була приділена належна увага з боку представників спеціалізованих 

професій. 

 Упродовж Дня ЦЗ (за окремим графіком) в закладі проведено такі 

заходи: 

- збір керівного та командно-начальницького складу ЦЗ; 

- збір структурних ланок, огляд і організація їх дій за призначенням; 

- загальношкільна лінійка до відкриття «Дня ЦЗ»; 

- в усіх класах  виховні години за програмою ЦЗ, в окремих класах – зустрічі 

із запрошеними особами: у 5-Д класі –  з фахівцем прес-служби  ГУ ДСНС 

України в Рівненській області Сініч А.В., у 5-Б класі – з викладачем 

цивільного захисту Рівненського медколеджу Редько С.В.; 

- відвідання бібліотеки (тематичні заняття); 

- комбінована естафета з елементами виконання нормативів з ЦЗ, медико-

санітарної підготовки (10-і кл.); 

- вікторина для учнів 11-х класів з питань ЦЗ; 

- екскурсія у ПРС; 

- конкурс малюнків та тематичних газет з  тематики: «Пожежна безпека», 

«Захист людини у НС», «Стихійні лиха», «Запобігти, захистити, врятувати»; 

- вимірювання радіаційного фону на території закладу; 

- відпрацювання дій учнів, постійного складу школи відповідно до варіантів 

можливої обстановки на території школи у разі виникнення НС техногенного 

або природного характеру (евакуація); 

- упродовж  дня працював відеозал; 

- тематичні фрагменти на уроках української мови, фізики, хімії, біології, 

основ здоров’я, образотворчого мистецтва, фізичної культури; 
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- лінійка – відзначення переможців естафети, вікторини, конкурсу малюнків. 

- підведення підсумків проведення Дня ЦЗ з керівним складом, 

відповідальними особами; 

- висвітлення ходу та результатів проведення заходів Дня ЦЗ на офіційному 

сайті школи; 

- подано звіт в управління освіти щодо результатів проведення заходів Дня 

ЦЗ. 

План основних заходів цивільного захисту в 2016 році в основному 

виконаний. 

 
 

Підготовка об’єкта цивільного захисту до сталого 

функціонування при надзвичайних ситуаціях, готовність до 

виконання евакуаційних заходів. 

 

У НВК №12 проведено заходи щодо підготовки і забезпечення сталого 

функціонування навчального закладу у випадку загрози або виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру. Для цього  

кабінетах підвищеної небезпеки в наявності є: 

1. первинні засоби протипожежного захисту - вогнегасники; 

2. медичні аптечки для надання першої допомоги 

В усіх  учасників навчально-виховного процесу в наявності є 

індивідуальні засоби захисту. 

У закладі створено: 

- евакуаційну комісію, призначено відповідальних членів евакуаційної 

комісії;  

- комісію з надзвичайних ситуацій; 

     - невоєнізовані формування: 

1. Ланка зв’язку і оповіщення. 

2. Санітарна ланка. 

3. Пост радіаційної та хімічної розвідки. 

4. Ланка охорони громадського порядку. 

5. Ланка пожежогасіння. 

6. Ланка швидкого реагування (аварійно-рятувальна ланка). 

7. Ланка матеріально-технічного забезпечення. 

8. Ланка утримання сховища та укриття (ПР укриття). 

    9. Ланка видачі засобів індивідуального захисту. 

 
Відповідальним з питань цивільного захисту школи розроблено план 

евакуації з приміщення закладу, відкореговано необхідну документацію. У 
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випадку надзвичайної ситуації приміщення школи може бути покинуте за 3 

хвилини. 

 
Організація управління об’єктом цивільного захисту 

 

Організація управління об’єктом цивільного захисту здійснюється 

керівним та командно-начальницьким складом цивільного захисту школи. 

Безпосереднє керівництво покладено на директора школи, який є керівником 

цивільного захисту об’єкту та відповідального з питань цивільного захисту – 

заступника директора з НВР.  

Для керівного та командно-начальницького складу та керівників 

невоєнізованих формувань розроблено особисті плани дій.  

З керівним та командно-начальницьким складом цивільного захисту школи 

проводяться заняття за відповідною програмою та командно-штабні 

тренування. 

Видано такі накази: 

- Про забезпечення безпечних умов функціонування школи  № 233; 

- Про посилення пропускного режиму № 246; 

- Про підсумки виконання заходів ЦЗ у 2016р. та завдання на 2017р.  № 

468; 

- Про організацію роботи з протипожежної безпеки у весняно-літній 

період № 118; 

- Про посилення пожежної та техногенної безпеки в осінньо-зимовий 

період № 257; 

- Про внесення змін до наказу № 21 «Про організацію і ведення 

цивільного захисту в НВК № 12» №110; 

- Про підготовку та проведення Дня ЦЗ  №126; 

- Про підсумки проведення Дня ЦЗ в НВК  №12  №143. 

 

 
 

Організація зв’язку та взаємодії, оповіщення  

та інформування особового складу 

 

Організація оповіщення і зв’язку здійснюється відповідно до вимог 

«Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних 

ситуаціях», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

15.02.1999 року №192.   

Школа спроможна отримати сигнал цивільного захисту «Увага всім!». 

Подальше оповіщення та інформування особового складу школи про 
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характер надзвичайної ситуації може здійснюватися засобами радіомовлення 

та телебачення. Об’єкт забезпечений шкільним вузлом проводового 

радіомовлення. Радіовузол має багатодіапазонний радіоприймач ефірного 

радіомовлення. На радіовузол заведено радіоточку місцевої мережі 

проводового радіомовлення, що надає можливість отримання і ретрансляції 

повідомлень штабу цивільного захисту міста Рівного або Рівненської області.  

Школа забезпечена телефонними апаратами, які знаходяться у 

приміщеннях: 

1. Кабінет директора  28-55-92 

2. Приймальня директора  28-77-65 

3. Методичний кабінет 28-26-33 

4. Їдальня  28-25-74 

5. Школа-філія 28-87-67 

У випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації керівний склад 

цивільного захисту школи організовує взаємодію роботи з управлінням 

освіти, ГУ ДСНС міста Рівного, ЦЗ Рівненського міськвиконкому, 

евакуаційною комісією міста. Організація оповіщення, зв’язку і взаємодії 

здійснюється відповідно з розробленими схемами. 

 

13. Охорона праці 

  Згідно з планом роботи закладу на 2016-2017 н.р. було проаналізовано 

стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії 

під час навчально-виховного процесу в поточному навчальному році. 

     Робота педагогічного колективу закладу з охорони праці була 

організована згідно із Законами України «Про охорону праці», «Про 

пожежну безпеку», «Про дорожній рух», Положенням «Про організацію 

роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти, науки і спорту  

України №563 від 01.08.2001р..  

У навчальному закладі  створена служба охорони праці, яка є головною 

ланкою системи управління охороною праці в закладі. Нею розроблені 

«Положення про службу охорони праці», основні положення з ОП, заходи з 

ОП, пожежної безпеки, профілактики та запобігання травматизму серед 

учасників навчально-виховного процесу, посадові інструкції працівників, де 

чітко визначені їх посадові обов’язки. 
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    З метою систематичного дотримання вимог  законодавства з охорони 

праці  в НВК №12 спільно з профспілковою організацією здійснюється 

триступенева система контролю.   Стан охорони праці в закладі вивчається та 

обговорюється на нарадах при директорові. 

    Система роботи з охорони праці в навчальному закладі включає три 

основні напрямки: адміністративно-контролюючий, організаційний і 

методичний. 

    Адміністративно-контролюючий напрямок включає: 

1. Контроль за веденням документації з ОП та БЖ. 

2. Контроль за своєчасним навчанням працівників та перевірку знань з 

ОП, пожежної безпеки згідно з графіком. 

3. Контроль за проведенням інструктажів з працівниками й учнями з 

обов’язковою реєстрацією їх у відповідних журналах. 

4. Контроль за розробкою і правильним оформленням інструкцій з ОП 

для кабінетів, майстерень, кожного типу обладнання і виду робіт та їх 

дотримання. 

5. Контроль за організацією роботи приймальної комісії для оформлення 

актів-дозволів на використання навчальних кабінетів, майстерень.  

6. Контроль за розслідуванням та обліком нещасних випадків. 

7. Контроль за ходом виконання заходів з ОП. 

8. Контроль за виконанням розділу „Охорона праці” в колективній угоді. 

9. Контроль щодо забезпечення закладу протипожежним інвентарем. 

10. Перевірку наявності та якісного стану спецодягу й індивідуальних 

засобів захисту у відповідних категорій працівників закладу та учнів 

під час трудового навчання, організації суспільно-корисної праці. 

Організаційний напрямок включає: 

1. Організацію заходів з ОП, пожежної безпеки, попередження 

травматизму. 

2. Організацію санітарно-технічної паспортизації закладу. 

3. Організацію проведення випробувань опору заземлення та ізоляції 

електромережі, стану освітлення, шуму, вібрації та запиленості. 

4. Виконання наказів, розпоряджень з ОП та БЖ, виконання приписів 

органів Держпожнагляду, Держнаглядохоронпраці, СЕС. 

5. Функціонування громадського контролю за станом охорони праці. 

Методичний напрямок включає: 

1. Навчання та перевірку знань працівників з ОП. 
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2. Розробку та перегляд інструкцій з ОП. 

3. Розробку та перегляд розділу з ОП колективної угоди. 

4. Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками 

закладу. 

5. Проведення інструктажів з БЖ  з учнями. 

Впродовж 2016-2017 н. року в закладі проводилась відповідна робота з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, зокрема: 

1. Приведена у відповідність до нових вимог чинного законодавства 

документація з питань охорони праці:  

- нормативна : закони, норми, правила, типові положення; 

- розпорядна: накази, положення, інструкції; 

- звітна: форми офіційної звітності (акти, звіти, повідомлення, бланки); 

- облікова: протоколи, графіки, плани, схеми, журнали, переліки.  

2. Впродовж року видавалися відповідні накази. 

3. На початок нового навчального року проводилась комплексна 

перевірка стану приміщень навчального закладу, огляд кабінетів 

підвищеної небезпеки, спортзалів, спортмайданчиків. Прийом 

навчального закладу здійснювався комісією лише за умов дотримання 

всіх вимог нормативних актів з oхорони праці та безпеки 

життєдіяльності. У кабінетах підвищеної небезпеки навчання 

розпочалося лише після видачі актів-дозволів на експлуатацію даних 

кабінетів, а в спортивних залах –  після проведення випробовування на 

надійність встановлення і кріплення спортобладнання.  

4. Впродовж року здійснювався адміністративно-громадський та 

оперативний контроль з охорони праці спільно з призначеним 

громадським інспектором з ОП та головою профспілкової організації. 

Особлива увага зверталася на створення безпечних умов праці, 

виробничу санітарію і гігієну, посилено контроль за пропускним 

режимом. Зауваження та недоліки зафіксовані у журналі оперативного 

контролю. 

5. Організовано і проведено навчання та перевірку знань  вчителів 

предметів підвищеної небезпеки з питань охорони праці, техніки 

безпеки, пожежної безпеки. За результатами проведено заліки, які 

оформлені протокольно у відповідному журналі. 

6. Проведено інструктажі з питань охорони праці з педагогічними 

працівниками школи, обслуговуючим персоналом та учнями з 

обов’язковою реєстрацією в журналах інструктажів. Відпрацьована 
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програма вступного інструктажу з ОП для працівників та учнів 

закладу. 

7. На нарадах при директорові заслуховувались питання щодо створення 

безпечних умов праці, аналізу стану травматизму серед неповнолітніх 

учасників навчально-виховного процесу, дотримання санітарно-

гігієнічних норм у закладі, стану пожежної безпеки, результату огляду 

кабінетів підвищеної небезпеки, системи роботи класних керівників з 

БЖ. 

8. На  батьківських зборах розглядалися питання попередження дитячого 

травматизму. 

9. Здійснювався контроль за забезпеченням учнів та працюючих засобами 

пожежогасіння, індивідуального захисту, кабінетів – медичними 

аптечками. Проводились заміри опору ізоляції проводів та заземлень. 

10.  Організовано щорічне проведення попереднього та періодичного 

медичних  оглядів здоров’я працівників та учнів закладу. 

11.  Активізовано роботу фізкультурно-спортивних секцій, гуртків, 

забезпечено належну організацію дозвілля та відпочинку 

неповнолітніх. 

12.  В період з 17.04 по 21.04. 2017 р. в закладі проходив Тиждень безпеки 

дитини за окремим планом для молодшої та старшої школи. 

13.  При організації екскурсій працівники дотримувались вимоги 

відповідного наказу та  інструкції № 24 «Про порядок організації 

туристсько-екскурсійних перевезень учнів автобусами спеціалізованих 

пасажирських автопідприємств». 

14.  Контролювався санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, якість 

приготування їжі, організовано щоденне чергування вчителів та учнів 

закладу як у їдальні, так і по школі.  

15.  Проводилось розслідування й облік нещасних випадків, професійних 

захворювань призначеною комісією з розслідування нещасних 

випадків, складалися відповідні акти. Стан травматизму подано у 

вигляді таблиці. 

 

         Порівняльна таблиця кількості травм серед учнів за 2014, 2015 та 2016 

роки 

Рік Кількість 

випадків 

Побутові Дорожньо-

транспортні 

Шкільні Вуличні Спортивні Мікро- 

травми 
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2014 37 5 - 4 22 6 - 

2015 64 12 1 4 23 4 20 

2016 73 9 3 - 33 3 25 

 

Впродовж навчального року 25 учнів отримали мікротравми під час 

навчально-виховного процесу. Основні причини травмування: порушення 

учнями норм поведінки під час перерви та недотримання учнями правил 

безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури.  

Ситуація, що склалася з травматизмом вуличного та побутового 

характеру, зумовлена неналежним наглядом з боку батьків за діями дітей 

вдома та на вулиці, формальним проведенням класними керівниками 

інструктажів з безпеки життєдіяльності та навчання безпечної поведінки 

дітей у побуті.  

З метою профілактики дитячого травматизму впродовж року в школі 

проведено: 

- інструктажі з БЖД перед початком навчальних занять, канікул, в разі 

організації позанавчальних заходів (екскурсії, змагання, конкурси, олімпіади) 

з реєстрацією в журналах; 

- бесіди з БЖД перед канікулами з реєстрацією в класному журналі та 

журналах реєстрації інструктажів; 

- батьківські збори з питань попередження дитячого травматизму; 

- роз’яснювальну роботу щодо профілактики травматизму учнів на 

перервах, в позаурочний час, в побуті, на вулиці, біля водоймищ, в 

громадських місцях; 

- профілактичну роботу щодо дотримання правил дорожнього руху, 

пожежної, газо- та електробезпеки тощо при вивченні курсу „Основи 

здоров’я”; 

- конкурси малюнків на тему: «Охорона праці очима дітей», «Безпека 

на дорозі», «Стихійні лиха», на протипожежну тематику; 

- тематичні бесіди з питань БЖ згідно з планом. 

Впродовж навчального року трапилося 4 нещасних випадки 

невиробничого характеру – за власної вини потерпілих (Кушнірук Л.С. –  
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робітник, Бондарчук О.О. – техпрацівник, Тимчук О.С. – учитель початкових 

класів, Мілінчук М.М. – бібліотекар). 

З метою профілактики травматизму з працівниками закладу було 

проведено: 

- інструктажі з реєстрацією в журналах; 

- роз’яснювально-профілактичну роботу. 

В цілому аналіз роботи закладу з питань охорони праці та БЖ свідчить 

про достатній рівень організації роботи з ОП та відповідних профілактичних 

заходів. 

14. Покращення матеріальної бази у 2016-2017 н.р. 

 
  Придбано технічні навчальні засоби: 

Придбано плазмові панелі  - 4 шт.; 

Придбано ноутбуки – 4 шт. 

 

 Охорона праці: 

1. Укомплектувано аптечки в навчальних кабінетах; 

2. Зроблено ремонт електрообладнання; 

3. Виконано вимірювання та випробовування електрообладнання; 

4. Проведено інструктажі з ОП для техперсоналу. 

 Пожежна безпека: 

1. Поновлено  та перезаряджено вогнегасники; 

2. Пройдено перевірку знань з ПБ; 

3. Проведено інструктажі для працівників закладу; 

4. Поновлено куточок ПБ ; 

5. Відремонтовано світлові покажчики з написом «Вихід» над дверима 

евакуаційних виходів. 

 Підготовка до опалюваного сезону: 

1. Здійснено промивку системи опалення; 

2. Виконано гідравлічне випробовування системи опалення; 

3. Проведено ревізію запірної та регулюючої арматури, обладнання 

трубопроводів; 

4. Пройдено перевірку знань  з теплоспоживання та розрахунків за 

теплову енергію; 

5. Посилено контроль за дотриманням лімітів, раціональним та 

дбайливим використанням енергетичних ресурсів; 

6. Здійснено перевірку вимірювальних приладів; 
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7. Підписано та здано акти готовності до опалювального сезону 2016-2017 

н. р. 

 Заходи на виконання припису СЕС: 

1. Заключено угоду на дератизацію; 

2. Заключно угоду на прання білизни; 

3. Замінено меблі (стільці); 

4. Проведено поточний ремонт усіх приміщень; 

5. Встановлено кабінки у санвузлах. 

 Обслуговування приміщення та території закладу: 

1. Косіння газонів; 

2. Упорядкування клумб, зрізання сухого гілля; 

3. Вивіз сміття; 

4. Прання гардин; 

5. Чистка каналізації. 

 Впродовж року дообладнано такі приміщення: 

1. Кабінет української мови  №204; 

2. Кабінет зарубіжної літератури №304; 

3. Два кабінети початкових класів; 

4. Спортивну залу  у початковій школі. 

 

Організація ремонтних робіт 

З метою підготовки закладу до нового навчального року батьківською 

громадскістю спільно з дирекцією школи організовано виконання ремонтно-

будівельних робіт. Роботи виконані  у повному обсязі згідно з планом роботи 

на 2015-2016 навчальний рік. 

 

 

Виконані роботи впродовж 2016-2017 н. р. 

 

№ Зміст заходів 

1 Встановлення енергозберігаючих вікон - 23 шт.  

(каб. 200 – 2 вікна, 201 – 4 вікна, 202 – 5 вікон, 208 – 1 вікно,  їдальня- 

6 вікон , у початковій школі – 5 вікон у каб.8, 4) 

2 Заключення угод на проведення дератизації та  прання текстилю 

3 Ремонт санвузлів, сантехнічного обладнання та водопостачання 
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15. Забезпечення комп’ютерною технікою НВК №12 

станом на вересень 2017 року 

 
№ 

п/

п 

ПІБ Інвентарний 

номер 

Назва Взято на 

облік 

Де знаходиться 

1. Курилюк Н.В. 10480423 Ноутбук 06.11.12р. Каб.№301 

4. Іванкова Н.В. 10480428 Ноутбук 06.11.12р. Каб.№202 

6. Бугайчук О.О. 10480416 Ноутбук 26.09.11р. Актова зала 

4 Проведення ремонту повітро -забірників, заміна (в разі необхідності) 

5 Забезпечення здачі  системи опалення (акт  готовності) 

     6 Заміна світильників в кабінетах 304 – 2 шт, 205 – 11 шт., початкова 

школа каб 8 – 9 шт  

7 Побілка та покраска приміщень: спортивних залів, слюсарних та 

столярних майстерень, коридорів, сан.вузлів, рекреацій, кабінетів 

8 Благоустрій  території і спортмайданчиків 

9 Вимірювання опору розтікання  на основних заземлювачах  і 

pаземленнях 

10 Виконання ремонтних робіт з підготовкою інженерних мереж до 

роботи в осінньо-зимовий період  

11 Створення необхідної матеріальної бази для попередження можливих 

технічних аварій в зимовий період 

12 Проведення технічного обслуговування та перевірки на 

працездатність шляхом пуску води внутрішніх пожежних кранів 

 

13 Ремонт кабінетів 106,8  

14 Проведення технічного обслуговування наявних вогнегасників  

15 Доукомплектування пожежних кранів пожежними рукавами, 

стволами та важелем для полегшення відкривання вентеля 
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2. Середюк О.В. 10480489 Ноутбук  12.01.16р. Каб. заступ. 

3.  Мотузко О.В. 10480487 Ноутбук  17,12.15р. Каб.заступ. 

5. Лушпинська В.М. 11371165 Ноутбук б/в 2016 Гаврилюк 

6. Мороз О.М.  Ноутбук 04.04.12р. Каб. 101 

7. Ковадь В.С. 104800452 Ноутбук  2013р. Каб. №303 

8. Кішенчук В.В. 104800432 Ноутбук  2013р. Каб. №113 

9. Шамрик О.Я. 104800453 Ноутбук  2013р. Каб. №212 

10 Лапчук В.Б. 104800472 Ноутбук  2014р. Каб.№216 

11. Іванюк Л.В. 104800474 Ноутбук  2014 Каб. №217 

12. Грибчук С.М. 104800467 Ноутбук  2014р. Каб.№213 

13. Брега Н.І. 104800465 Ноутбук  2014р. Каб. №214 

14. Данилюк О.О. 104800470 Ноутбук  2014р. Каб. № 

15. Грицюта О.А. 104800478 Ноутбук  2015р. Каб. № 

16. Кривко В.Г. 104800479 Ноутбук  2015р.  Каб. № 

17. Квятковська Л.Ф. 104800480 Ноутбук  2015р. Каб.№ 

18. Мартинюк Л.І. 104800481 Ноутбук  2015р. Каб. № 

19. Гисюк Н.В. 10480502 Ноутбук 2016р. Каб.№ 

20. Коваль Г.Є. 10480501 Ноутбук  2016р. Каб.№ 

21. Марчук о.А. 10480500 Ноутбук  2016р. Каб. № 

22. Мосійчук Г.А. 10480503 Ноутбук  2016р. Каб.№ 

23. Невелічук Л.П. 10480499 Ноутбук  2016р. Каб.№ 

24. Мосійчук О.О.  Ноутбук 2017р. Каб.№ 

25. Слободенюк І.О.  Ноутбук  2017р. Каб.№ 

26. Федорчук І.В.  Ноутбук  2017р. Каб.№ 

27. Сирочук Н.П.  Ноутбук  2017р. Каб№ 

28. Качараба О.  Ноутбук  2017р. Каб№108 
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 Всього станом на 

07.09.2017р. 

 28шт.   

      

 Комп’ютери     

1. Прончук М.В. 10480505 комп’ютер 2017 Каб.№201 

2. Прончук М.В. 10480506 комп’ютер  Каб.№201 

3. Прончук М.В. 10480507 комп’ютер  Каб.№201 

4. Прнчук М.В. 10480508 комп’ютер  Каб.№201 

5. Прончук М.В. 10480509 комп’ютер  Каб.№201 

6. Прончук М.В. 10480510 комп’ютер  Каб.№201 

7. Прончук М.В. 10480511 комп’ютер  Каб.№201 

8. Прончук М.В. 10480512 комп’ютер  Каб.№201 

9. Прончук М.В. 10480513 комп’ютер  Каб.№201 

10. Прончук М.В. 10480514 комп’ютер  Каб.№201 

11. Прончук М.В. 10480515 комп’ютер 2017р Каб.№201 

12. Прончук М.В. 10480389 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№201 

13. Прончук М.В. 10480396 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№201 

14. Прончук М.В. 10480397 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№201 

15. Прончук М.В. 10480398 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№201 

16. Прончук М.В. 10480399 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№201 

17. Прончук М.В. 10480400 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№201 

18. Чернова О.І. 10480390 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№200 

19. Чернова О.І. 10480391 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№200 

20. Чернова О.І 10480392 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№200 

21. Чернова О.І. 10480393 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№200 

22. Чернова О.І. 10480394 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№200 
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23. Чернова О.І 10480395 комп’ютер 15.09.09р. Каб.№200 

24. Чернова О.І 113700908 ??? 

113700907 

Монітор 

Сист. блок 

 Каб.№200 

25. Чернова О.І. 104800441 Комп’ютер 03.07.13р. Каб.№200 

26. Чернова О.І. 104800381 Комп’ютер   Каб.№200 

27. Чернова О.І. 104800436 Комп’ютер  03.07.13р. Каб.№200 

29. Чернова О.І 104800437 комп’ютер 03.07.13р. Каб.№200 

30. Чернова О.І. 104800438 Комп’ютер 03.07.13р. Каб.№200 

31. Чернова О.І. 104800439 Комп’ютер   03.07.13р. Каб.№200 

32. Чернова О.І 104800440 Комп’ютер  03.07.13р. Каб.№200 

33. Чернова О.І 1137001160 комп’ютер 2013р. Каб.№200 

34. Дикун О.Є. 1137001160 комп’ютер 2013р. Каб.№5 

35. Дикун О.Є. 1137001160 комп’ютер 2013р. Каб.№5 

36. Дикун О.Є. 1137001160 комп’ютер 2013р. Каб.№5 

37. Дикун О.Є. 104800444 комп’ютер 01.08.13р. Каб.№5 

38. Дикун О.Є. 104800445 

104800417 

Монітор 

Сист.блок 

01.08.13р. Каб.№5 

39. Дикун О.Є. 104800446 комп’ютер 01.08.13р. Каб.№5 

40. Дикун О.Є. 104800447 комп’ютер 01.08.13р. Каб.№5 

41. Дикун О.Є. 104800448 комп’ютер 01.08.13р. Каб.№5 

42. Дикун О.Є. 104800449 комп’ютер 01.08.13р. Каб.№5 

43. Дикун О.Є. 104800450 комп’ютер 01.08.13р. Каб.№5 

44. Дикун О.Є. 104800436 комп’ютер 01.08.13р. Каб.№5 

45. Лічманюк Т.В. 11371178 

10480461 

Монітор 

Сист.блок 

 Приймальня 

46. Лушпинська В.М. 104900380 компютер  Каб. заступ. 

47. Бондарук Л.В. 104800361 Монітор   Каб. заступ. 
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104800376 Сист.блок 

48. Середюк О.В. 11370831 компютер  Каб заступ. 

49. Конончук Г.В. 10480365 

104800445 

11371151 

Монітор 

Сист. Блок 

монітор 

Непрацює 

 

05.07.13р. 

 

Каб. заступ. 

50. Гісюк Н.В. 11371128 Комп’ютер  непрацює кладовка 

51. Самолюк Н.В. 104900377 комп’ютер  Каб. №203 

52. Симонович Г.О. 104800365 Сист. блок 

Монітор  

 Каб.№102 

53. Мороз О.М. 104800405 Комп’ютер    Каб. №101 

54.  

Кульчинська М.П. 

 

113701152 

 

 

Сист.блок 

 

05.07.13р 

 

Метод.каб. 

 

55. Чернишова О.П.  комп’ютер 

б/в 

11.09.2017 Каб.№206 

56. Жагарина О.О.  комп’ютер 

б/в 

11.09.2017 Каб.113 

57. Гайдук Г.В.  комп’ютер 

б/в 

11.09.2017 Каб.№202 

58. Косткевич С.С 

 

 сист. блок 

б/в 

монітор б/в 

11.09.2017 Інженер 

вахта 

59. Косткевич С.С. 10480401 комп’ютер 15.09.09р. Інженер -

програміст 

      

 Телевізори     

1. Жагарина О.О. 104900418 телевізор  Каб.№113 

2. Полоненко О.Ю.    Каб.№112 
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3. Жежук З.В. 104900476 телевізор 18.112014р. Каб.№111 

4. Качараба О.П. 104900429 телевізор 2012р. Каб.№108 

5. Сорока І.В. 104900 

11371071 

Телевізор 

оріон 

 Каб№204 

6 . Венцурик Л.М. 104900 телевізор  Каб.№205 

7. Чернишова О.П. 104900354 телевізор  Каб.№206 

8. Шамрик О.Я. 104900486 телевізор 08.2015рр Каб.№212 

9. Грибчук С.М. 104900494   Каб.№213 

10, Брега Н.І. 104900495   Каб.№214 

11. Лапчук В.Б. 104900496   Каб.№216 

12. Степаненко Л.П. 104900462 телевізор  Каб.№215 

13. Іванюк Л.В. 104900497   Каб.№217 

14. Шафранська В.В. 104900410 телевізор  Каб.№118 

15. Федорчук І.В.    Каб.№310 

16. Ніколайчук О.І. 104900463   Каб.№309 

17. Карпович С.М.    Каб.№308 

18. Іванкова Н.В.    Каб.№307 

19. Скрипнюк Н.М. 104900464 телевізор  Каб.№306 

20. Марковська Н.В. 104900460 телевізор  Каб.№305 

21. Мазурок А.П.    Каб.№304 

22. Коваль В.С.    Каб.№303 

23. Куришко К.А.    Каб№208 

24.  104900473   Каб.№2 

25.  104900466   Каб№3 

26.  104900434   Каб.№4 

27.  104900435   Каб.№4 

28.  104900471   Каб№5 
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29.  104900469   Каб№6 

30.  104900498   Каб.№6 

31  104900454   Каб.№7 

32.  104900455   Каб.№7 

33.  104900485   Каб.№8 

34.  104800468   Каб.№10 

35.  104900433   Учительська 

36.     Каб.№9 

37.     Каб.№9 

38. Ярошко І. 104900374 телевізор  Каб.№301 

39.  Лушпинська В.М. 11370870 телевізор  Кладочка 

40. Кривко В.Г. 104900482 телевізор  Школа-філія 

41. Грицюта О.А. 104900483 телевізор  Шкала- філія 

42. Мартинюк Л.І. 104900484 телевізор  Школа-філія 

  

 

16. Управлінська діяльність 

 Критичний аналіз внутрішньої системи управління школою дає змогу 

стверджувати, що у школі активно впроваджуються модель комунікаційного 

управління через запровадження інформаційно-комунікаційних технологій. 

 При цьому класичні функції управлінської діяльності – прийняття 

управлінського рішення, планування, організація, коригування, облік і 

контроль –  залишаються провідними. 

 У школі налагоджено систему внутрішніх та зовнішніх комунікацій. 

Упродовж року до адміністрації школи було здійснено 1373 звернень. 

Якість внутрішньошкільного контролю 

Контроль за наданням якісних освітніх послуг є постійним вектором 

діяльності закладу, глобальним завданням адміністрації. Практична 

спрямованість та систематичний контроль з боку адміністрації, гуманізм, 

вдале поєднання інноваційних і традиційних підходів керівництва сприяє 
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професійному зростанню, удосконаленню викладацьких умінь та навичок 

педагогів. 

Внутрішньошкільний контроль закладу відповідає таким вимогам, як 

плановість, систематичність, оперативність і об’єктивність. Контролем 

охоплено всіх працівників закладу залежно від їх посадових обов’язків і всі 

ділянки роботи школи завдяки поєднанню різних видів контролю як за 

змістом, часом, так і за періодичністю і функціями.     

 В основу внутрішньошкільного контролю покладено педагогічний 

аналіз роботи вчителя і стан навчально-виховного процесу. Реалізувати 

заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління 

навчально-виховним процесом можливо за умови правильної організації 

учительського й учнівського колективів на виконання поставлених завдань, 

постійного контролю за всіма напрямками діяльності школи. Такий підхід до 

управління навчально-виховного процесу сприяє організації єдності 

важливих управлінських функцій, таких як педагогічний аналіз, організація, 

координація і контроль. При цьому такі функції взаємно доповнюють і 

збагачують одна одну. У закладі забезпечено умови для глибокої і 

різноманітної реалізації навчальної функції контролю, існує можливість не 

лише спостерігати за тим, як працює учитель або класний керівник, але й під 

час виконання ним конкретного завдання навчати його, допомагати 

вдосконалювати рівень навчальних досягнень учнів і педагогічної 

майстерності.  

 Основними завданнями, які забезпечують внутрішньошкільний 

контроль, є: 

 періодична перевірка виконання вимог державних авторських програм 

із предмета, спецкурсу; 

 систематичний контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, 

дотримання учителями науково обґрунтованих вимог до змісту, форм і 

методів навчально-виховної роботи; 

 поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями, рівнем 

їхнього розвитку, володінням методами самостійного набуття знань; 

 надання допомоги вчителям у навчально-виховній роботі та у 

вдосконаленні своєї педагогічної майстерності; 

 вивчення досвіду вчителів; 

 постійна перевірка виконання усіх планів роботи школи і прийняття 

управлінських рішень. 

На сучасному етапі дирекція НВК №12 розподіляє цілі та завдання 

контролю за такими напрямками: 
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 дидактична діяльність учителя; 

 виховна діяльність учителя; 

 розвиток учнів засобами предмета; 

 рівень педагогічної майстерності учителя; 

 робота зі шкільною документацією; 

 виконання санітарно-гігієнічного режиму; 

 організаційно-управлінська діяльність учителя. 

Найбільш доцільним у школі є колективний контроль у межах 

предметної кафедри, де взаємовплив педагогів є професійною необхідністю. 

Взаємоконтроль має особливе значення для підвищення кваліфікації 

вчителів, для обміну досвідом і взаємного потягу до творчого зростання. Ця 

форма ще більшою мірою, аніж колективний контроль, використовується у 

роботі предметних кафедр. Керівник предметної кафедри, який, як правило, 

займається самоконтролем, організовує разом із керівником МО 

взаємоконтроль і колективний контроль роботи вчителів, які працюють на 

кафедрі.          

 Відвідування уроків адміністрацією має диференційований характер.  

Запровадження педагогічного моніторингу дає змогу організувати 

процес збору, збереження, обробки та розповсюдження інформації про 

педагогічну діяльність у школі, а також безперервно стежити за станом і 

прогнозуванням їхнього розвитку. 

 Моніторингові дослідження у школі здійснюють здебільшого за 

допомогою таких методів вивчення науково-методичного рівня 

педагогічного колективу та стану навчально-виховного процесу: 

 спостереження і аналізу уроків та інших форм навчально-виховного 

процесу; 

 анкетування учителів, учнів, батьків для одержання достовірної 

інформації; 

 індивідуальних бесід з учителями, учнями, батьками; 

 аналізу документації (рішення педагогічних рад і предметних кафедр, 

матеріали доповідей і методичних матеріалів, плани конспектів уроків, 

предметних гуртків і факультативів, психолого-педагогічні 

характеристики учнів тощо); 

 вивчення результатів діяльності учнів (твори, контрольні роботи, 

завдання творчого характеру, наочні посібники, предметні олімпіади, 

іспити, конкурси тощо); 

 творчих бесід, педагогічного консиліуму, громадського огляду знань 

тощо; 
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 експертного опитування та оцінювання; 

 контролю рівня навчальних досягнень учнів; 

 тестування; 

 інтерв’ю; 

 самооцінювання. 

Інформацію про ставлення учнів до навчання, наскільки комфортно 

почувають себе учні на уроці, мотиваційну діяльність, рівень психологічного 

спілкування «учитель - учень» отримуємо в результаті анкетування батьків і 

школярів. 

За результатами контролю, моніторингових досліджень приймаються 

управлінські рішення для регулювання діяльності учасників навчально-

виховного процесу (рішення ради школи, накази, рішення виробничих нарад, 

ухвали педагогічної, науково-методичної, учнівської рад, рішення загальних 

зборів). 

Результатами цілеспрямованого шкільного контролю вважаємо: 

 реалізацію у повному обсязі поставлених завдань на початку 

навчального року (за річним планом роботи); 

 виконання навчальних планів і програм, ліквідацію відставання в 

годинах, яке було пов’язане з продовженням зимових канікул у зв’язку 

із профілактикою захворювання на грип та ОРЗ (за рахунок об’єднання 

тем і занять із додаткових освітніх послуг); 

 достатній рівень навчальних досягнень учнів із предметів інваріантної 

складової робочого навчального плану; 

 задовільні результати державної підсумкової атестації; 

 позитивний психологічний клімат у школі, який в цілому є 

сприятливим для педагогічної творчості, розвитку інноваційних 

процесів і сприяє гуманізації навчання і виховання, забезпечує 

психологічний комфорт для учнів. 

Ведення ділової документації 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальноосвітній 

навчальний заклад» члени трудового колективу школи здійснюють 

навчально-виховну, піклувальну, діагностико-прогностичну, організаційно-

регулювальну, контрольно-коригувальну та інші види діяльності. 

 Результати діяльності учасників навчально-виховного процесу 

фіксують у певному порядку і в конкретних документах. Ведення ділових 

паперів обумовлено в наказі по школі «Про номенклатуру справ». Ця 

діяльність є в школі одним із видів управління і відображає рівень 

організаційно-управлінської роботи. Результати роботи фіксують у певному 
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порядку в діловій документації та відображають наявний стан справ, а надалі 

зберігають для успадкування й історії. 

 Фіксацію організаційно-управлінських рішень здійснюють у школі за 

правилами і нормами, визначеними в Інструкції з ведення ділової 

документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів 

(затверджено наказом МОН України від 23.06.2000 р. №240). Відповідно до 

п.1.4. цієї Інструкції щороку перед початком навчального року педагогічних 

працівників ознайомлюють із змістом та вимогами до ведення ділової 

документації. 

 Важлива роль належить єдиному документу планування роботи школи 

– річному плану, який складено за участю педагогічного колективу, органів 

учнівського самоврядування. Він відображає найголовніші питання 

діяльності школи. План роботи обговорюють на педраді. Ґрунтується план на 

глибокому аналізі діяльності педагогічного та учнівського колективів і 

орієнтований на досягнення кінцевого результату в навчально-виховному 

процесі.  

 Розділи річного плану приведено у відповідність із структурою Закону 

України «Про загальну середню освіту», а саме: 

 заходи із реалізації основних завдань освітньої діяльності школи, 

забезпечення прав особистості на освіту; 

 становлення і розвиток виховної системи, заходи для гармонійного 

розвитку особистості; 

 управління інноваційними процесами школи, науково-методична та 

пошуково-експериментальна діяльність; 

 співробітництво школи та сім’ї з позашкільними установами і 

громадськістю, діяльність ради та піклувальної ради школи; 

 соціально-економічна діяльність школи, зміцнення і раціональне 

використання навчально-матеріальної бази, заходи із дотримання 

техніки безпеки, санітарії та гігієни; 

 моніторинг якості освіти та організація контрольно-аналітичної 

діяльності, регулювання педагогічних процесів у школі; 

 удосконалення системи управління школою. 

Логічно обґрунтованими додатками до плану є плани роботи за різними 

напрямками. 
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17.  Забезпечення підручниками, навчально-методичною 

і довідковою літературою, ефективність її 

використання 

 Питання забезпечення підручниками учнів 4-х та 7-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснювалося у два етапи. Відповідно 

до нормативних документів забезпечення здійснювалося з розрахунку 50% на 

50% із залученням коштів державного та місцевих бюджетів. Цього року 

Міністерство освіти і науки України продовжило практику здійснення 

замовлення підручників через Репозитарій навчального контенту, відтак 

конкурсний відбір проектів підручників для учнів 9-го класу проходив за 

минулорічною системою. Педагоги мали можливість ознайомитися із 

представленими проектами в електронному форматі та обрати найбільш 

прийнятні. Загалом було оприлюднено демоверсії 178 підручників, 40 із яких 

– для навчання або вивчення мов національних меншин.  

 Враховуючи той факт, що систему освіти і виховання сьогодні 

зорієнтовано на входження у світовий освітній, інформаційний та культурний 

простір, основним знанням сучасного учня стає інформаційна грамотність, 

яка передбачає оволодіння комп’ютерними технологіями. На цьому етапі 

існують підстави для реорганізації бібліотеки школи в інформаційний центр 

із забезпечення навчального-виховного процесу. 

Бібліотека НВК №12 виконує роль бібліотечно-інформаційного центру 

навчального закладу, мета якого – забезпечення інформаційних потреб учнів 

і педагогів за допомогою навчально-методичної та довідкової літератури. 

Облік підручників проводять груповим способом і відображають у 

книзі сумарного обліку бібліотечного фонду підручників, а також у 

реєстраційній картотеці руху підручників. Підручниковий фонд зберігається  

в окремому приміщенні бібліотеки, підручники розкладені по полицях, 

систематизовані по класах. Фонд художньої літератури розміщено в окремо 

облаштованому приміщенні. У школі ефективно функціонує читальний зал. 

Робота бібліотеки перебуває під постійним контролем адміністрації школи, 

спрямованим на збагачення і поповнення бібліотечного фонду навчально-

методичною та довідковою літературою. Не один рік бібліотека працює над 

створенням власної бази інформаційних даних із періодичної преси. З газет 

та журналів минулих років збираються вирізки – це так звані тематичні теки-

досьє.          

 Комплектування фонду проводиться з різних джерел: централізоване 

комплектування, за рахунок коштів батьків, спонсорів, шефів. Завдяки цьому 

повноцінно забезпечено інформаційні потреби школи, що сприяє 
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підвищенню фахового рівня учителів, їхній самоосвіті. Бібліотека закладу 

постійно координує свою діяльність із заступниками директора з навчально-

виховної роботи та учителями-предметниками.      

 За рахунок благодійних внесків здійснено передплату періодичної 

преси, методичної літератури, продовжено передплату на освітянські газети, 

методичну літературу та інформаційні збірники МОН України.  

 Впродовж року було одержано підручники для формування 

бібліотечного фонду школи:  

 за рахунок надходжень МОН України; 

 за кошти місцевого бюджету; 

 за результатами акції «Подаруй книгу школі». 

Облік підручників проводять груповим способом і відображають у 

книзі сумарного обліку бібліотечного фонду підручників, а також у 

реєстраційній картотеці руху підручників.      

 Підручниковий фонд зберігається  в окремому приміщенні бібліотеки, 

підручники розкладені по полицях, систематизовані по класах.  

 Фонд художньої літератури розміщено в окремо облаштованому 

приміщенні. У школі ефективно функціонує читальний зал. Книжки 

розставлено залежно від вікової категорії читачів, авторів зарубіжної чи 

вітчизняної літератури. На кожній полиці зазначено авторів у алфавітному 

порядку, розділу чи теми. Це дає можливість учням і вчителям швидше 

знаходити потрібну літературу і сприяє збереженню книжок.  

 Навчальний процес неможливий без підручника. Оскільки підручники 

за весь період функціонування закладу не завжди надходили в достатній 

кількості, чимала робота в бібліотеці проводиться зі збереження та 

збагачення книжкового фонду. З цією метою школа бере активну участь у 

Всеукраїнській акції «Живи, книго!», спрямованій на посилення ролі книги в 

навчально-виховному процесі, щороку проводить акцію «Подаруй бібліотеці 

книгу».            

 На початку кожного року у школі створюється оргкомітет зі 

збереження навчальної книги, який розробляє певні заходи на весь рік. 

Щосеместру проводяться рейди-перевірки збереження підручників.   

 Про ефективність використання бібліотечного фонду, зокрема 

навчально-методичної та довідкової літератури, свідчать результати 

навчальних досягнень учнів, які є наслідком вдало спланованого навчально-

виховного процесу та його основної структурної одиниці – уроку. 
Бібліотечним фондом школи користуються 1759 учнів та 120 

педагогічних працівників. На кожного читача заведено формуляр читача 

бібліотеки, який веде бібліотекар згідно з правилами. 
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Перед початком навчального року бібліотекар видає підручники 

класним керівникам, методичну літературу вчителям-предметникам і 

керівникам гуртків на їхній читацький формуляр із зазначенням автора, назви 

книжки.  
Забезпечення учнів школи підручниками становить 120%.  

Програмною художньою і довідковою літературою учні школи забезпечені 

на 93%.   
Списання літератури з бібліотечного фонду здійснює комісія. В акті на 

списання зазначають такі дані: автора, назву книги (підручника), рік видання, 

ціну, кількість примірників, що списуються, і суму.  

Кількість списаних за актом примірників підручників і залишену 

кількість реєструють у книзі сумарного бібліотечного фонду шкільних 

підручників і реєстраційній картотеці руху підручників. Періодичну пресу 

списують через рік (підшивають і зберігають у бібліотеці).    

 Усі педагоги школи (100%) забезпечені програмами з предметів 

інваріантної та варіативної складових навчального плану, сучасними 

навчальними посібниками та методичною літературою. 

Оцінка  роботи школи:  «задовільно»  

(рішення загальношкільної   

батьківської конференції,  

протокол   від 16.05.2017)  

 

Доросле, самостійне життя взяло у свої обійми чимало випускників 

нашої школи. Навчально-виховний комплекс №12, забезпечуючи глибокі 

знання і всебічний розвиток учнів, готує їх до успішної 

конкурентноспроможної діяльності. Тому серед випускників закладу – відомі 

вчені, програмісти, економісти, лікарі, вчителі, мандрівники, будівельники... 

Доля підготувала кожному із них визначений Богом життєвий шлях. Та 

спогади про школу, вчителів, за словами багатьох випускників, завжди 

найтепліші і найприємніші. 

18.  Співпраця із органами місцевого самоврядування 

Впродовж 2016-2017 н. р. за бюджетні кошти: 

1. Придбано медикаменти – 1500 грн. 

2. Придбано  миючі та дезинфікуючі засоби – 1500 грн. (12.2016р.) 

3. Придбано сантехніку (лічильник води, кран, фільтр) – 3452 грн. 

(25.07.2017р.) 

4. Зроблено поточний ремонт частини покрівлі в школі-філії – 48274,80 

грн. (07.2017р.) 
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5. Оплачено навчання з перевірки знань «Правил експлуатації установок і 

теплових мереж» – 264,44 грн. (03.08.17р.) 

6. Придбано телевізор LG 32LM510V в каб. 200 – 5800грн. (08.2017р.)  

7. Виділено кошти на капітальний ремонт фасаду школи – 1681862,40 грн. 

8. Придбано 11 кмп’ютерів 

 Відповідальна 

особа  

Інвентарний 

номер 

   

1. Прончук М.В. 10480505 комп’ютер 2017 Каб.№201 

2. Прончук М.В. 10480506 комп’ютер  Каб.№201 

3. Прончук М.В. 10480507 комп’ютер  Каб.№201 

4. Прнчук М.В. 10480508 комп’ютер  Каб.№201 

5. Прончук М.В. 10480509 комп’ютер  Каб.№201 

6. Прончук М.В. 10480510 комп’ютер  Каб.№201 

7. Прончук М.В. 10480511 комп’ютер  Каб.№201 

8. Прончук М.В. 10480512 комп’ютер  Каб.№201 

9. Прончук М.В. 10480513 комп’ютер  Каб.№201 

10. Прончук М.В. 10480514 комп’ютер  Каб.№201 

11. Прончук М.В. 10480515 комп’ютер 2017р Каб.№201 

 

 

19. Основними завданнями та пріоритетними напрямами 

роботи оновлення змісту освіти в Концепції нової 

української школи 

на 2017-2018 навчальний рік педагогічний колектив визначив 

такі: 
( рішення педагогічної ради школи, протокол №1 від 30.08.2017 ): 

 

1 Педагогічному колективу: 

1.1. Забезпечити створення умов у початковій школі для переходу на 12-

річний термін навчання з 01 вересня 2018 року відповідно до нового 

Державного стандарту початкової освіти. 

Упродовж року 
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1.2. Продовжувати створювати умови для реалізації Державного стандарту 

повної загальної середньої освіти. 

          Упродовж року 

 

1.3. Забезпечити організацію навчально-виховного процесу за оновленими 

програмами у 5 – 9 класах. 

          Упродовж року 

1.4. Удосконалити роботу в літніх мовних таборах. 

          Упродовж року 

 1.5. Покращити умови для якісного доступу до використання  інформаційно-

комунікаційних технологій. 

          Упродовж року 

1.6. Продовжувати створення мультимедійного навчального контенту. 

          Упродовж року 

1.7. Формувати здоров’язбережувальне середовище. 

          Упродовж року 

1.8. Створювати умови для реалізації інклюзивної освіти. 

          Упродовж року 

1.9. Посилювати формування духовних та моральних цінностей учнівської 

молоді. 

                Постійно 

1.10. Формувати соціально зрілу, національно свідому творчу особистість, 

громадянина України. 

                Постійно 

1.11. Продовжити  роботу над реалізацією проблемної теми закладу 

«Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу через сучасні 

підходи до створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку 

особистості». 
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У 2017-2018р. 

1.12. Підвищити персональну відповідальність працівників за травматизм та 

здійснення його профілактики під час навчально-виховного процесу. 

Постійно 

1.13. Виконувати закони України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», 

«Про пожежну безпеку». 

Постійно 

1.14. Посилити контроль за дотриманням правил техніки безпеки та 

безпечної поведінки учнів. 

З 01.09.2017р. 

2.Адміністрації закладу: 

2.1.  Забезпечувати реалізацію права громадян на здобуття повної загальної 

середньої освіти, навчання, виховання та всебічного розвитку дитячої 

особистості.         Постійно 

2.2. Поєднувати національний та інтернаціональний зміст освіти, 

забезпечувати участь у Всеукраїнських та міжнародних проектах. 

Постійно 

2.3. Впроваджувати у закладі системний підхід до виховання учнів, розвитку 

їх творчих здібностей, створення умов для самореалізації особистості 

відповідно до її здібностей, нахилів та інтересів. 

Постійно 

2.4. Домагатися впровадження інтерактивних, інноваційних та 

інформаційних технологій на такому рівні, щоб кожен урок та виховний захід  

були спрямовані на забезпечення компетентнісного навчання шляхом 

реалізації особистісно зорієнтованого навчання учнів та реалізації STEM-

освіти через поглиблене вивчення предметів природничих дисциплін та 

іноземних мов. 

Постійно 

2.5. Розпочати підготовку до проведення чергового етапу зовнішнього 

незалежного оцінювання  11-х класів. 

З 01.09.2017р. 
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2.6.Забезпечувати виконання програми «Національного виховання учнівської 

молоді на 2008-2020рр.» та Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

Упродовж року 

2.7.Сприяти гуртковій роботі, факультативним заняттям, роботі з 

обдарованою молоддю. 

           Постійно 

2.8.Вивчити систему роботи вчителів, які атестуються у 2017-2018 н.р. 

До 10.03.2018р. 

 

2.9. Вивчити стан організації виховного процесу, навчально-виховного 

процесу з іноземних мов, інформатики, музичного та образотворчого 

мистецтва.  

Упродовж  року  

3. Практичному психологу та соціальному педагогу: 

3.1.Згідно з інформацією заступника директора з виховної роботи Середюк 

О.В. посилювати  профорієнтаційну роботу з неповнолітніми, схильними до 

правопорушень та скоєння злочинів. 

Постійно 

3.2.Здійснювати контроль за дотримання законодавства з  охорони 

дитинства, спрямованого на профілактику бездоглядності дітей, які 

виховуються у неблагополучних сім’ях. 

Постійно 

4. Головам ШМО та ШМП планувати методичну роботу і вносити до 

планування зміни  з урахуванням динаміки навчального року та актуальності 

обміну досвідом між педагогічними працівниками, набутим у рамках 

співпраці. 

Упродовж року 
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20. Проблеми, що потребують вирішення 

 Капітального ремонту потребують: 

 дах; 

 фасад; 

 сантехнічне обладнання; 

 тепломережа; 

 ремонт туалетних кімнат у примішенні старшої школи 

нового корпусу. 

 

 Огорожа території школи 

 Облаштування потребують: 

 сучасна тренажерна зала;  

 спортивні майданчики, а саме: футбольне поле, майданчик 

для гри  у баскетбол та майданчик з тренажерами; 

 кабінет  фізики - прилади для лабораторних робіт; 

 кабінети  біології - прилади для лабораторних робіт; 

 кабінети трудового навчання – сучасні з числовим 

програмним керуванням станки по обробці металу та дерева, 

електроплити. 

 


