
Рівненський НВК №12 
 

ПРОТОКОЛ №9 
25.03.2019  

                                                       Засідання педагогічної ради 
 
Голова — Лагод юк В.Ю. 

Секретар — Велетнюк О.В. 

Присутні: 83 особи  
 

                                          Порядок денний: 

 1.Про виконання рішень попередніх педрад(доповідач Лагодюк 

В.Ю.,директор НВК №12). 

 2.Про педагогічну етику та мораль поведінки учасників освітнього 

процесу(доповідач Лагодюк В.Ю.,директор НВК №12). 

  3.Про хід атестації у 2018-2019 н.р. (доповідач Лагодюк В.Ю.,директор НВК 

№12). 

  4.Про методичні напрацювання вчителів,які атестуються (вчителі,які 

атестуються). 

   5.Про творчі здобутки за міжатестаційний період(вчителі,які атестуються). 

   6.Про порядок засідання атестаційної комісії(доповідач Кішеньчук 

В.В.,заступник директора з навчально-виховної роботи). 

   7.Про психолого-педагогічні утруднення вчителів на різних етапах роботи в 

школі( доповідач Кравчук Н.М., практичний психолог). 

   8.Про вибір третього предмету для проходження ДПА здобувачів базової 

середньої освіти та терміни проведення державної підсумкової атестації у 4-х 

та 9-х класах (доповідач Мотузко О.В.,заступник директора з навчально-

виховної роботи). 

             

 

 1.Слухали: 

Лагодюк В.Ю,директора НВК №12,про виконання рішень попередніх педрад. 

 

 

Ухвалили: 

Інформацію директора про виконання рішень попередніх педрад взяти до 

уваги. 

 

2.Слухали: 

Лагодюк В.Ю,директора НВК №12,про педагогічну етику та мораль поведінки 

учасників освітнього процесу .-Текст доповіді додається. 

 

Ухвалили: 

Педагогічним працівникам закладу суворо дотримуватися норм моралі та 

етики педагогічної поведінки. 

 

 



 

3.Слухали: 

Лагодюк В.Ю.,директора НВК №12,про хід атестації у 2018-2019 н.р. –Текст 

доповіді додається. 

  

4.Слухали: 

Учителів,які атестуються про методичні напрацювання,що презентувалися 

ними на виставці. 

 

5.Слухали: 

Звіти учителів ,які атестуються ,про творчі здобутки за міжатестаційний 

період. 

 

6.Слухали: 

Кішеньчук В.В. ,заступника директора з навчально-виховної роботи ,про 

порядок засідання атестаційної комісії.- Текст доповіді додається. 

 

7.Слухали: 

Кравчук Н.М.,практичного психолога , про психолого-педагогічні утруднення 

вчителів на різних етапах роботи в школі.- Текст доповіді додається. 

 

Ухвалили: 

 

1.Інформацію директора НВК №12 Лагодюк В.Ю. взяти до уваги. 

                                                                                                        Постійно 

2.Членам атестаційної комісії провести засідання атестаційної комісії закладу. 

                                                                                                        25.03.2019р. 

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кішеньчук В.В.: 

  

        3.1.Забезпечити наявність робочої документації по атестації педагогічних 

працівників закладу. 

                                                                                                        25.03.2019р. 

       3.2.Узагальнити матеріали атестаційного процесу 2018-2019 н.р. 

                                                                                                        До 01.04.2019 р. 

4.Затвердити оцінку професійної діяльності вчителів,які атестуються. 

                                                                                                          25.03.2019р. 

5.Учителям,які атестуються дотримуватися графіка проведення засідання 

атестаційної комісії. 

                                                                            

 

 

8.Слухали: 

Мотузко О.В.,заступника директора з начально-вижовної роботи, про вибір 

третього предмету для проходження ДПА здобувачів базової середньої освіти 

та терміни проведення державної підсумкової атестації у 4-х та 9-х класах.-

Текст доповіді додоється. 

    



Ухвалили: 

 

1.Вибрати третім предметом для проходження ДПА у 9-х класах англійську 

мову 

 

2.Затвердити терміни проведення державної підсумкової атестації здобувачів 

базової середньої освіти та учнів 4-х класів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова атестаційної комісії                                                   В.Ю.Лагодюк 

Секретар атестаційної комісії                                               О.В.Велетнюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Про педагогічну етику та мораль поведінки учасників освітнього 

процесу  



                            (доповідь Лагодюк В.Ю,директора НВК №12) 

Звернення до основ педагогічної етики являє собою  нагальну потребу 

вітчизняної педагогіки, яка в умовах складної ситуації в країні, 

євроінтеграційних процесів находить продуктивні можливості зберігання 

фундаментальних досягнень шляхом органічного входження в європейський 

освітянський простір. Педагогічна етика розкриває  норми, принципи і вимоги 

до поведінки педагога в межах професійної діяльності, розглядає сутність 

основних категорій педагогічної моралі й моральних цінностей. 

Вимоги до педагогічних та інших працівників закладів освіти в цих 

складних умовах значно змінюються. Педагогічна майстерність не 

обмежується професійними знаннями, а все більше вимірюється критеріями 

соціальних компетенцій, серед яких визначальними виступають морально-

ціннісні якості.  

Кожен працівник системи освіти, включаючи адміністрацію закладів, 

медичний і технічний персонал, має слідувати морально-етичним нормам 

поведінки і нести персональну відповідальність за недотримання службової 

етики. 

Моральними цінностями вважають систему уявлень про добро і зло, 

справедливість і честь, які виступають оцінкою характеру життєвих явищ, 

етичних достоїнств і вчинків людей тощо. До педагогічної діяльності 

застосовуються всі основні моральні поняття, проте окремі поняття 

відображають такі риси педагогічних переконань, діяльності й відносин, які 

виділяють педагогічну етику у відносно самостійний розділ етики. Серед цих 

категорій – професійний педагогічний обов'язок, педагогічна справедливість, 

педагогічна честь і педагогічний авторитет. 

Професійний педагогічний обов'язок – одна з найважливіших категорій 

педагогічної етики. У цьому понятті концентруються уявлення про сукупність 

вимог і моральних розпоряджень, що ставляться суспільством до особи 

викладача, а також виконання викладачем професійних обов'язків. Серед 

даних вимог такі: здійснювати певні трудові функції, переважно 

інтелектуальні, правильно будувати взаємостосунки з учнями, їх батьками, 

колегами по роботі, глибоко усвідомлювати своє ставлення до вибраної 

професії, учнівського і педагогічного колективу й суспільства в цілому. 

Основою професійного педагогічного обов'язку є об'єктивні та актуальні 

потреби суспільства в навчанні й вихованні підростаючих поколінь. У 

професійному обов'язку педагога запрограмована необхідність творчого 

ставлення до своєї праці, особлива вимогливість до себе, прагнення до 

поповнення професійних знань і підвищення педагогічної майстерності, 

необхідність поважного і вимогливого ставлення до учнів і їхніх батьків, 

уміння вирішувати складні психологічні колізії та конфлікти. 

Педагогічна справедливість взагалі характеризує відповідність між 

достоїнствами людей і їх суспільним визнанням, правами і обов'язками. 

Педагогічна справедливість має специфічні риси, будучи своєрідною мірою 

об'єктивності вчителя, рівня його етичної вихованості (доброти, 

принциповості, людяності), що виявляється в його оцінках вчинків учнів, їх 

ставленні до навчання, проявах суспільно корисної діяльності тощо. 

Справедливість – це моральна якість вчителя і оцінка міри його впливу на 



учнів, що відповідає реальним заслугам перед колективом. Специфіка 

педагогічної справедливості полягає у такому: оцінка дії (відповідна реакція 

на неї) знаходиться у педагога і учня на різних рівнях етичної зрілості;  

визначення об'єктивності залежить здебільшого від педагога; загальній 

моральній оцінці піддається взаємодія сторін з нерівним самозахистом; 

педагогічно необхідне, запрограмоване педагогом, може не усвідомлюватися 

учнями. 

Професійна честь в педагогіці – це поняття, що виражає не тільки 

усвідомлення вчителем своєї значущості, але і суспільне визнання, суспільну 

пошану його моральних заслуг і якостей. Високо розвинуте усвідомлення 

індивідуальної честі й особистої гідності в професії педагога чітко 

визначається. Якщо викладачем у своїй поведінці та між особистих відносинах 

порушуються вимоги, що ставляться суспільством до ідеалу педагога, то 

відповідно ним демонструється зневага до професійної честі й гідності. Честь 

викладача – суспільна оцінка його реальних професійних достоїнств, що 

виявляються в процесі виконання ним професійного обов'язку. 

Педагогічний авторитет викладача – це його моральний статус у 

колективі учнів і колег, своєрідна форма дисципліни, за допомогою якої 

авторитетний і шановний педагог, регулює поведінку учнів, впливає на їх 

переконання. Педагогічний  авторитет залежить від попередньої морально-

етичної і психолого-педагогічної підготовки викладача. Рівень його 

визначається глибиною знань, ерудицією, майстерністю, ставленням до 

роботи тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Про хід атестації у 2018-2019 н.р. 



 

(доповідь Лагодюк В.Ю.,директора НВК №12) 

   

      У 2018-2019 н.р. у Рівненському НВК №12 атестується 28 педагогічних 

працівників.Обов′язкова атестація -26,добровільна -2.На відповідність  вищій 

кваліфікаційній категорії та звання «учитель-методист» - 9 ; на  відповідність  

вищій кваліфікаційній категорії та  присвоєння звання «учитель-методист» - 4; 

на відповідність  вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню 

«старший учитель» - 2; на відповідність  вищій кваліфікаційній категорії та 

присвоєння педагогічного звання «старший учитель»- 4; на присвоєння вищої 

кваліфікаційної категорії та педагогічного звання «старший учитель» - 1; на 

присвоєння вищої кваліфікаційної категорії – 5;на присвоєння І 

кваліфікаційної категорії  -1 ; на присвоєння ІІ кваліфікаційної категорії -2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Про творчі здобутки за міжатестаційний період 

 

(звіти вчителів ,які атестуються) 



 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період вчителя математики 

Ніколайчук Оксани Іванівни 
      Має  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Математика та фізика», 

працюю вчителем математики у Рівненському НВК № 12 з 1994 року. Атестована на 

відповідність раніше присвоєній   кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та маю педагогічне звання «старший учитель», присвоєне рішенням атестаційної комісії 

управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 07 квітня 2014 року. 

У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 18 годин на тиждень. Із 

29.05.2018 р. по 15.06.2018 р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної освіти на очних курсах та взяла участь у конференції з теми 

«Компетентнісний підхід у навчанні математики в умовах Нової української школи».   

      Із 2006 р. по 2018 р.  очолювала  шкільне методичне об’єднання .Веду активну 

методину  роботу: у 2018р. виступила на серпневій конференції вчителів математики 

щодо впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в середній 

школі, з 2019р. веду школу технологічної майстерності вчителів математики міста та 

області, які працюють за НПП «Інтелект України», 01-02 березня 2019р. була учасником 

спільного засідання (м.Київ) динамічної майстерні вчителів 

природознавства,математики, які працюють за  НПП «Інтелект України» м.Рівного та 

області. Працюю у творчій групі вчителів-предметників щодо укладання друкованих 

зошитів в НПП «Інтелект України». Досвід  роботи  узагальнено  у розробці                   « 

Формування позитивної мотивації навчальної діяльності шляхом упровадження 

сучасних методик навчання». За високі результати у підготовці випускників до 

складання ДПА у форматі ЗНО та до складання тестів ЗНО-2017р.  отримала подяку 

управління освіти Рівненського виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

     Приділяє значну увагу роботі з обдарованими учнями: підготовка призерів ІІ етапу 

олімпіади «Крок» : 2017р. – Конончук А.,5-А (ІІ місце), 2018р. – Лесняк З., 5-А   (І місце), 

Нагуляк А., 5-А (ІІ місце), Вайпан А., 5-А ( ІІІ місце), 2019р.- Семенюк С.,    5-А (ІІ місце); 

підготовка призерів ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з математики (Семенюк В.: 

2015р.- ІІ місце на ІІ етапі, 2016р. - ІІІ місце на ІІ етапі , 2017р. – ІІ місце на ІІ етапі ; 

Пестерніков В.: 2015р. – ІІ місце на ІІ етапі та ІІІ місце на ІІІ етапі, 2016р. – І місце на ІІ 

етапі та ІІ місце на ІІІ етапі, 2017р.- І місце на ІІ етапі та ІІІ місце на ІІІ етапі; Конончук 

А., 6-А : 2017 р. -  ІІ місце на ІІ етапі ; Чекан Є., 7-А : 2018р. – ІІІ місце на ІІ етапі. За 

підготовку переможців Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики вчитель 

отримала подяку управління освіти Рівненської обласної державної адміністрації в 2014 

– 2017 р.р. 

    

                

 

 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період вчителя математики 

Іванкової Наталії Володимирівни 
    Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  учитель математики та фізики, працюю 

учителем математики у Рівненському  НВК № 12 з  1996 року, атестована на відповідність раніше 



присвоєній   кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та маю педагогічне звання 

«старший учитель», присвоєне рішенням атестаційної комісії управління освіти виконавчого 

комітету Рівненської міської ради від          07 квітня 2014року. У поточному навчальному році 

маю педагогічне навантаження 24 години на тиждень.  

    Із 26.09.2016 р. по 07.10.2018 р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному інституті 

післядипломної освіти на очних курсах та взяла участь у конференції   « Математика для життя».   

     Веду активну методичну діяльність:  у 2014-15 н.р. ІІ місце в І турі  ХІІ обласного конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості  в номінації «Математика», робота «Позакласна робота з 

математики»; у 2015 р. виступала на обласному семінарі-практикумі координаторів 

Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» провела гру «Математична карусель»; у 2017 

р. отримала сертифікат про те, що  успішно пройшла курси підготовки вчителів для роботи у 

класах, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України»; у 

2018-2019 н.р. узагальнено досвід учителя математики Іванкової Н.В. у роботі «Ігрові технології 

як форма підвищення ефективності навчання математики в школі».Наталія Володимирівна має 

друковані праці: у науково-методичному журналі «Математика в школах України. Позакласна 

робота», №10 стаття «Спілка осіб об’єднаних любюв’ю до математики» ( видано у жовтні 2016р.), 

у  науково-методичному журналі «Математика в школах України. Позакласна робота» стаття 

«Інтерактивні технології в позакласній роботі» (видано у лютому 2016 р.). 

    У 2015, 2016 рр. як координатор Міжнародного математичного конкуру «Кенгуру» отримала 

подяки Міністерства освіти і науки України  інституту інноваційних технологій і змісту освіти за 

популяризацію математичних знань серед учнівської молоді та залучення школярів до 

Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». 

    Приділяю увагу роботі з обдарованими учнями: 2015-16 н.р. - Колодинська А., 6-Б 

 ( ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики, ІІІ місце); 2017р.-  Романович І., 9-Б клас  ( ІІ 

етап Всеукраїнської олімпіади з математики, ІІІ місце).  

     Була координатором  Всеукраїнського проекту «Школа енерії». У рамках реалізації проекту  

взяла участь у першому заході проекту - соціальному тренінгу з питань енергетичної освіти, 

основ енергоаудиту та простих енергоощадних методів, який відбувся у Львові 22-24 лютого 2016 

року. 

У період з 30.09 по 03.10.2016 команда учнів НВК №12 ( Максимюк А., Безпалько Ю., 

Колодинська А., Прач В., Леміч А. ) та вчитель Іванкова Н. В представляли напрацювання школи 

на форумі у м. Одеса. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

вчителя української мови та літератури 

Бурбели Тетяни Вікторівни 
       Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Українська мова та 

література», працюю за фахом у Рівненському НВК № 12 з 1999 року. Маю 



кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєну рішенням 

атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради 

від 07 квітня 2014року. У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 

16 годин на тиждень. Із 18.09.2017р. по 05.10.2017р. підвищила кваліфікацію у 

Рівненському обласному інституті післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-

модульною системою навчання, де взяла участь у конференції з теми «Формування 

ключових компетентностей учнів при вивченні української мови та літератури». 

   Велику  увагу приділяю роботі з обдарованими учнями:  учениця 7-А класу  

Марушкевич О. посіла  2  місце  на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови 

та літератури (2015-2016 р); учні 8 -А класу Ільчук Я.,Саган Н. посіли 3 місце  на 

міському огляді-конкурсі читців-гумористів «Поліські пересмішники. Рівне сміється»; 

учениця  8 -А Марушкевич О. - 3 місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури та 3 місце на ІІ етапі  VІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка ,також стала 

лауреатом на         ІІ етапі  ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. 

Яцика(2016-2017р.); учениця  9-А Марушкевич О. посіла 3 місце на ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з    української мови та літератури та    2 місце на ІІ етапі  VІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді   ім. 

Т.Шевченка, Лауреат  на ІІ етапі  ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови   ім. 

П. Яцика; учениця 9-А Сачук О. посіла 3 місце на міському конкурсі читців-

декламаторів та юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» (2017-2018 н.р.);  

учениця 10-А Сачук О. посіла 3 місце  в обласному літературному конкурсі «Перло 

многоцінне»;учні 10-А класу Ільчук Я.,Саган Н. посіли 1 місце на міському огляді-

конкурсі читців-гумористів «Поліські пересмішники. Рівне сміється»;учениця  10 –А 

класу  Марушкевич О. посіла 3 місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української 

мови та літератури та стала лауреатом  на ІІ етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика;учениця 10-А Сачук О. посіла  3 місце на міському 

конкурсі читців-декламаторів та юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»  

(2018-2019 н.р.). 

    Веду методичну діяльність: учасник міської  творчої групи «Використання  

Інтернет-технологій на уроках української мови», Міжнародних учнівських 

громадських читань «Я голосую за мир» у рамках співпраці з МЕГУ. За активне 

поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян України 

нагороджена грамотою директором ТОВ «Освітній проект «На Урок» (№ Г1-

146253),оскільки опублікувала  у 2019р. на сайті naurok.com.ua 6 авторських  

матеріалів:конспект уроку з теми « Химерні пригоди героїв сучасної казки Івана 

Андрусяка «Стефа та її Чакалка»»;контрольна робота з теми «Творчість Івана Нечуя-

Левицького та Панаса Мирного»;контрольна робота «Просте односкладне речення. 

Неповні речення»;контрольна робота з теми «Творчість Івана Франка»;                  2 

контрольні роботи з теми «Творчість Тараса Шевченка».  

    Займаю активну громадську позицію, є членом РГО  «Просвіта» ім. Т. Шевченка, 

постійно беру участь у заходах закладу та міста. 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

вчителя української мови та літератури 

Остапчук Тетяни Анатоліївни 
      Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Українська мова та 

література» і працюю  за отриманим фахом у Рівненському НВК № 12 із 1994 року, 

маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,присвоєну рішенням 



атестаційної комісії Рівненського навчально-виховного комплексу №12  від 24 

березня2008 року. У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 14  

годин на тиждень.  

      Із  09.10.2017р. по 27.10.2017р.  підвищила кваліфікацію у Рівненському 

обласному інституті післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-модульною 

системою навчання та взяла участь у конференції  з теми «Формування ключових 

компетентностей учнів при вивченні української мови та літератури».   

   Веду активну методичну діяльність:учасник міської та обласної творчої групи з 

питань  створення програми літератури рідного краю,на сайті 

«Всеосвіта»https://vseosvita.ua/ прослухала та успішно завершила 24-годинний курс 

«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»(свідоцтво №DК154608), взяла 

участь у вебінарах на сайті освітнього проекту «На урок»https://naurok.com.ua/ : 

березень 2018 року - «Інтерактивні технології в освіті:залучаємо учнів у процес 

навчання за допомогою інтернет-сервісів»(свідоцтво№В1-7238);жовтень           2018 

року - «Ораторське мистецтво в житті вчителя:прийоми та поради»(№В50-7238); 

грудень 2018 року–«Використання лінгвістичних ігор на уроках української мови»( 

№В72-7238), «Розвиток письменницьких навичок як чинник формування 

креативності учнів та вчителів»          ( №В80-7238). 

    Поширюю свій  педагогічний досвід : опублікувала  на сайті «Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua/ методичні розробки:«Використання Googl форм у роботі вчителя 

української мови. Матеріали свята-конкурсу до Міжнародного дня рідної мови» 

(свідоцтво №YH 86880); «Використання Googl форм у роботі вчителя української 

мови.Числівник як самостійна частина мови»(свідоцтво  № AP161224 ); «Хмари слів 

на уроці української мови при вивченні теми «Числівник»»(свідоцтво  

№AO159852 ). 

     Приділяє увагу роботі з обдарованими дітьми:учениця 7-А класу Олійник Ірина 

посіла  3 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об'єднаймося  ж, брати мої» (2017-2018 н.р.);учениця 6-Д  класу Зайчук Дарина 

посіла 3 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об'єднаймось ж, брати мої» та 3 місце на ІІ етапі  конкурсу читців-декламаторів 

«Живи,Кобзарю, в пам'яті людській» (2018-2019 н.р.). 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

вчителя української мови та літератури 

Ульмер Іванни Ігорівни 

Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Українська мова та 

література», працюю за отриманим фахом у Рівненському НВК № 12 із 1997року.Маю 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,присвоєну рішенням 

https://naurok.com.ua/


атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради 

від 13 квітня 2010року.У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 

19 годин на тиждень.Із 18.09.2017р. по 05.10.2017р. підвищила кваліфікацію у 

Рівненському обласному інституті післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-

модульною системою навчання, де взяла участь у конференції з теми «Формування 

ключових компетентностей учнів при вивченні української мови та літератури».  

Велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми: учениця  8-В класу 

Талащук Катерина посіла 1 місце на  ІІ етапі  Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української  мови та літератури  та  3 місце на  ІІІ  етапі  Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української  мови та літератури (2017-2018н.р.);учениці 8-В класу  

Дем’янчук Віра та Дем’янчук Ольга посіли 3 місце на ІІ етапі міського  конкурсу 

«Живи, Кобзарю, в пам'яті людській»(2017-2018н.р.);учень 6-Д класу  Медведчук 

Олександр  посів 2 місце на ІІ етапі конкурсу читців-гумористів «Поліські 

пересмішники»(2018-2019р.). 

      Веду  активну методичну діяльність: учасник міської та обласної творчої  групи 

з питань створення програми літератури рідного краю,активний член товариства 

«Просвіта», Міжнародних учнівських громадських читань «Я голосую за мир» у рамках 

співпраці з МЕГУ,координатор  Всеукраїнської мовознавчої  гри «Соняшник».На сайті 

освітнього проекту «На урок» https://naurok.com.ua/ розміщено матеріали до  уроків 

української  літератури в 5 класі: конспект уроку «Зірка Мензатюк «Таємниця козацької 

шаблі».Подорож історичними місцями сучасної України» (сертифікат № ДБ-190292474 

від 14.02.19р.),презентацію «Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі».Подорож 

історичними місцями сучасної України»(сертифікат № ДБ-190293348 від 17.02.19р.), 

запитання та відповіді «Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі».Подорож 

історичними місцями сучасної України» (сертифікат № ДБ-190294021 від 19.02.2019р.). 

Іванна Ігорівна опублікувала статтю «Спадщина В.Сухомлинського в контексті 

пріоритетів освіти ХХІ століття» у збірнику тез «Актуальні проблеми реформування 

дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів».–

Рівне:РВЦ МЕГУ ім.акад. С. Дем’янчука,2018.–292с.(20.03.2018р.). За поповнення 

бібліотеки проекту «На Урок» авторськими розробками отримала подяку (№ П-157860 

від 19.02.19р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя інформатики та фізики 

Ломакіної Інни Миколаївни 

 
Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика 

середньої освіти. Фізика”, кваліфікація “Викладач фізики та методики викладання 

фізики у вищих навчальних закладах, вчитель фізики, інформатики, астрономії й 

https://naurok.com.ua/


безпеки життєдіяльності” та працюю вчителем фізики та інформатики в 

Рівненському НВК №12 з 2010 року, маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ 

категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії Рівненського навчально-

виховного комплексу №12 Рівненської міської ради від 20 березня 2014 року. У 

поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 22 години 

інформатики та 2 години фізики на тиждень. З 01.10.2018р. по 12.10.2018р. та з 

14.01.2019 р. по 25.01.2019 р. підвищила кваліфікацію в Рівненському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти на очних курсах за кредитно-

модульною системою навчання та виконала випускні роботи з тем: “Застосування 

методів активного навчання при вивченні програмування в шкільному курсі 

інформатики”, “Реалізація міжпредметних зв'язків в освітньому процесі з 

використанням ІКТ на уроках фізики”. 

Беру участь у методичній роботі: провела на педагогічній раді тренінг на тему  

“Реалізація міжпредметних зв'язків під час проектної діяльності учнів” (грудень 

2017р.), уклала посібник “Тиждень інформатики в школі” (лауреат І туру XV 

обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у номінації “Інформатика”, 

2018р.). Є активним учасником освітнього проекту “На урок”, опублікувала на сайті 

naurok.com.ua такі авторські матеріали: конспекти уроків на теми “Мережеві 

технології та інтернет”, “Алгоритми з розгалуженнями”, самостійну роботу 

“Виконавці алгоритмів. Лінійні алгоритми”, комплексні задачі з теми “Табличний 

процесор”, презентації до уроків на теми: “Алгоритми з розгалуженнями”, 

“Міжпредметні зв'язки при вивченні курсу фізики та астрономії в школі”, розв'язки 

практичних завдань з теми “Алгоритми та програмування” для підручника 5 клас, 

(сертифікати за публікації від 18.03.2019 р. №ДБ-1903101929, №ДБ-1903101944, 

№ДБ-1903101957, від 19.03.2019 р. №ДБ-1903102234, №ДБ-1903102231, №ДБ-

1903102215, №ДБ-1903102213, подяка від 18.03.2019 р. №П-74383). 

Приділяю увагу роботі з обдарованими дітьми та позакласній роботі. Мої учні  - 

активні учасники Всеукраїнської інтернет-олімпіади “На урок” з інформатики 

(свідоцтва від 02.05.2018 р. №О-45527, від 13.03.2019 р. №О-1254208) та 

Всеукраїнського конкурсу “Безпечний інтернет” (подяка від 17.10.2018 р.). Щороку  

мої вихованці є активними учасниками Міжнародного конкурсу з інформатики та 

комп'ютерної грамотності “Бобер”. 

                     Працюю в напрямку самоосвіти: узяла участь у вебінарі до Дня 

безпечного інтернету (сертифікат від 07.02.2018 р.), пройшла 60-годинний “Онлайн-

курс для вчителів початкової школи” (сертифікат студії онлайн-освіти EdEra від 

05.06.2018 р.), 35-годинний онлайн-курс “Фізика. Механіка” (сертифікат студії 

онлайн-освіти EdEra від 27.01.2019 р.). 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя інформатики 

                            Прончук Марії Василівни 
     Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю “Прикладна математика”, кваліфікація 

“Прикладна математика. Викладач інформатики” та працюю учителем інформатики у Рівненському 

НВК №12 з 2009 року, маю кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії”, присвоєну рішенням 



атестаційної комісії Рівненського навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради від 

25 березня 2013 року. У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 24 години на 

тиждень. З 05.02.2018р. по 22.02.2018р.  підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою навчання, де 

взяла участь у конференції з теми “Формування інформаційно-цифрової компетентності учня засобами 

ІКТ”. 

    Веду активну методичну діяльність: провела майстер-клас для вчителів інформатики міста з питання 

“Розв’язування олімпіадних задач з інформаційних технологій” (28.11.2018р.), уклала посібник 

“Тиждень інформатики в школі” (лауреат І туру XV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації “Інформатика”, 2018р.), розмістила 10 публікацій на методичному порталі 

управління освіти Рівненського міськвиконкому http://book-server.net (сертифікат №0007 від 

21.05.2014 р.), є активниим учасником освітнього проекту “На урок” (сертифікат за публікацію від 

18.04.2018 р. №ДБ-180426916, подяка за поповнення бібліотеки проекту від 21.02.2019 р. №П-66230, 

грамота за активне поширення власного педагогічного досвіду від 21.02.2019 р. №Г1-66230), 

розмістила 100 публікацій на освітньому сайті https://vseosvita.ua (Грамота за вагомий особистий 

внесок та визначні досягнення, спрямовані на розвиток освітнього проекту “Всеосвіта”, від 16.02.2019 

р. №IF396077), була членом журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних 

технологій та інформатики (2014, 2015, 2018 рр). 

     Приділяю велику увагу роботі з обдарованими дітьми. Учні  систематично посідають призові місця 

на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з інформатики та інформаційних технологій: 2013-2014 н.р.:  

Берник В. – І місце на ІІ етапі та ІІ місце на ІІІ етапі з інформаціний технологій (9 клас), Парфенюк Т. 

– І місце на ІІ етапі та І місце на ІІІ етапі з інформаційних технологій (10 клас), Єрошкін О. – І місце 

на ІІ етапі та ІІІ місце на ІІІ етапі з інформаційних технологій (11 клас); 2014-2015 н.р.: Берник В. – ІІІ 

місце на ІІ етапі з інформатики, І місце на ІІ етапі та ІІ місце на ІІІ етапі з інформаційних технологій 

(10 клас), Комаревич Р.  – ІІ місце на ІІ етапі з інформаційних технологій (10 клас); 2017-2018 н.р.: 

Омеляненко М. – І місце на ІІ етапі з інформаційних технологій  (8 клас), Пацко М. – І місце на ІІ етапі 

з інформаційних технологій (8 клас), Савінський Т. - І місце на ІІ етапі з інформаційних технологій (10 

клас);  2018-2019 н.р.: Пацко М. – І місце на ІІ етапі та ІІ місце на ІІІ етапі з інформаційних технологій 

(9 клас), Вінюкова А. – І місце на ІІ етапі з інформаційних технологій (8 клас), Сай А. — ІІ місце на ІІ 

етапі з інформаційних технологій (8 клас), Омеляненко М. - ІІ місце на ІІ етапі з інформаційних 

технологій (9 клас). У 2015 р. учень Берник В. став переможцем регіональної олімпіади з 

інформаційних технологій, яку проводив Тернопільский національний економічний університет. 

Вихованці Прончук М.В. активні учасники І Всеукраїнської інтернет-олімпіади “На урок” з 

інформатики (свідоцтва від 02.05.2018 р. №О-25724, №О-125724, Подяка за активну участь від 

02.05.2018 р.) 

       Активно працює у напрямку самоосвіти: пройшла навчання Іntel «Навчання для майбутнього» 

(сертифікат №В10-3698 від 28.11.2014 р.), навчання на курсах з програмування за сприяння 

благодійної організації «BrainBasket Foundation» за програмою Гарвардського університету 

“ComputerScience50” (сертифікат №TN-0597), у листопаді 2018 р. — 72-годинний навчальний курс 

“Основи веб-розробки” (сертифікат №WT-0093), 30-годинний онлайн-курс “Робота вчителів 

початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами” (сертифікат студії онлайн-освіти EdEra 

від 30.12.2018 р.), навчання основам web-розробки за проектом “WOWTeachers” (04.09.2018 р.-

30.10.2018 р., РНІІЦ), брала участь у вебінарах до Дня безпечного інтернету (сертифікати від 

07.02.2018 р., 05.02.2019 р.). 

       За активну участь у фахових конкурсах, вагомі досягнення у навчанні і вихованні учнів  

нагороджена грамотою управління освіти Рівненського міськвиконкому (2014р.), отримала подяки 

управління освіти і науки РОДА (2013 р., 2014р., 2015 р.). 

           
 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя фізичної культури 

Цимбалюка Олега Петровича 

http://book-server.net/


Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю “Початкове навчання”, 

кваліфікація “Вчитель початкових класів, вчитель фізичної культури в початкових 

класах” та працюю вчителем фізичної культури у Рівненському НВК №12 з 2005 року, 

маю кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”, присвоєну рішенням 

атестаційної комісії Рівненського навчально-виховного комплексу №12 Рівненської 

міської ради від 20 березня 2014 року. У поточному навчальному році маю педагогічне 

навантаження 26 годин на тиждень у початкових та середніх класах. З 12.05.2014р. по 

04.06.2014р. підвищив кваліфікацію у Рівненському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою 

навчання, де виконав випускну роботу на тему “Щільність уроку фізичного виховання 

як умова досягнення необхідного навантаження”. 

Веду методичну діяльність: уклав посібники “Розвиток фізичних якостей під час 

занять волейболом” та “Фізичні якості та їх розвиток у волейболіста”(учасник І туру 

обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у номінації «Фізична культура», 

2016, 2019 рр.), взяв участь у форумі педагогічних ідей “Урок” та опублікував на 

сторінках каталогу “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” власні матеріали на 

теми “Передачі та кидки м'яча вивченими способами” (каталог від грудня 2018 

№02/2018) та “Розвиток фізичних якостей волейболіста” (каталог від березня 2019 р. 

№01/2019), розмістив на сайті “Освітній навігатор” конспект уроку “Передачі м'яча 

двома руками зверху та знизу” (сертифікат від лютого 2019 р. №001023). 

Приділяю увагу позакласній роботі з предмета.Є тренером збірних команд закладу 

(юнаків та дівчат) з волейболу.  У 2017-2018 н. р. збірна команда закладу з волейболу 

(юнаки) посіла ІІ місце в змаганнях серед збірних команд ЗЗСО м.Рівного. У тому ж 

навчальному році мої вихованці  Бейлах В. та Паридубець А. були включені до складу 

збірної команди міста Рівного з волейболу та посіли І місце в обласних змаганнях. 

Також під моїм керівництвом  учні закладу вибороли ІІІ командне та І індивідуальне 

місця у змаганнях з боулінгу (2016 р.).  

Беру активну участь у спортивних змаганнях серед працівників ЗЗСО: 2014 р. - І 

місце у міських змаганнях, 2015 р. - І місце у міських змаганнях, 2016 р. - ІІ місце у 

міських змаганнях та ІІ місце в обласних змаганнях. 

Працюю у напрямку самоосвіти: був учасником 3-годинних міських навчальних 

семінарів для вчителів фізичної культури з тем: “Особливості суддівства учнівських 

змагань із футболу” та “Особливості суддівства учнівських змагань із волейболу” 

(2018 р.). 

За активну та результативну участь у змаганнях, фахових конкурсах, вагомі 

досягнення у навчанні і вихованні учнів нагороджений Почесною грамотою 

управління освіти Рівненського міськвиконкому (2014р.), грамотами управління освіти 

Рівненського міськвиконкому (2016, 2018 рр.), отримав подяку Рівненської міської 

ради та виконавчого комітету (2016 р.), диплом управління у справах сім'ї, молоді та 

спорту Рівненського міськвиконкому (2014 р.). 

 
 
 
 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя англійської мови  Бондарець Юлії Юріївни 



        Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Історія» , працюю вчителем англійської 

мови в Рівненському НВК № 12 із 2003 року, маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 

категорії»,встановлену рішенням атестаційної комісії Рівненського навчально-виховного комплексу 

№ 12 Рівненської міської ради від 20 березня 2014 року. У поточному навчальному році маю 

педагогічне навантаження 20 годин на тиждень.  

        Із 08.09.2014р. по 01.10.2014р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному інституті 

післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою навчання з питання 

«Формування комунікативних здібностей учнів з використанням інтерактивних методів навчання на 

початковому етапі вивчення АM». Із 04.06.2018р. по 06.06.2018 р.  прослухала 24-годинні курси у 

Рівненському обласному інституті післядипломної освіти для вчителів англійської мови, які 

навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 навчальному році.  

     Провела ряд показових уроків для слухачів курсів РОІППО, для вчителів шкільного методичного 

об’єднання  та батьків учнів:2015р. – показовий  урок у 2  класі на тему“Дозвілля’’ для слухачів курсів 

РОІППО;2017 р.- показовий  урок у 1 класі  на тему “Природа” для слухачів курсів РОІППО; 2016 р.- 

показовий урок до тижня англійської мови у 1  класі на тему “ My family and friends”;2015р., 2018р.- 

показові уроки для батьків учнів перших класів (1-Б, В,Г,Д,Е). 

      Веду активну методичну діяльність:успішно завершила «Онлайн-курс для вчителів початкової 

школи»(60 годин),розроблений студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія» 

(04.11.2018р.) та онлайн-курс «Англійська для вчителів початкової школи»(04.11.2018р.,BRITISH 

COUNCIL);працюю в міській творчій групі  з питань  укладання календарного планування для учнів  

4 класу  загальноосвітніх навчальних закладів до підручника О.Д.Карпюка;опублікувала на 

методичному сервері управління освіти Рівненського міськвиконкому 

http://book.rosvita.rv.ua/матеріали для читання   «English Reader» для учнів    2  класу, конспект уроку 

для 1 класу «Leisure Time»,календарно-тематичне планування для 4 класу до підручника О.Д.Карпюка, 

сценарій виховного заходу” Winter is coming”       (2017 р.);подала до друку на інтернет-сайті «Освітній 

Навігатор» http://navigator.rv.ua/. сценарій свята анлійською мовою «Winter is fun»,цикл конспектів 

уроків для  4 класу «Nature», презентацію «Робота з батьками», взяла участь у ярмарці педінновацій 

:2017 р. –  посібник «English Reader» для учнів 2 класу.  

      Приділяю значну увагу роботі з обдарованими дітьми:2016р.-I місце у міському фестивалі-конкурсі 

інсценівок англійською мовою «Fairy Tails»(учні 2-В, 3-Б класів),2016 р.-II місце у міському конкурсі 

селфі «English in my life»(Бондарець Д.,2-В ),2018 р.- ІІ місце у міському конкурсі «Юні знавці 

англійської мови»(Янчук С.,4-Г),лауреати  конкурсу –Чередько М.,Янушкевич К (4-Г). 

       Систематично працюю у напрямку самоосвіти: взяла участь у семінарах «Turning passive 

students into active learners»(Oxford Press),«Helping learners with vocabulary»(Oxford Press,2015р.,  

м.Львів),«Teaching Primary Students»(Macmillan Education,2018),вебінарах «Навчання у початковій 

школі»(2018р.),«Переваги використання автентичних підручників англійської мови»(2018); вебінарах  

інтерактивної  школи творчого вчителя «Презентація нового підручника для  1 класу НУШ»(2018р.). 

         Взяла участь у засіданні педагогічної ради закладу з питання  організації освітнього процесу з 

іноземних мов у 2018 році:виступила з доповіддю «Робота з  батьками». Долучаюся до роботи у 

пришкільному оздоровчому таборі «Веселка». 

        Бондарець Ю.Ю. відповідає займаній посаді та може бути атестована на присвоєння 

кваліфікаційної   категорії «спеціаліст вищої категорії»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період учителя математики 

                           Гуменюк Лариси Миколаївни 
    Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Математика й фізика» та  

працюю вчителем математики в Рівненському НВК № 12 з 1992 року.Атестована на 

http://book.rosvita.rv.ua/
http://navigator.rv.ua/


відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» 

атестаційною комісією управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської 

ради від 07 квітня 2014року. У поточному навчальному році маю педагогічне 

навантаження 7 годин на тиждень.  

Із 05.09.2016 р. по 28.12.2016р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної освіти на дистанційних курсах за кредитно-модульною 

системою навчання з питання «Формування життєвих компетенцій при вивченні теми 

«Функції та її графіки»».   

     Систематично поширюю свій педагогічний досвід: опублікувала статті 

«Акмеологічні підходи до реалізації виховної мети на уроках математики» (№ 16-18, 

червень 2017 р.) та «Аналіз контрольної роботи. Як зробити його цікавим?»(№ 7-

8,березень 2014)  у науково-методичному  журналі «Математика в школах України». 

    Веду активну методичну діяльність на рівні міста та області: виступила на засіданні 

міського методичного об′єднання «Методичні витівки» вчителів 

математики,хімії,біології та фізики з теми «Таємниці світу геніїв»(09.01.2018р.),на 

семінарі в НВК № 2 з теми «Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів у 

сучасному навчальному закладі»(23.11.2017 р.), на міському семінарі-практикумі 

провела тренінг для шкільних координаторів Міжнародного математичного конкурсу 

«Кенгуру»,виступила на педмості вчителів математики «Формування логічної та 

творчої компетентності учнів,розвиток їх творчих здібностей шляхом упровадженя 

інноваційних технологій під час профільного та поглибленого вивчення математики»  

з теми «Стан математичної освіти в м.Рівне» (Рівне –Дубно,2014-2015 н.р.). 

     Приділя велику увагу роботі  з обдарованими дітьми: 2015-2016 н.р. учень  8-А  

класу Савінський Тарас посів  3 місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 

математики (2015-2016 н.р.),учениця 10-А класу  Горбань Олександра посіла  2 

місце,учень  10-А класу Савінський Тарас -3 місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 

з математики (2017-2018 н.р.), учениця 11-А класу  Горбань Олександра посіла  3 

місце,учень  11-А класу Савінський Тарас -3 місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики (2018-2019 н.р.).Готую учнів до конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН України: 2017-2018 н.р. -Савінський Тарас, 10-А клас(ІІ 

місце на І етапі, відділення «Математика», секція «Прикладна математика»), 

Савінський Тарас,10-А клас(І місце на І етапі та ІІ місце на ІІ етапі, відділення 

«Комп’ютерні науки», секція «Технології програмування» );2018-2019 н.р.- 

Костюкевич Карина,11-А клас (ІІІ місце на ІІ етапі, відділення «Економіка», секція 

«Мікроекономіка та макроекономіка»). 

     

 

 
 
 
Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя англійської мови 



                           Затірки Олени Михайлівни 
    Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю   «Початкове навчання та мова 

і література (англійська)» , працюю вчителем англійської мови у Рівненському  НВК № 

12 із 2002 року,  маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєну 

рішенням атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету Рівненської 

міської ради від 06  квітня 2016 року. У поточному навчальному році маю педагогічне 

навантаження  26 годин на тиждень.  

   Із 28.03.2016р. по 08.04.2016 р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою 

навчання з питання «Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови 

з метою розвитку полікультурної особистості учня ».   

     Веду активну методичну діяльність на рівні школи, міста та області:  керівник  

шкільного методичного об’єднання вчителів іноземних мов з 2015 року, виступила на 

засіданні міської творчої групи вчителів іноземних мов з доповіддю   «Методика 

створення навчального проекту засобами ІКТ»(24.01.2018р.), з доповіддю «Криза 

духовного виховання: Рефлексія з позицій учителя  іноземної мови» на Міжнародній 

науково-практичній конференції  «Християнство в Україні:історія,культура, сучасність 

в контексті суспільно-політичних трансформацій»                      ( 23.05.2017р.,РДГУ), 

виступила з доповіддю «Цінність людського життя в Україні та сучасному світі» на 

круглому столі «Європейські цінності та їх імплементація у сучасний європейський 

простір» (РДГУ,31.10.2017р.) на Всеукраїнському круглому  столі «Формування 

духовно-моральних цінностей особистості засобами іноземної мови» (РДГУ , 

01.11.2016р., доповідь «Роль науки,релігій та суспільства у формуванні моральної 

особистості в сучасній Україні»), взяла участь у Міжнародній  науково-практичній 

конференції  в Польщі(2017 р.),була  перекладачем  на  Міжнародному фестивалі 

хорового мистецтва в м. Льорет-Де Мар ( Іспанія,2017 р.). 

      Приділяю значну увагу роботі з обдарованими учнями:2016-2017 н.р. - Боліщук 

А.,Ніколюк В., Тимощук І. стали фіналістами програми обміну майбутніх лідерів у 

справах освіти і культури державного департаменту США (FLEX), учениця  7-В класу 

Затірка Ганна  стала призером на ІІ етапі міського конкурсу «SmartKids»;2017-2018 н.р. 

–учениця 8-В класу  Затірка Ганна посіла 3 місце на ІІ етапі  Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з англійської мови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звіт про здобутки за міжатестаційний період 



учителя трудового навчання 

Гуменюка Сергія Степановича 

 
Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Праця і 

фізика»,працюю за отриманим фахом у НВК № 12 із 1994 року.Маю кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої  категорії»,встановлену рішенням атестаційної комісії 

управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 07.04.2014 року. 

У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 9 годин на тиждень.  

З 09.10.2017р. по 27.10. 2017 року  підвищив кваліфікацію у 

Рівненському обласному інституті післядипломної освіти на очних курсах за 

кредитно-модульною системою навчання з питання «Компетентнісний потенціал 

проектної технології на уроках трудового навчання, технологій».   

Беру участь у роботі шкільного та міського методичних  об’єднань 

учителів трудового навчання, здійснюю науково-методичну діяльність: призер 

міського та обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості (методична розробка 

«Використання технічних задач для забезпечення ефективності навчально-виховного 

процесу  на уроках трудового навчання»  – ІІІ місце, 2015-2016 н. р.). 

Учитель приділяю увагу роботі з обдарованою молоддю: ІІІ місце на ІІ 

етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, 2014-2015 н.р. – Бондарина 

Велимир         (11 кл.), 2017-2018 н.р. – Коцюк Віталій, (9 кл.); ІІІ місце у міському 

конкурсі «Годівничка для синички», 2014 – 2015 н.р. – Куницький Максим (11 кл.); 

ІІІ місце у загальноміському конкурсі  штучних гніздівель «Пташина оселя», 2015-

2016 н.р. – Лазарєв Данило, Матаєв Артем (7 кл.),  2016-2017 н.р. – Коцюк Віталій, 

Матаєв Артем   (8 кл.),  2017-2018 н.р. –  Коцюк Віталій (9 кл.); І місце на міському та 

обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» – Примак 

Максим (9 кл.), 2019р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя трудового навчання 

                            Шафранської Валентини Володимирівни 



       

   Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Загальнотехнічні 

дисципліни та праця», працюю за отриманим фахом у  Рівненському НВК № 12 з 

1986 року. Атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  категорії»  та маю педагогічне звання «учитель-методист», 

присвоєне рішенням атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету 

Рівненської міської ради від 07 квітня 2014 року. У поточному навчальному році 

маю педагогічне навантаження 10 годин на тиждень.  

Із 30.10.2017р. по 16.11.2017р.  підвищила кваліфікацію в Рівненському 

обласному інституті післядипломної освіти на дистанційних курсах за кредитно-

модульною системою навчання з питання «Компетентнісний потенціал проектної 

технології на уроках трудового навчання, технологій».   

Беру участь у роботі методичної ради учителів трудового навчання міста, 

здійснює науково-методичну діяльність: виступ на міському МО (майстер-клас 

«Технологія виконання візерунків технікою занизування»), 2016-2017 н.р.  

           Підготувала призерів II етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання: 

2015-2016 н.р. – Дрозд Світлана, 9 кл. – ІІІ місце; міського конкурсу «Юна 

вишивальниця»: 2014-2015н.р. – 3 призери (Дрозд Світлана, 8 кл. – І місце, Олієвська 

Олександра , 9 кл. – І місце, Ніколайчук Ірина, 9 кл. –  ІІІ місце); 2015-2016 н.р. – 4 

призери  (Дрозд Світлана, 9 кл. – ІІ місце, Літвінко Дарія, 6 кл. – ІІ місце, Ковалевич 

Анастасія, 11 кл. – ІІ місце, Олієвська Олександра, 11 кл. – І місце); 2016-2017 н.р. – 

3 призери  (Тригуба Анна, 7 кл. – ІІІ місце, Літвінко Дарія, 7 кл. – ІІІ місце, Дрозд 

Світлана, 10 кл. – І місце); 2017-2018 н.р. – 3 призери  (Тригуба Анна, Літвінко Дарія, 

8 кл. – ІІІ місце); Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна 

композиція»: 2016-2017 н.р. – 3 призери (Пекар Вікторія, Кухар Єлизавета, 6 кл. – 

ІІІ місце, Голубош Ангеліна, 4 кл. – ІІІ місце); Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Український сувенір»: 2017-2018 н.р. – Голубош Ангеліна, 5 кл. – ІІІ місце; міської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва « Знай і 

люби свій край!»: 2014-2015 н.р. – 2 призери (Попович Ольга, Горбова Аліна, 8  кл. 

– ІІІ місце); 2015-2016 н.р. – 4 призери (Олієвська Олександра, 11 кл. – ІІ місце, 

Пітель Софія, 6 кл. – ІІІ місце, Ніколайчук Ірина, 11 кл. – ІІІ місце, Сачова Катерина, 

9 кл. – ІІІ місце). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

 практичного психолога 

                               Кравчук Наталії Миколаївни 



Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Українська 

мова та література, психологія», працюю практичним психологом у  

Рівненському НВК № 12 із 2005 року.  Рішенням атестаційної комісії 

управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 07 квітня 

2014 року атестована на відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої  категорії» та присвоєння педагогічного звання                    «практичний 

психолог-методист». 

 Із 26.03.2018р. по 13.04.2018р. підвищила кваліфікацію у Рівненському 

обласному інституті післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-

модульною системою навчання, де взяла участь у конференції з теми 

«Психологічні аспекти гармонізації освітнього середовища у Новій 

українській школі». 

Беру активну участь у методичній роботі школи, міста, області: 

виступила на засіданні міського методичного об’єднання практичних 

психологів з теми «Булінг у школі: що ми знаємо, що можемо зробити» 

(вересень,2015); на засіданні школи молодих практичних психологів із теми 

«Протидія торгівлі людьми» (квітень, 2016);взяла участь у виїзному семінарі-

практикумі практичних психологів закладів освіти м. Рівного до м. Дубно 

«Психологічні особливості організації освітнього середовища в контексті 

концепції НУШ», де поділилася досвідом із теми «Стресменеджмент у 

педагогічній діяльності»; виступила на засіданні школи молодого психолога з 

теми «Психологічна просвіта, тайм-менеджмент для вчителя». 

          Автор методичного посібника “Індивідуальна програма розвитку 

пізнавальних процесів підлітка» (ІІІ місце у ІІ турі обласного конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості, 2016р.), «Калейдоскоп для дорослих» (ІІІ 

місце у І турі обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, 2019р.). 

Веду активну просвітницьку діяльність з учнями, вчителями та 

батьками, є постійним учасником загальношкільних батьківських зборів, 

виховних заходів, засідань педагогічних рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя зарубіжної літератури                           

Мазурок Ганни Петрівни 



        

    Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Російська мова та 

література», працюю вчителем зарубіжної  літератури в Рівненському  НВК № 12 із 

1993 року.  Рішенням атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету 

Рівненської міської ради від 07 квітня 2014 року атестована на відповідність 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії» та педагогічному званню 

«учитель-методист». У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 16 

годин на тиждень.  Із 06.04.2017р. по 24.03.2017р. Мазурок Г.П.  підвищила 

кваліфікацію у Рівненському обласному інституті післядипломної освіти на очних 

курсах за кредитно-модульною системою навчання, де взяла участь у конференції із 

теми «Використання інноваційних технологій у навчанні зарубіжної літератури».  

       Автор методичного посібника «Ефективні прийоми формування літературних 

компетентностей на уроках світової літератури» (2014 р., лауреат міського туру 

обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості), «На крилах натхнення до 

успішного уроку» (2014р.). 

      Веду активну видавничу діяльність: конспекти уроків та позакласних заходів    

розміщені на методичному сервері управління освіти Рівненського міськвиконкому 

http://book.rosvita.rv.ua/: урок-вікторина «Казками Г.К. Андерсена» (2017 р.); сценарій 

позакласного заходу «Пам’яті Висоцького»,урок-вікторина за повістю М. Твена 

«Пригоди Тома Сойєра»(2018 р.); матеріали до уроку вивчення біографії письменника 

«Використання легенд про М.В. Гоголя», урок «Образ Полліани у творі Е. 

Портер.»(2018 р.). 

      Приділяю значну увагу роботі з обдарованими дітьми: команда учнів 8-10 класів 

посіла ІІ місце на міському фестивалі-конкурсі «Юні знавці зарубіжної літератури»  у 

номінації «Літературний мікс» (2014-2015 н.р.),  команда учнів 9-11 класів посіла ІІІ 

місце на міському фестивалі-конкурсі «Юні знавці зарубіжної літератури»  у номінації 

«Мультимедійна презентація», (2015-2016н.р.), команда учнів  6-8 класів посіла ІІ 

місце  на міському фестивалі-конкурсі «Юні знавці зарубіжної літератури» у номінації 

«Літературно-музична композиція» (2016-2017н.р.), збірна команда учнів 8-9 класів 

посіла ІІІ місце на міському фестивалі-конкурсі «Юні знавці зарубіжної літератури»  у 

номінації «Літературно-музичний мікс» (2017-2018н.р.), учні 6-8 класів отримали 6 

дипломів І ступеня у Міжнародній грі «Соняшник». 

     Беру участь у методичній роботі міста: провела показовий фрагмент уроку «Ч. 

Діккенс. «Різдвяна пісня в прозі»»  для вчителів міста у рамках роботи педагогічної 

майстерні «Ефективні прийоми формування літературних компетентностей на уроках 

зарубіжної літератури» (2017р.), стала учасником І етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності  «Учитель року» у номінації  «Світова література» (2014р.), 

виступила на Міжнародній конференції словесників до 200-річчя від Дня народження 

Т.Г.Шевченка(2014р.), має сертифікат учасника онлайн-вебінару «Інфографіка на 

уроках зарубіжної літератури» (2017 р.). 

      

 
 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя зарубіжної літератури                            

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


Савенко Наталії Іванівни 
      

     Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю   «Російська мова та 

літератури»,  працюю вчителем зарубіжної  літератури в Рівненському    НВК № 12 

із 1987р. Атестована на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель - методист» 

рішенням  атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету Рівненської 

міської ради від       07 квітня 2014року.У поточному навчальному році маю 

педагогічне навантаження 9 годин на тиждень.  

     Із 07.05.2018 р. по 25.05.2018р. підвищила кваліфікацію у Рівненському 

обласному інституті післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-модульною 

системою навчання,де взяла участь у конференції із теми «Навчання зарубіжної 

літератури в аспекті Нової української школи».    

     Здійснюю активну методичну діяльність у педагогічній майстерні вчителів 

зарубіжної літератури міста з питань використання інноваційних технологій, брала 

участь у вебінарах «Психологічні аспекти вивчення літератури» (01.11.2018 р.) та 

«Інтерактивні вправи на уроках зарубіжної літератури» (11.02.2019 р.). У лютому 

2019 року  ділилася досвідом формування полікультурної компетентності на уроках 

літератури на міні EdCamp (не)конференції вчителів «Наскрізні лінії: практичні 

аспекти реалізації». 

      Приділяє велику увагу роботі з обдарованими учнями. Результатом роботи  є 

підготовка 14 переможців та 9 лауреатів ІІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

урок» із зарубіжної літератури. 

      Поширюю педагогічний досвід: у рамках роботи педагогічної майстерні з теми 

«Ефективні прийоми формування літературних компетентностей на уроках 

зарубіжної літератури» провела показовий урок «Г.К.Андерсен «Снігова королева». 

Життєві орієнтири» для вчителів міста (2017рік), у ході атестації провела показовий 

урок із теми: «Елеонор Портер «Полліана»».  

      Постійно самовдосконалююся, систематично відвідую книжкову виставку у       

м. Львів, де маю можливість ознайомитися із новинками літератури.  

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

педагога-організатора 

Савсуненко Тетяни Вікторівни 



 
    Маю  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  вчитель музики і співів та методист 

з виховної роботи  та працюю педагогом-організатором у Рівненському НВК № 12 із 2015 року,  

маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної 

комісії І рівня Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 від 27 березня 2014 

року.  

Із 03.01.2017р. по 21.04.2017р. підвищила кваліфікацію в Рівненському обласному 

інституті післядипломної освіти на заочних курсах педагогів-організаторів за кредитно-

модульною системою навчання з питання «Інноваційні педагогічні технології в системі роботи 

педагога-організатора», а з 25.02.2019р. по 07.03.2019р. - на очних курсах учителів музичного 

мистецтва, мистецтва з питання «Використання інтерактивних форм і методів навчання на 

уроках музичного мистецтва».   

Веду активну методичну діяльність на рівні міста та області: 2017,2018 р.р. – виступи на 

засіданнях Клубу  педагогів-організаторів «Сучасні підходи до організації спільної діяльності 

органів учнівського самоврядування з батьківською громадськістю», 2019р. – виступ на 

засіданні  міської школи педагогічної майстерності класних керівників  10-х класів 

«Компетентнісний підхід у побудові моделі сучасного випускника старшої школи- шлях до 

успішної самореалізації особистості». Під моїм  керівництвом учні НВК № 12 співпрацюють з 

територіальним реабілітаційним центром обслуговування ветеранів та пенсіонерів: 2016р. – 

літературно-музичні композиції «Суверенна моя Україна» до Дня Соборності та «Страждання, 

муки й горе мого народу» до Дня пам’яті жертв Голодомору ; 2016р. – «Іх душі горіння і криця» 

до Дня створення УПА; 2017р. – патріотичний захід «Голодомор – найтяжчий злочин проти 

людства». Активний учасник онлайн-семінарів «Булінг» та «Виховна робота. Класний 

керівник». 

Систематично поширюю свій педагогічний досвід: 2018р. – лауреат ярмарку педагогічної 

творчості (Збірка сценаріїв «Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього»); розробки 

виховних заходів до річниці Голодомору опубліковані на освітянському порталі 

«http://book.rosvita.rv.ua/».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

вчителя географії 



 Рівненського НВК  № 12 Рівненської міської ради                            

Мотузко Ольги Василівни 
 

      Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Географія та біологія», працюю 

вчителем географії в Рівненському НВК №12  із 2000 року. Атестована на відповідність 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність 

раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» атестаційною комісією 

управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 07 квітня 2014 року. 

У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження  9 годин на тиждень.                  

    Із 05.10.2015 р. по 16.10.2015р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою 

навчання з питання «Актуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, як засіб 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках географії» .   

    Працюю у класах, які навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 

Здійснюю науково-методичну і науково-дослідну діяльність, маю друковані роботи: стаття 

«Управлінські та психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими учнями» в журналі 

«Управління школою» видавництва «Основа» м. Харків №25-27, серпень 2015р., публікація 

«Планування навчально-методичної роботи»  у науково-методичному журналі «Завучу» 

№23-24, грудень 2015р. видавництва «Основа» м. Харків;  учасник   міського конкурсу-

ярмарку педагогічних інновацій, підготувала навчально-методичний посібник   

«Екологічне виховання учнів шляхом активізації пізнавальної діяльності на уроках 

географії» (2017р.).  

     Здійснюю науково-методичну і науково-дослідну діяльність:  учасник тренінгу для 

шкільної команди по впровадженню Всеукраїнської програми «Демократична школа», 

(березень 2016р. м. Львів); учасник науково-практичного семінару "Реалізація 

компетентністного підходу в основній школі науково-педагогічного проекту "Інтелект 

України" (листопад 2016р., м. Харків); учасник спільного засідання динамічної майстерні 

вчителів природознавства, математики, української мови, які працюють за        НПП 

"Інтелект України" міста  Рівного та області (лютий 2019р.); член творчої групи з розробки 

навчальних модулів з географії  для учнів 6-9 класів  НПП «Інтелект України». 

     Приділяю увагу роботі з обдарованими учнями, підготувала до участі у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з географії у 2015-2016н.р. Берук  О. (9 клас, ІІІ місце) у  2016 – 

2017н.р.  Білоуса М. (8 клас,  ІІІ місце) та Берук О. (10 клас, ІІІ місце). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя історії 



Чернишової Олександри Петрівни 
 

     Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Історія», працюю вчителем 

суспільствознавчих дисциплін у Рівненському НВК № 12 з 1992 року. Атестована на 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

маю педагогічне звання «старший учитель», присвоєне рішенням атестаційної комісії 

управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 07 квітня 2015 року. 

У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 24 години на тиждень.  

     Із 12.09.2016р. по 23.09.2016р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою 

навчання з питання  «З історії рідного краю. Очима краєзнавця. Місто  Рівне».   

     Беру участь у роботі методичних об’єднань учителів суспільствознавчих дисциплін 

школи та міста. Підвищую свій  рівень педагогічної майстерності, є учасником десятьох  

вебінарів  освітнього проекту «На урок»,взяла участь у  науково-методичному семінарі з 

методики викладання курсу «Громадянська освіта» в 10 класі, березень 2019р., РОІППО 

(отримала сертифікати). 

       Здійснюю науково-методичну діяльність: учасник Міжнародної науково-практичної 

конференції «Християнство в історії та культурі української держави: від хрещення 

України-Руси до сучасності» (травень 2018р., м. Рівне), учасник Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Духовно-моральне виховання дітей та молоді. Вітчизняний та 

зарубіжний досвід» (жовтень 2016р, м. Остріг), учасник  Всеукраїнського круглого столу 

«Цінність людського життя в Україні та сучасному світі» (жовтень 2017р., м. Рівне). 

Поширюю  педагогічний досвід: має друковану статтю «Духовно-моральне виховання 

шкільної молоді через історичне краєзнавство, вивчення святинь рідного краю» у 

альманасі «Острозька конференція» (жовтень 2016р.), друковані статті «Цінність 

людського життя: реалії та загрози  в Україні» (жовтень 2017р.) та «Вплив християнізації 

на формування української освіти» (травень 2018р.)  у збірнику РДГУ «Історичні 

дослідження», має публікації на методичному порталі   «Буксервер»   ( 2016р., 2017р., 

2018р.).  

        У позакласній діяльності використовую інформаційно-комунікаційні технології, 

методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу для 

створення високоморальної духовнобагатої особистості учня. Долучаю учнів до вивчення 

історії рідного краю,мої вихованці є активними учасниками міського конкуру юних 

екскурсоводів-краєзнавців: 2016р. – «Борис Возницький – ангел-охоронець історичної 

спадщини України», 2017р. – «Серце віддаю людям.Гоголь Володимир Васильович», 

2018р. – «Наші славні випускники - Камінський, Кідрук». 

        Велику увагу  приділяю роботі з обдарованою молоддю: 2016р. – Білоус М.,8 клас(ІІІ 

місце); 2017р. – Білоус М., 9клас (ІІ місце); 2018р.- Білоус М.,10 клас ( І місце) на ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з історії та І місце на обласному етапі;у 2015 – 2016н.р. – 

Гуменюк І.,10 клас( ІІІ місце), Мельничук О.,   10 клас (ІІ місце) на І  та ІІ етапах 

Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт МАН, секція «Історія України»; у 2016-

2017н.р. – Мельничук О.,11 клас (ІІ місце) - на ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту 

МАН секція «Історія України». 

     Член громадської організації «Мнемоніка». 

      

 

 

 

 
Звіт про здобутки за міжатестаційний період 



учителя початкових класів                          

Галганець Ірини Вікторівни 
    Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Початкове навчання», працюю 

за отриманим фахом у Рівненському  НВК № 12 з 1999 року. Маю  кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії  

управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 03 квітня 2013 року. 

У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 18 годин на тиждень. 

     Із 04.09. по 05.12. 2018 р.  підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою 

навчання з питання «Формування творчої особистості засобами слова». 

      Учасник ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний 

учитель початкової школи: європейський вимір» (РДГУ, листопад, 2017 р., сертифікат 

учасника від 28.11.2017 р.); Всеукраїнського інтернет–марафону «Початкова школа» за 

темами:«Використання інтерактивних прийомів «Фішбоун» та «Кубик  Блума» на  уроках 

в початковій школі»(січень,   2018р.,сертифікат,МФ–029242 від 24.01.2018 р.) і «Ранкові 

зустрічі» (січень, 2018 р.,сертифікат,МФ – 029243 від 25.01.2018 р);брала участь у 

конференціях для вчителів початкової школи у межах Всеукраїнського інтернет–

марафону «Пряма лінія з тренерами НУШ» з тем: «Сертифікація вчителів початкових 

класів» (січень, 2019 р., сертифікат, №11794-11799-2442 від 30.01.2019 р.) , «Освітнє 

середовище Нової української школи. Впровадження рутин і правил»(січень, 2019 р., 

сертифікат, №11794-11809-2442 від 30.01.2019 р.). 

     Долучаються до видавничої діяльності: конспект уроку письма у 1 класі з теми «Письмо 

рядкової букви «ф», складів і слів з нею» опублікована в каталозі «Відкритий урок: 

розробки, технології, досвід» (e-mail форуму: forum@osvita.ua, каталог  №2, грудень, 2017 

р., сертифікат).Ірина Вікторівна стала лауреатом конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

у номінації «Початкова школа»(посібник з досвіду роботи «Зернята 

творчості»,12.02.2018р.). Галганець І.В. пройшла «Онлайн-курси для вчителів початкової 

школи» (EdEra, сертифікат,26.08.2018 р.), «Робота вчителів початкових класів із дітьми з 

особливими освітніми потребами»(EdEra,сертифікат,27.01.2019р.),«Недискримінаційний 

підхід у навчанні» (EdEra,сертифікат,10.02.2019 р.). Брала участь у вебінарах  освітнього 

проекту «На урок» з тем:«Безпечний інтернет: як захистити дітей від 

кібербулінгу»(свідоцтво № В93-324025 від 04.02.2019 р.) та  «Сенсорний розвиток дітей із 

порушеннями зору на уроках трудового навчання»(свідоцтво № В86-324025 від 08.02.2019 

р.). 

     Веду активну методичну діяльність, бере активну участь у роботі шкільного 

методичного об'єднання вчителів початкових класів. Провела показові уроки з предметів: 

«Українська мова» з теми «Повторення вивченого про іменник» (15. 02.2019 р.), 

«Літературне читання» з теми «Світ дитинства у поезії і  прозі» (04.03.2019 р.), та виховні 

заходи: «День святого Андрія Первозванного» (13.12.2018 р.), «Миколай, Миколай, ти до 

нас завітай» (19.12.2018 р.). 

 

 

 

 
Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя початкових класів                           
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Герасимович Жанни Олександрівни 
     

      Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика 

початкового навчання»,  працюю за отриманим фахом в  Рівненському НВК  № 12 із 

2000 року. Атестована на  відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та маю педагогічне звання «вчитель-методист», присвоєне  рішенням 

атестаційної комісії  управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради 

від      07.04.2014 року. У поточному році маю педагогічне навантаження 22,5 години на 

тиждень. 

    Із 04.09. по 13.12.2017 р. Герасимович  Ж. О.   кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах за кредитно-

модульною системою навчання з питання «Організація освітнього простору початкової 

школи в умовах змін», з 11.12 по 14.12 2018 р. – на курсах учителів початкової школи, 

які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 н. р. за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України», з 26.09 по 30.11 2018 р. – на курсах учителів початкової школи, які 

навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 н. р., та виконала курсову роботу 

«Розробка тематичного тижня на тему «Мої друзі». 

    Учасник  педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня народження видатного 

вітчизняного педагога В. О. Сухомлинського «Педагогіка В.О. Сухомлинського в 

контексті Нової української школи» (РДГУ, сертифікат  від 27 вересня 2018 р.). 

Пройшла «Онлайн-курси для вчителів початкової школи»(Ed Era, сертифікат, 

05.06.2018 р.),онлайн- курси «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими 

освітніми потребами» (EdEra, сертифікат, 04.11.2018 р.). 

     Беру активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання, передаю свій 

педагогічний досвід молодим учителям, проводжу показові уроки для вчителів 

шкільного методичного об’єднання та батьків учнів з предметів: «Українська мова» з 

теми «Написання великої букви «Б» (бе)» (1 клас, 2015 р.), «Літературне читання» з теми 

«Життя і творчість Лесі Українки. Леся Українка «Вже сонечко в море сіда…», «Плине 

білий човник» (4 клас, 2018 р.), «Математика» з теми  «Усне множення двоцифрових і 

круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв'язування задач» (4 клас, 2019 р.). 

Долучаюся до видавничої діяльності: її стаття «Застосування технології критичного 

мислення – один із  шляхів виховання активної особистості»  розміщена на сайті «Освіта 

Рівненщини» (грудень, 2017 р.) та виховний захід  «Проводи зими та зустріч весни» 

розміщено на сайті book-server.net (січень, 2019 р.). 

 Серед моїх учнів  є переможці  І  етапу олімпіади «Юне обдарування» (2019 р.):    

Пилипчук Дмитро – І місце «Природознавство», Потапчук Уляна – ІІ місце «Українська 

мова». 

 

 

 

 

 

 
Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя початкових класів                            

Грибчук Світлани Миколаївни 



 

Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика 

початкового навчання», працюю  вчителем початкових класів у  Рівненському НВК № 12 

із 1999 року, маю  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне 

звання «старший  учитель», присвоєне рішенням атестаційної комісії  управління освіти 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від 07 квітня 2014 року. У поточному році 

маю педагогічне навантаження 18 годин на тиждень. 

Із 12. 01.2015 р. по 22.04. 2015 р.  підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах  з питання 

«Формування навичок раціонального читання»; з 19.06.2018р. по 22.06.2018р. - на курсах 

учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 н. р. за 

науково-педагогічним проектом «Інтелект України»; з 15.02. по 15.06.2018 р. - на курсах 

учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 н.р., та 

виконала курсову роботу “Розробка тематичного тижня на тему «Веселка». 

Учасник Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції «Сучасний учитель 

початкової  школи: Європейський вимір»(РДГУ, сертифікат від 28. 11. 2017 р.); 

педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня народження В.О. Сухомлинського, 

«Педагогіка В.О. Сухомлинського в контексті Нової української школи»    (РДГУ, 

сертифікат від 27. 09. 2018р). Пройшла «Онлайн-курси для вчителів початкової 

школи»(EdEra, сертифікат від 05.06.2018 р.). 

Провела показові уроки для вчителів міста, області, західного регіону в рамках 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України» з предметів: «Українська мова», з 

тем: «Звук «б», букви Бб .Українська народна казка «Котик і Півник»(12.10.2018 р.), 

«Дієслово. Часи дієслів» (06.04.2017 р.), «Лівий півовал. Написання малої букви «с» 

(03.10.2014 р.); «Людина і світ», з тем: «Північна Америка і Південна Америка» 

(03.12.2014р.), «Клас Плазуни. Ряд Лускаті» (02.04.2015 р.), «Людина. Як шкіра захищає 

людину» (11.12.2016 р.); «Навчаємось разом»,з тем:         «О, мово моя — душа голосна 

України!»(16.12.2015р.), «Переносити справи на завтра нерозумно: що станеться завтра, 

нам невідомо» (02.02.2017 р.);  «Математика», з теми «Натуральні числа. Додавання 

чисел. Число і цифра 8»(05.10 .2014р.) . 

Вихованці  є переможцями міських та обласних конкурсів та олімпіад. Учениця 

Кавлюк Ірина посіла 1 місце на  II та III етапах Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. Петра Яцика (2018 р.), 3 місце на II етапі олімпіади «Юне 

обдарування» з української мови (2018 р.), 3 місце у міському конкурсі з початкового 

технічного моделювання (2018 р.). Учениця Дятлик Соломія стала переможцем II етапу 

олімпіади «Юне обдарування» з математики (3 місце, 2018р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя початкових класів                            



 Грицюти Олени Анатоліївни 
         

      Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика 

початкового навчання»,  працюю за отриманим фахом у Рівненському  НВК № 12 із 

1992 року.Атестована на  відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та маю педагогічне звання «учитель-методист», присвоєне  рішенням 

атестаційної комісії  управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради 

від 07.04.2014 року. У поточному році маю педагогічне навантаження 18 годин на 

тиждень. 

        Із 04.09. по 13.12. 2017р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах за 

кредитно-модульною системою навчання з питання «Організація освітнього простору 

початкової школи в умовах змін», з 11.12  по  14.12. 2018 р. – на курсах учителів 

початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-      2020 н. р. за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України», з 19.09 по 23.11 2018 р. – на курсах 

учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 н. р., та 

виконала курсову роботу «Розробка тематичного тижня на тему «Хто живе у казках?». 

       Учасник  ІІ, ІІІ інтернет-конференції «Сучасний учитель початкових класів: досвід 

та перспективи»  (РДГУ, листопад, 2015 р., грудень, 2016 р.). Брала участь у 

педагогічних читаннях, присвячених 100-річчю з дня народження видатного 

вітчизняного педагога В. О. Сухомлинського «Педагогіка В. О. Сухомлинського в 

контексті нової української школи» (РДГУ, сертифікат від                  27 вересня 2018 

р.). Пройшла «Онлайн-курси для вчителів початкової школи»(EdEra, сертифікат, 

18.05.2018), «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми 

потребами» (EdEra, сертифікат, 11.11.2018р.). Брала участь у вебінарі за темою 

«Креативність – мислення поза стандартом» (сертифікат «Основа», січень, 2018). 

      Ділюся досвідом роботи з учителями міста, області, західного регіону в рамках 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України»: провела показові уроки з 

предметів: «Українська мова», з теми «Правий півовал» (30. 09. 2015р.); «Літературне 

читання», з теми «Закріплення знань про алфавіт. Е. Успенський «Крокодил Гена та 

його друзі» (26. 11. 2015р.), «Дж. Р. Кіплінг «Кіт, що гуляв сам по собі» (25. 11. 2016р.), 

Леся Українка «Біда навчить» (29. 03. 2018р.), «Людина і світ», з теми «Індійський 

океан» (27. 04. 2016р.), «Пристосування організмів до життя у воді» (03. 02. 2017), 

«Матерія, види матерії» (16. 03. 2017р.), «Африка – найспекотніший материк» (01. 03. 

2019р.). 

      Долучаюся до видавничої діяльності: конспект уроку письма з теми «Правий 

півовал» та виховний захід «Перший раз у перший клас» надруковані у посібнику 

«Професійний розвиток педагога» видавництва РДГУ (2015 р., 2016 р.). Моя учениця 

Дементьєва Олена є переможцем  І  та лауреатом ІІ етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови імені П. Яцика. 

       
 
 
 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя початкових класів Лапчук Віри Богданівни 
    



        Маю повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового 

навчання» та працюю за отриманим фахом у Рівненському  НВК №12 із 1999 року. Лапчук 

В. Б. маю кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання 

«учитель-методист», присвоєне рішенням атестаційної комісії управління освіти 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від 07.04.2014 року. У поточному 

навчальному році маю педагогічне навантаження 18 годин на тиждень. 

      Із 11.09.2017р. по 20.12.2017р.  підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах за кредитно-

модульною системою навчання з питання «Нова українська школа: практика змін», з 19.06 

по 22.06.2018 р. -  на  курсах учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших 

класів у 2018-2019 н.р. за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», з 15.02. по 

15.06.2018 року -  на  курсах учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших 

класів у 2018-2019 н.р., та виконала курсову роботу «Розробка тематичного тижня на тему 

«Моє місто». 

     Брала участь у педагогічних читаннях «Педагогіка В.О. Сухомлинського в контексті 

Нової української школи» (РДГУ, сертифікат від 27 вересня 2018 р., ). Пройшла «Онлайн-

курси для вчителів початкової школи»:  (EdEra, сертифікат, 05.06..2018), «Робота вчителів 

початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (EdEra, сертифікат, 

25.11.2018), брала участь разом з учнями у вебінарі «Інтерактивні читання «Драконе, 

киш!»Аня Хромова»(ТОВ Видавництво «Ранок»,сертифікат № 0004, 22.11.17р. ). 

    Веду активну методичну діяльність: провела показові уроки для вчителів  міста, області, 

західного регіону в рамках науково-педагогічного проекту «Інтелект України» з предметів: 

«Українська мова», з теми «Лівий півовал» (03.10.2014); «Людина і світ» з теми «Північна 

Америка та Південна Америка» (03.12.2014); «Літературне читання», з теми «Алфавіт. 

Казка Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева» (21.01.2015); «Навчаємося разом», з 

тем: «Втратив хвилину – втратиш і годину» (02.04.2015), «Згаяного часу й конем не 

здоженеш» (24.01.17), «Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше» 

(03.02.2017) ,«Відстанеш годиною не здоженеш родиною» (15.12.17); «Математика», з тем: 

«Круглі трицифрові числа. Тисяча. Вимірювання часу за годинником» (16.12.15), 

«Нумерація багатоцифрових чисел. Задачі на  рух» (04.04.17).  

     Співавтор методичного посібника «Проектна діяльність у початковій школі», схваленого 

методичною радою НВК №12 Рівненської міської ради( протокол № 4 від 20.05.15 р.). Мої 

учні є учасниками телепередачі каналу РТБ «Невгамовні дослідники» з теми «Колядки, 

щедрівки, новорічні привітання» (січень, 2015), учениця Христюк Марія - лауреат конкурсу 

«Я голосую за мир!»; Ковальчук Михайло  посів 2-ге місце у  міському конкурсі з 

початкового технічного моделювання (січень, 2018). 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя початкових класів Мосійчук Галини Анатоліївни 
 
Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Початкове 

навчання», працюю за отриманим фахом у Рівненському  НВК №12 із 1995 

року, маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєну 
рішенням атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету 
Рівненської міської ради від 07.04.2014 року. У поточному році маю педагогічне 
навантаження 20,5 годин на тиждень. 

Із 02.09.2014 р. по 26.12.2014р.підвищила кваліфікацію у Рівненському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних 
курсах за кредитно-модульною системою навчання з питання «Методика 
навчальних проектів – освітня технологія ХХІ століття». 

Брала участь у роботі ІІ, ІІІ, ІV науково-практичної інтернет-конференції 
«Сучасний учитель початкових класів: досвід та перспективи» (РДГУ, листопад 
2015 р.; грудень 2016 р.; листопад 2017 р., сертифікати учасника).Учасник 
педагогічних читань «Педагогіка В.О.Сухомлинського в контексті Нової 

української школи», (РДГУ, сертифікат від 27.09.2018 р.). Пройшла «Онлайн-
курси для вчителів початкової школи» (EdEra, сертифікат від 18. 05. 2018 р.), 
«Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми 
потребами» (EdEra, сертифікат від 06. 01. 2019 р.). 

Долучаюся до видавничої діяльності: конспект уроку читання в 1 класі з 
теми «Азбуки вчиться -  завжди пригодиться», виховний захід «Свято книги» та 
стаття «Ключові компетентності у початковій школі: їх сутність та особливості 
формування» надруковані у посібнику «Професійний розвиток педагога» 
видавництва РДГУ (2015р., 2016р., 2017р. ).Є співавтором методичного 
посібника «Проектна діяльність у початковій школі», схваленого методичною 
радою навчально – виховного комплексу №12 Рівненської міської ради 
(протокол №4 від 20.05.2015р.). 

      Веде активну методичну діяльність: провела показові уроки для вчителів 
міста, області, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект 
України» з предметів:«Літературне читання», з теми «Азбуки вчиться - завжди 
пригодиться»(29.09.2016р.);«Навчаємось разом», з тем:«На годину спізнишся – 
за рік не доженеш» (16.03.2017 р.),  «Де не було початку, там не буде кінця» 
(15.02.2019р.).Учениця  Загорайчук Анастасія є переможцем міського конкурсу 
малюнків, її роботу «Буква Ґґ» було включено до «Рівненського букваря» Олени 
Медведєвої (03.03.2017р.), а Шмига Анастасія - переможець  ІІ етапу виставки 
«Друге життя побутових відходів» (12.10.2018р.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Звіт про здобутки за міжатестаційний період                           вихователя 

групи продовженого дня                           

Павлюк Наталії Олександрівни 
     

Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Початкова освіта»,здобула 

кваліфікацію організатора початкової освіти, вчителя початкової 

школи,практичного психолога  та працюю вихователем групи продовженого дня в 

Рівненському НВК №12 із 2014 р.Атестуюся вперше. У поточному навчальному році 

маю педагогічне навантаження 30 годин на тиждень. 

     Із 11.03.2019 р. по 22.03.2019 р. підвищила кваліфікацію в Рівненському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на очних курсах за 

кредитно-модульною системою навчання з питання «Особливості роботи з 

обдарованими дітьми в початкових класах». 

   Проводжу роботу по згуртуванню учнівського колективу, вихованню в учнів 

свідомої дисципліни. Людяність, щирість, простота, справедливість, розумна 

вимогливість до дітей – головні складові виховної роботи.  

     У процесі виховання учнів у групі продовженого дня підтримую тісні  зв’язки з 

учителями та батьками , забезпечую індивідуальний підхід до кожної дитини, 

вивчаю інтереси і нахили школярів, їхню поведінку в сім’ї,заняття проводжу у формі 

гри. Застосовую особистісно орієнтовані методи та прийоми  організації освітнього 

процесу. 

     Учасник педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня народження 

видатного вітчизняного педагога Василя Сухомлинського «Педагогіка В.О. 

Сухомлинського в контексті Нової української школи» (сертифікат від 27.09.2018 р., 

РДГУ), пройшла «Онлайн-курси для вчителів початкової школи» (EdEra, сертифікат 

від 05.06.2018 р.), брала участь у вебінарі з теми «Група продовженого дня, або 

Подаруй дитині радість!» (сертифікат МФ 031814, січень 2018 р.) 

     Постійно вдосконалюю свій професійний рівень, знайомлюся з новинками. 

Провела показову виховну годину «З Україною в серці» (березень,    2019 р.) для 

вчителів та батьків вихованців ГПД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період                           

вихователя групи продовженого дня 

Пасюти Тетяни Ярославівни 
     

Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Початкова освіта»,здобула 

кваліфікацію організатора початкової освіти , вчителя початкової школи  та працюю 

вихователем групи продовженого дня в Рівненському НВК №12 із 2013 року. 

Атестуюся вперше. У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 30 

годин на тиждень. 

        Із 10.01 2018 р. по 26.04 2018р.підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах за 

кредитно-модульною системою навчання з питання «Формування навчально-

пізнавальної компетентності молодших школярів». 

      Під час підготовки до роботи в групі продовженого дня  використовую сучасну 

методичну літературу, продумую структуру і форми організації освітнього процесу. 

     Забезпечую збереження і зміцнення здоров’я вихованців групи продовженого дня. 

З цією метою багато уваги приділяю фізичному  вихованню дітей. Проводжу 

спортивні години, прогулянки, рухливі ігри. 

    Вивчаю індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів групи продовженого дня, 

їхню поведінку в сім’ї, взаємини  з батьками. 

    Створюю умови безпечного здійснення освітнього процесу, ретельного дотримання 

правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил. Організовую вивчення 

вихованцями групи продовженого дня правил дорожнього руху, поведінки в побуті, 

на воді. 

     Учасник педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня народження видатного 

вітчизняного педагога Василя Сухомлинського , «Педагогіка В.О. Сухомлинського в 

контексті Нової української школи» (РДГУ, сертифікат від 27.09.2018 р.), пройшла 

«Онлайн-курси для вчителів початкової школи» (EdEra, сертифікат від 05.06.2018 р.), 

брала участь у вебінарі з теми «Група продовженого дня, або Подаруй дитині радість!» 

(сертифікат МФ 031814, січень 2018 р.). 

    Постійно вдосконалюю свій професійний рівень, знайомлюся з новими 

досягненнями  педагогічної науки, методики. Провела показову виховну годину 

«Свято весни» (березень, 2019 р.) для вчителів та батьків вихованців ГПД. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період 

учителя початкових класів 

Шквородюк Людмили Володимирівни 
       

Маю повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та працюю 

за отриманим фахом у Рівненському  НВК №12 із 2001 року. Шквородюк Л.В. маю 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», встановлену рішенням 

атестаційної комісії навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради від 20 

березня 2014 року. У поточному навчальному році маю педагогічне навантаження 19 

годин на тиждень. 

      Із 05.03.2018р. по 23.03.2018 р.  підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти на очних курсах за кредитно-модульною 

системою навчання з питання  «Сучасний урок в початковій школі»; з 26.09. по 

30.11.2018р. – на курсах учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів 

у 2019-2020н.р., виконала курсову роботу «Розробка тематичного тижня на тему «Їжа». 

       Учасник Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний учитель 

початкової школи: Європейський вимір» (РДГУ,листопад, сертифікат від 28.11.2017 р.); 

Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування 

дошкільної та початкової освіти України у контексті Євроінтеграційних процесів» 

(МЕГУ,березень, сертифікат від 20.03.2018р.); педагогічних читань, присвячених 100-

річчю з дня народження видатного вітчизняного педагога В.О.Сухомлинського, 

«Педагогіка В.О.Сухомлинського в контексті Нової української школи» (РДГУ,вересень, 

сертифікат від 27.09.2018р.). Пройшла «Онлайн-курси для вчителів початкової школи» 

(EdEra, сертифікат від 12.08.2018 р.), «Робота вчителів початкових класів з дітьми з 

особливими освітніми потребами» (EdEra, сертифікат від 30.12.2018 р.); брала участь у 

вебінарі для вчителів початкових класів у межах Всеукраїнського інтернет-марафону за 

темою «Сучасні методики розвитку швидкочитання в початковій школі» (сертифікат від  

25.01.2018 р.). 

       Долучаюся до видавничої діяльності: конспект уроку української мови з теми 

«Дієслово»,  розвитку зв’язного мовлення з теми «Моє місто» та  сценарій родинного 

свята «Свято Матері» розміщено на сайті «Освітній проект «На Урок» 

https://naurok.com.ua. 

      Беру активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів початкових 

класів,провела показові  уроки з предметів: «Математика», з теми «Письмове множення 

на одноцифрове число. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці» 

(лютий, 2018р.), «Природознавство» , з теми  «Україна на карті світу. Карта України» ( 



березень, 2019р).Мій вихованець Олійник Олексій став переможцем у загальноміському 

конкурсі «Літопис мого роду» (2017 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Про порядок засідання атестаційної комісії  

 

(доповідь Кішеньчук В.В. ,заступника директора з навчально-виховної 

роботи)                                  

 

                                                       Графік 

засідання атестаційної комісії 

25.03.2019р., каб. 105 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ПІП Час 

1 Герасимович Жанна Олександрівна 12.00 

2 Грицюта Олена Анатоліївна 12.00 

3 Гуменюк Лариса Миколаївна 12.00 

4 Кравчук Наталія Миколаївна 12.00 

5 Лапчук Віра Богданівна 12.00 

6 Мазурок Анна Петрівна 12.00 

7 Савенко Наталія Іванівна 12.00 

8 Шафранська Валентина Володимирівна 12.00 

9 Іванкова Наталія Володимирівна 12. 05 

10 Грибчук Світлана Миколаївна  12.10 

11  Гуменюк Сергій Степанович 12.15 

12 Бурбела Тетяна Вікторівна 12.20 

13 Галганець Ірина Вікторівна 12.25 

14 Мосійчук Галина Анатоліївна 12.30 

15 Ульмер Іванна Ігорівна 12.35 

16 Цимбалюк Олег Петрович 12.40 

17 Бондарець Юлія Юріївна 12.45 

18 Остапчук Тетяна Анатоліївна 12.50 

19 Савсуненко Тетяна Вікторівна 12.55 

20 Шквородюк Людмила Володимирівна 13.00 

21 Прончук Марія Василівна 13.05 

22 Ломакіна Інна Миколаївна 13.10 

23 Павлюк Наталія Олександрівна 13.15 

24 Пасюта Тетяна Ярославівна 13.20 

25 Затірка Олена Михайлівна  13.25 

26 Чернишова Олександра Петрівна 13.30 

27  Мотузко Ольга Василівна 13.35 

28 Ніколайчук Оксана Іванівна 13.40 



 

7. Про психолого-педагогічні утруднення вчителів на різних етапах 

роботи в школі  

(доповідь  Кравчук Н.М.,практичного психолога ) 

 

       Розглянемо деякі особливості цих періодів. Так перші п’ять років 

випускник ВУЗу адаптується до умов роботи в школі. Період, коли знань 

багато, але фахівець мало що вміє. Професійно значимі якості ще не 

сформовані, однак зосередженість на собі й своїх можливостях дає переваги в 

самозміні. Для цієї категорії педагогів важливо зміцнити віру в себе й 

підтримати його емоційно. З погляду розвитку комунікативно-організаційних 

здібностей період досить плідний, учителі сприймають інформацію, схильні 

до продуктивної роботи. 

      У наступні 6 — 10 років відбувається стабілізація професійної діяльності 

педагога, формується професійна позиція. Педагог удосконалює арсенал 

методів і прийомів навчання. 

      Зменшується кількість конфліктів, пов’язаних з потребою педагога 

самоствердитися в очах колег й учнів. Рік у рік підвищується значимість 

професійної діяльності в житті педагога. Учителі зі стажем роботи 11-15 років 

найчастіше починають переживати так звану «педагогічну кризу», пов’язану з 

усвідомленням протиріччя між бажанням щось змінити (метод роботи, стиль 

спілкування з дітьми тощо) і можливостями. Учителі цієї групи виявляють 

більшу цікавість до учнів, уміють налагодити конструктивні взаємини з ними. 

      16 — 20 років роботи в школі пов’язані із вступом у так звану кризу 

«середини життя». Це вік попередніх підсумків життя. У цьому віці може 

виникнути невідповідність між «Я — реальним» (яким я себе уявляю) і «Я — 

ідеальним» (яким би я хотів бути). Можливе зниження професіоналізму, 

формуються захисні механізми. З іншого боку, цей час розквіту 

професіоналізму, захопленості своєю справою. 

    Найбільш високих результатів праці досягають учителя зі стажем роботи 21 

— 25 років. Також вони мають найбільш високу оцінку сформованості 

професійних якостей. З однієї сторони вчитель-майстер повністю присвячує 

себе професійної діяльності, але з іншої сторони він найчастіше не готовий до 

спілкування із, наприклад, психологом із приводу цієї діяльності. Схожа 

ситуація й для вчителів зі стажем більше 25 років. 

 

 

 

 

 

 

   8.Про вибір третього предмету для проходження ДПА здобувачів базової 

середньої освіти та терміни проведення державної підсумкової атестації у 

4-х та 9-х класах  

 

(доповідь Мотузко О.В.,заступника директора з навчально-виховної 

роботи) 



 

    Відповідно до наказів МОН України від 07.01.18 № 1369 «Про затвердження 

Порядку проведення державної підсумкової атестації», 

Від 25.01.2019 р.№59  «Про проведення в 2018-2019 н.р.ДПА осіб, які 

здобувають загальну середню освіту».ДПА здійснюється в письмовій формі із 

трьох предметів : української мови, математики,предмет за вибором 

педагогічної ради з урахуванням побажань учнів.Завдання для проведення 

ДПА увладають учителі закладу освіти ,відповідно до затверджених 

міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджує 

керівник закладу освіти 

 

 

Пропозиція :обрати третім предметом у 9 класах  англійську мову. 

 

Провести ДПА у 9 класах у такі терміни: 

-українська мова-28 травня 2019року; 

-англійська мова-31 травня 2019 року; 

-математика – 10 червня 2019 року. 

 

У 4 класах: 

- математика-14 травня 2019 року; 

- українська мова-16 травня 2019 року. 

 

 


