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«Дуже важливо, щоб кожна дитина повірила у власні сили,  

раділа кожному шкільному дню, кожній зустрічі з педагогом,  

кожному дзвінку на урок. Принципово важливо,  

щоб шкільне життя стало для кожного учня сенсом його власного життя». 

Шалва Амонашвілі 

 Вступ 
 

Ми живемо в період інтенсивного розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, які міцно увійшли в наше життя. Інформатизація 

суспільства є перспективним шляхом до економічного, соціального та 

освітнього розвитку. Нові форми організації діяльності і управління, нові 

види технологій охоплюють різні сфери життєдіяльності людства. Тому 

сучасна молода людина повинна вміти швидко і успішно адаптуватися до 

соціальних змін, правильно діяти в різних життєвих ситуаціях, творчо і 

критично милити, розв’язувати проблемні завдання, формувати в собі такі 

якості особистості як ініціативність та відповідальність.   

 Актуальним завданням сучасної системи освіти України є підвищення 

рівня якості знань учнів. Сьогодення вимагає, щоб освіта давала дітям нові 

життєві стратегії, життєву компетентність, сприяла мобільності їх соціальної 

поведінки, тому що саме це дозволяє особистості долати кризові ситуації, 

обирати свій шлях у майбутньому. Діти – найдорожче багатство кожної 

родини та кожної людини, вони – надія на щасливе майбутнє нації. Сьогодні 

у школі навчається покоління дітей, яке живе в інформаційному суспільстві, 

у цифровому середовищі і тому важливо переосмислити самоцінність знань 

та самодостатність учителя, як джерела інформації.  

Місія школи – становлення України як Батьківщини вільних і 

талановитих людей. Майбутнє країни, її соціально-економічне та духовне 

піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені за 

обдарованою молоддю, її майбутньою елітою, поколінням, здатним 

навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського 

суспільства. Саме тому дуже важливо створити середовище та дати 

інструментарій для розвитку творчого потенціалу учителя, який сформує 

необхідні життєві компетенції у вихованців.     

 В НВК № 12 забезпечено рівний доступ до якісної освіти усіх категорій 

дітей відповідно до їхніх потреб.       

 Ми визначаємо майбутнє через якісну освітню траєкторію !!! 

 Не секрет, що від гармонійного розвитку дітей та молоді залежить 

наше спільне майбутнє. Становлення та виховання дитини, як особистості, 

відбувається у період навчання її у школі. Школа – це простір життя юної 
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людини. Тут дитина не лише готується до життя, а повністю живе, тому вся 

діяльність навчального закладу будується так, щоб сприяти розвитку 

особистості, як творця і проектувальника власного життя, гармонізації й 

гуманізації взаємин між учнями і педагогами, школою і родиною.  

 Впродовж 2018-2019 н.р. зусилля дирекції школи та педагогічного 

колективу за активної підтримки батьків учнів, громадян міста, депутатів 

усіх рівнів були зосереджені на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку 

освіти, визначених серпневою конференцією педагогічних працівників 2018 

року, на подолання наявних проблем, вирішення перспективних завдань.  

 Найхарактернішою особливістю системи навчання в НВК № 12 є 

співіснування двох стратегій організації навчання: традиційної та 

інноваційної. Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності 

особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку творчих 

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

іншими людьми. 

 Засновник Навчально-виховного комплексу №12 – Рівненська міська 

рада. Форма власності – комунальна. 

 В  НВК №12 навчальний процес здійснюється українською мовою, 

запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов, починаючи з першого 

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

створення пропедевтичних класів. Навчання у старшій школі профільне. 

Учителі закладу мають досвід роботи у класах інформаційного, 

технологічного, суспільно-гуманітарного, хіміко-біологічного, художньо-

естетичного профілів. Також у школі велика увага приділяється позакласній 

роботі, створено розгалужену систему гуртків та факультативів. Такий підхід 

дає змогу учням, що навчаються у класах з поглибленим вивченням 

математики, додатково, за бажанням, вивчати польську та німецьку мови або 

поглибити знання з англійської мови. Водночас учні спеціалізованих класів 

іноземних мов можуть поглибити знання з математики. 

 В НВК №12 створено умови для максимального розкриття 

особистості та реалізації здібностей школярів, для всебічного і 

психологічного розвитку дітей через співпрацю учнів і вчителів, що дозволяє 

якнайповніше об’єднати навчальну та позакласну сфери діяльності в умовах 

навчальної співдружності і дає можливість реалізовувати індивідуальні 

освітні маршрути учнів, а також сформувати простір, що об’єднує в єдиний 

функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси. 

Пріоритети школи:           

 - найдорожча цінність —  людське життя;     

 - якісна освіта – сяйво людського життя;     
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 - найбільше багатство – багатство людських стосунків;   

 - найбільша краса – краса людських взаємин.     

Кредо педагогічного колективу: вести до успіху кожного.  

Загальнодержавні пріоритети освітньої галузі 

на наступні 12 місяців 

2019 рік має стати роком розвитку та зростання для всіх сфер: від 

школи та закладів профосвіти до вишів і наукових установ. Кожна з них 

отримала місце у 10-ці основних пріоритетів Міністерства освіти і науки на 

наступні 12 місяців. Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич 

під час підсумкової прес-конференції «Робота МОН: підсумки 2018-го/візія 

2019-го», яка відбулася у креативному просторі Fedoriv Hub, що в Києві. 

Отже, у 2019 році МОН матиме такі 10 основних пріоритетів (визначені 

пріоритети рівноцінні між собою та розташовані за принципом від 

найменшого «споживача» до найстаршого) :  

Розвиток реформи НУШ — знову в перший клас, новий Державний 

стандарт базової освіти. 

Робота над поширенням реформи на базову школу також триватиме у 2019 

році, впродовж якого планується представити проект Держстандарту базової 

шкільної освіти, що на десятиліття визначить, якими компетентностями, 

знаннями та вміннями мають оволодіти учні 5-9 класів НУШ. 

Гідність кожної дитини: доступна вбиральня, антибулінг та інклюзія 

Саме тому у 2019 році МОН працюватиме над розвитком антибулінгових 

програм, вдосконаленням функціонування сфери інклюзивної освіти та 

планує переобладнати усі туалети на вулицях — зробити їх теплими та  

приватними. Зокрема, йдеться про інвестицію в понад 263 млн грн на 

створення теплих туалетів у школах, де їх досі нема. Обов’язковою вимогою 

до шкільної вбиральні на всіх рівнях — від молодшої до старшої школи — 

стане наявність перегородок та дверей у кожній кабінці. Ці запити вже 

враховано у нових ДБН (нормативні документи у галузі будівництва) та 

санпінах, що формують вимоги до будівель шкіл. 

Нові механізми професійного зростання вчителів: добровільна 

сертифікація та механізм «гроші за вчителем» 

Упродовж наступних 12 місяців також запрацюють нові механізми для 

розвитку та професійного зростання вчителів. Один із них — добровільна 

сертифікація вчителів. Впродовж 2019 року у ній зможуть взяти участь 1 тис. 

вчителів початкових класів. Метою сертифікації є виявлення та 

стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем професійної 

майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і 

новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. 

Докладнішу інформацію про сертифікацію можна знайти на сайті МОН за 

посиланням https://mon.gov.ua/ua/news/u-2019-roci-1-tis-vchiteliv-pochatkovih-

klasiv-za-bazhannyam-zmozhut-projti-sertifikaciyu-ta-otrimati-20-nadbavku-do-

https://mon.gov.ua/ua/news/u-2019-roci-1-tis-vchiteliv-pochatkovih-klasiv-za-bazhannyam-zmozhut-projti-sertifikaciyu-ta-otrimati-20-nadbavku-do-zarplati-reyestraciya-pochnetsya-15-sichnya-rishennya-uryadu
https://mon.gov.ua/ua/news/u-2019-roci-1-tis-vchiteliv-pochatkovih-klasiv-za-bazhannyam-zmozhut-projti-sertifikaciyu-ta-otrimati-20-nadbavku-do-zarplati-reyestraciya-pochnetsya-15-sichnya-rishennya-uryadu
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zarplati-reyestraciya-pochnetsya-15-sichnya-rishennya-uryadu. 

 Реєстрація розпочнеться 15 січня і триватиме до 1 лютого.  

Ще один важливий механізм заохочення педагогів — впровадження 

принципу «гроші ходять за вчителем» на підвищення кваліфікації. «Поява 

нових методик навчання у школах залежить від учителя, і вони не з’являться 

у закладах, поки ми не змінимо систему підвищення кваліфікації педагогів. 

Наше рішення — передати право педагогу і школі обирати, а також 

урізноманітнити можливості підвищувати кваліфікацію та дозволити 

надавати такі послуги не тільки обласним інститутам післядипломної освіти. 

Частину грошей, що витрачаються на підвищення кваліфікації педагогів 

державою, ми спрямуємо безпосередньо у школи, і вчитель зможе обрати 

певну кількість годин для професійного розвитку там, де він вважатиме за 

потрібне», — роз’яснила Міністр. 

Початок роботи освітнього омбудсмена 

У 2019 році в Україні має зʼявитися інститут освітнього омбудсмена, що 

захищатиме права здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників. На допомогу освітньому омбудсмену працюватиме 

спеціальна служба, що складатиметься з 15 осіб. Передбачається, що після 

отримання скарги про порушення прав у сфері освіти, служба мусить 

розглянути її у строк не більший, як 1 місяць. Саме за результатами цього 

розгляду освітній омбудсмен приймає рішення про обґрунтованість чи 

необґрунтованість скарги та надає письмову відповідь про результати її 

розгляду. Якщо скарга обґрунтована, освітній омбудсмен протягом п’яти 

робочих днів повинен вжити заходів до поновлення та захисту порушених 

прав заявників. 

Діджиталізація освіти: Інтернет та комп’ютери в сільські школи 

У 2019 році у тестовому режимі має запрацювати Національна освітня 

платформа, де розвиватиметься цифрова освітня екосистема. Зокрема, на ній 

розміщуватимуться справжні електронні підручники з віртуальними 3D-

матеріалами, які вчителі зможуть компонувати на свій розсуд, скани 

підручників для завантаження, інтерактивні лабораторії, віртуальні музеї, 

форуми для спілкування вчителів, системи менеджменту освіти. Аби кожна 

школа мала доступ до цієї системи, у бюджеті-2019 передбачено понад 1 

млрд. грн. на встановлення інтернет-доступу для шкіл, які його не мають, а 

також закупівлю комп’ютерів для них. 

Старт масштабної реформи професійної освіти: нові стандарти та 

інфраструктурний проект на 58 млн. євро 

Важливим елементом реформи стане також розвиток дуальної освіти, в 

межах якої учень теоретичні знання отримує у закладі профосвіти, а решту 

— на реальному виробництві. 

Становлення Національної системи кваліфікацій: зв’язок між ринком 

праці та освітою 

Становлення Національної системи кваліфікацій — це зведення «мосту» між 

ринком праці та освітою. Ця робота триватиме не один рік, а на 2019 

заплановано початок роботи Національного агентства кваліфікацій. 

https://mon.gov.ua/ua/news/u-2019-roci-1-tis-vchiteliv-pochatkovih-klasiv-za-bazhannyam-zmozhut-projti-sertifikaciyu-ta-otrimati-20-nadbavku-do-zarplati-reyestraciya-pochnetsya-15-sichnya-rishennya-uryadu
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Старт роботи Національного фонду досліджень 

Нещодавно за рішенням Уряду було створено Національний фонд 

досліджень, а вже 2019 року він має розпочати грантову підтримку наукових 

досліджень та розробок. Передбачається, що НФД стане одним з ключових 

кроків з реформування системи фінансування науки в Україні. 

Початок роботи центрів колективного користування обладнанням у 

закладах вищої освіти 

У 2019 році в університетах розпочнуть роботу центри колективного 

користування обладнанням — простори, куди науковці зможуть приїхати та 

провести потрібні заміри для своїх досліджень на надсучасному обладнанні. 

Впровадження базового фінансування науки у вишах 

Педагогічний колектив НВК №12 у 2018-2019 навчальному році 

проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, 

визначених основними законодавчими та нормативними документами 

освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України 

«Про освіту», проектом Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», концептуальними аспектами реформування середньої школи «Нова 

українська школа», новим Державним стандартом початкової освіти, 

перспективним та річним планом роботи школи. 

 У 2018-2019 н.р. педагогічний колектив школи продовжив працювати 

над створенням сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, 

формування їх навчальних та життєвих компетенцій через реалізацію 

комплексно – цільових програм, спрямованих на вдосконалення навчально - 

виховного процесу. 
 З метою створення умов для забезпечення повної загальної середньої 

освіти мережа класів НВК №12 Рівненської міської ради приведена у 

відповідність до соціальних потреб мешканців мікрорайону школи міста й 

відповідає сучасним вимогам.  

 

Мережа класів 

У 2018-2019 н. р. в  школі функціонувало 57 класів, що на 1 менше, ніж 

у минулому навчальному році, на початок навчального року навчалось 1766 

учнів.  У початковій ланці – 25 класів (807 уч.),  в основній – 27 (806 уч.), в 

старшій – 5 класів (153 уч.). Середня наповнюваність класів становила 31 уч., 

за рік вибуло із закладу за межі міста 2 школярів, загальна кількість учнів на 

кінець року – 1748. Учні школи навчались у дві зміни, у першу навчалося 47 

класів (1480 учнів) що на 2 більше, ніж у минулому році,  а в другу зміну – 10 

класів (286 учнів) що на 1 менше, ніж у минулому році. 

 Учні 27 класів (1- А, -Б, -В, -Г, -Д, -Е;  2-А, -Б, -В, -Г;  3-А, -Б, -В, -Г, -

Д;  4-А, -Б, -В, -Г;  5-А, -Б, -В, -Г, -Д;  6-А, -Б, -В)  навчалися  за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України». У навчальному закладі 

ефективно функціонували такі класи: 

1 клас (1-Ж) Нової української школи,  

1 клас (6-Д) з інклюзивною формою навчання,  
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12 загальноосвітніх класів (2-Д, 3-Е, 4-Д, 4-Е, 4-Ж, 5-Е, 5-Ж, 6-Г, 6-Д, 

7-Д, 8-Д, 9-Д), два класи (7-В, 7-Г) з вивченням двох іноземних мов. 
У 2018 – 2019 н. р. у школі впроваджувалось профільне навчання: 

- природничо - математичний напрям, математичний профіль (10-А, 11-А 

класи; 

- іноземний профіль (10-Б, 10- В класи). 

У поточному навчальному році у закладі функціонувало 11 класів із 

поглибленим вивченням окремих предметів: 

 -  поглиблене вивчення іноземної мови (англійської) у  8-В, 8-Г;  9-В, 9- Г; 

11-Б   (5 класів);   

-  поглиблене вивчення математики (6  класів) у 7-А, Б;  8-А,Б;  9-А,Б. 

Впродовж навчального року двоє учнів закладу навчались за 

індивідуальною формою навчання на підставі довідок ЛКК:  Литвинець С. 

 (6-Д кл.), Мартинюк С. (7-В кл.), одна учениця — у класі з інклюзивною 

формою навчання: Поліщук Карина(6-Д кл.). 
 

Велика школа – маленька модель реального суспільства. Сьогодні ми 

розуміємо, що надважливо тримати фокус на внутрішніх чинниках та балансі 

між трьома сферами: 

✓ Розуміння власного призначення у житті; 

✓ Сфера майстерності; 

✓ Сфера інтеграції в суспільство. 

1) Сфера розуміння власного призначення у житті 

Діти мають навчитись давати відповіді на запитання: 

✓ Хто я? 

✓ Ким я є зараз? 

✓ Що з того, що я відчуваю, є істиною? 

✓ Що таке комфорт і що потрібно для щастя? 

✓ У чому моя точка опори? 

Усвідомити: 

✓ Я – унікальна особистість; 

✓ Я – це ресурс. 

2) Сфера майстерності 

Діти мають навчитись давати відповіді на запитання: 

✓ Що я вмію робити якісно? 
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✓ Що я роблю з бажанням? 

✓ Яка діяльність приносить задоволення? 

✓ Що потрібно навчитись робити для особистісного зростання? 

Основний меседж: 

Не кажи не вмію, а кажи навчуся! 

3) Сфера інтеграції в суспільство 

Без соціального складника важко уявити гармонійне життя окремої людини, 

саме тому школа має забезпечити зв’язок із навколишнім світом, людьми, 

новітніми технологіями. Водночас діти мають дати відповіді на запитання: 

✓ Що в моєму житті постійне, а що змінюється? 

✓ Що я ціную і що для мене має значення? 

✓ Чим я можу поділитися з іншими? 

✓ У якій сфері діяльності я можу досягнути успіху? 

✓ Чим я можу бути корисним для суспільства? 

Отже, у Рівненському НВК №12 наскрізно, через усі навчальні предмети, 

впроваджуються у навчальний процес не тільки життєві компетенції, а й   

виховання на цінностях, формування  таких важливих якостей як критичність 

мислення та мобільність знань. 

Освітні програми 

Освітня програма Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради розроблена на виконання Закону України «Про 

освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 

№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти».  

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані 

підходи до планування й організації закладом єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої 

освіти. 

Освітня програма НВК №12 сформована на основі Типової освітньої 

програми, обговорена на методичній раді школи і методичних об’єднаннях 

учителів та схвалена на спільному засіданні педагогічної ради та ради НВК 

№12, затверджена директором школи. Освітня програма оприлюднена на 

веб-сайті НВК №12  (school.nvk12@gmail.com>). 

Навчання у 2018 — 2019 н.р. здійснювалося на основі робочих 

навчальних планів, що висвітлені в освітній програмі закладу. 

mailto:school.nvk12@gmail.com
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Освітній процес  у 2018-2019н.р. було організовано за семестровою 

системою (І семестр - з 03 вересня по 22 грудня; ІІ семестр – з 14 січня по 24 

травня). Учням було надано впродовж року канікули:  осінні – з 29 жовтня по 

04 листопада, зимові - з 22 грудня по 13 січня; весняні - з 25  по 31 березня, 

загалом навчальний процес  тривав впродовж 33 робочих тижнів.   

  Відповідно до програм та календарного планування вчителями-

предметниками було проведено з кожного навчального предмета робочого 

плану певну кількість уроків. 

 Виконання практичної частини програм з навчальних предметів 

відповідало вимогам державних стандартів освіти. Своєчасно і у відповідній 

кількості були проведені контрольні, лабораторні, практичні роботи, 

екскурсії, лабораторні практикуми з фізики, всі види робіт мовленнєвої 

діяльності, було проведено необхідну кількість уроків розвитку мовлення, 

аудіювання, читання вголос, мовчки, позакласного читання, проведено уроки 

літератури рідного краю, написані письмові роботи (диктанти, твори, 

перекази), з іноземних мов проведено контрольне читання, говоріння, 

аудіювання, письмо, що відповідають вимогам програм та методичним 

рекомендаціям з предметів. 

 Вчасно здійснювалось оцінювання учнів, що відповідає рекомендаціям 

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

затвердження орієнтованих вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та оформлення 

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

ведення. 

 Систематично здійснювалася перевірка робочих зошитів з української 

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

що свідчать відповідні записи у класних журналах. Тематичне оцінювання 

здійснено з усіх предметів згідно з календарними планами, відповідно до 

інструкцій велося поточне оцінювання. 

 Гранично допустиме тижневе навантаження учня не перевищувало 

кількості годин, передбачених чинними державними санітарними правилами 

і нормами. 

 Індивідуальна форма навчання організована відповідно до Положення 

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Освітній рівень учнів, що навчаються за індивідуальною формою, відповідає 

вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.  

Навчальна діяльність  

Початковій школі належить особливе місце у структурі загальної 

середньої освіти, оскільки цей період є початком особливої навчальної 

діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного розумового напруження, 

а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль. Основною метою 

початкової загальної освіти є всебічний розвиток та виховання особистості 

через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних 

мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок. 
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Організація освітньої діяльності в 1-4 класах у 2018-2019 н.р. 

здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту 

початкової освіти(2018р.) та Державного стандарту загальної початкової 

освіти (2011р.): 

- для 1-х класів – Державного стандарту початкової освіти (2018); 

- для 2 – 4-х класів –Державного стандарту початкової загальної освіти 

(2011), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018  № 407). 

         З 1 вересня 2018 року розпочато реалізацію завдань Концепції Нової 

української школи та Державного стандарту початкової освіти. 

Першокласники розпочали навчання за новою освітньою програмою, 

розробленою під керівництвом Р.Б. Шияна та освітньою програмою 

початкової школи НПП «Інтелект України», сучасними методиками 

викладання навчальних предметів. 

Державним стандартом початкової освіти (2018р.) визначено два цикли 

навчання (1-2 і 3-4 класи), а зміст освіти представлено дев’ятьма освітніми 

галузями. 

Відповідно до нових вимог Державного стандарту початкової загальної 

освіти з 1 вересня 2018 року учні 1-их класів вивчають новий інтегрований 

предмет « Я пізнаю світ», «Я досліджую світ». 

У 2018/2019 навчальному році учні 1 а,б, в, г, е, д, 2 а, б, в, г, 3 а, б, в, 

г,д,  4 а, б, в, г класів навчалися за науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України». 

Навчальний план початкової школи складено відповідно до освітньої 

програми КЗ «Рівненський навчально – виховний комплекс №12 Рівненської 

міської ради», схваленої на засіданні педагогічної ради (протокол № 12 від 

28.08.2018)  та затвердженої наказом № 337 від 03.09. 2018. 

Організація навчання у 1 а, б, в, г, д, е класах здійснювалась за 

освітньою програмою «Освітня програма початкової школи науково – 

педагогічного проекту «Інтелект України» (Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, науковий керівник 

І.В.Гавриш)»;  

- 1-ж клас – за Типовою освітньою програмою, розробленою під 

керівництвом Шияна Р.Б., 1-2 класи — за програмою, затвердженою наказом 

МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та 

навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» 

(додаток 2); 

- 2 а, б, в, г,   3 а, б, в, г,д,  4 а, б, в, г класів – за Типовим навчальним 

планом для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з навчанням 

українською мовою, які працюють за Проектом, затвердженим наказом 

МОН України №1319 від 02.11.2016   (додаток 2) – (додатки 3, 5, 7); 

- 2 д; 3е; 4 д, е, ж класів — за Типовими навчальними планами закладів 

загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом МОН 

України № 407 від 20.04.2018   – (додатки 4, 6, 8). 
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Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень  учнів 1-х 

класів мало формувальний характер та здійснювалось вербально. Облік 

результатів завершального оцінювання, що здійснювалось з урахуванням 

динаміки зростання рівня навчальних досягнень учнів фіксувалось 

учителями у свідоцтві досягнень, яке роздруковано у двох екземплярах: один 

екземпляр видано батькам, другий – зберігається в особовій справі. У 2- 4 

класах оцінювання результатів навчальних досягнень учнів  здійснювалося 

відповідно до наказу МОН України № 1009 від 19.08.2016 р. «Орієнтовні 

вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової 

школи». 

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Учитель Нової 

української школи повинен йти в ногу з життям, бути творчим, незалежним. 

Саме від учителя залежить реалізація завдань Нової української школи.  

Сьогодення потребує якісної нової підготовки вчителів початкових 

класів. Зцією метою всі вчителі перших класів пройшли курсову підготовку в 

РОІППО, зуміли поєднати свої професійні базові знання з інноваційністю, 

дослідницьким підходом до вирішення конкретних завдань, апробували нові 

Модельні навчальні програми, модифікуючи їх та пристосовуючи до потреб 

учня. 

Окрім інституту післядипломної освіти, вчителі підвищували свої 

професійні компетентності шляхом самоосвіти, участю у сертифікаційних 

програмах, тренінгах, семінарах, практикумах, нарадах, вебінарах, майстер-

класах, онлайн-курсах. 

         рівень навчальних досягнень учнів 2-4 класів у період з 2013 по 2019 рр. 

залишається високим. Про це свідчить кількість учнів, які за результатами 

річного оцінювання показали високий та достатній рівень навчальних 

досягнень з навчальних предметів. 

 

Роки 

навчання 

2013/20

14 

2014/20

15 

2015/20

16 

2016/20

17 

2017/20

18 

2018/20

19 

Високий 

рівень 

102 121 124 140 71 70 

Достатній 

рівень 

346 354 373 386 262 252 

 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання - 2019 

 Починаючи з листопада 2018 року у НВК  було проведено ряд заходів: 

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

практикуми, наради вчителів тощо. Вся нова інформація про зовнішнє 

незалежне оцінювання, з якою учні, батьки й учителі мали змогу 
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ознайомитись, розміщувалась  на стенді «ЗНО - 2019» та на сайті школи.   

Учні, учителі-предметники, класні керівники школи неодноразово були 

учасниками онлайн-вебінарів, які проводили УЦОЯО та ЛРЦОЯО. Впродовж 

навчального року випускники закладу мали доступ до інтернет-проекту 

Українського центру підготовки абітурієнтів, який дозволяв їм перевірити 

рівень знань з окремих предметів та краще підготуватись до здачі тестування.  

З метою покращення навчально-виховної роботи  та підвищення  рівня 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання у 2018-2019 

навчальному році адміністрацією закладу було виділено 12 години 

варіативної складової для підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання учнів 11-х класів з  української мови та літератури, математики,  

історії України, географії, фізики, хімії та  8 годин для учнів 10-х класів.  

Впродовж року за участю уповноважених представників ЛРЦОЯО    

школярі ВК №12 бути учасниками апробації тестових завдань з математики, 

німецької мови, фізики, біології; всього у апробації тестових завдань взяло 

участь 60 випускників. При апробації кожен учень ще раз перевірив рівень 

своїх знань з предметів навчального плану та мав можливість попрацювати із 

тестовими матеріалами. 

Для того щоб ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, навчитись ефективно розподіляти час, а також 

ознайомитись із стандартизованими тестами,  16 та 23  березня  поточного 

року 55 учнів (78%) 11- их класів закладу пройшли пробне тестування, яке 

проводив ЛРЦОЯО. Наші випускники  (25 учнів) були учасниками пробного 

тестування, яке проводилось на базі Міжнародного економіко-гуманітарного 

університету імені С. Дем’янчука. 

 Всі 69 учнів  11-х класів та один екстерн були зареєстровані у 

Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти для 

проходження основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Учень 11-

А класу Моцний М. Ю. у зв’язку з хворобою ДПА у формі ЗНО з 

математики, української, англійської мов склав під час додаткової сесії. 

 Особливостями тестування 2019 року було те, що зовнішнє незалежне 

оцінювання з української мови, математики або історії України та один 

предмет за вибором зараховувалось як державна підсумкова атестація за  

курс повної загальної середньої  школи.  

Аналіз реєстраційних карток зовнішнього незалежного оцінювання 

показав, що учні школи  обрали  8 предметів для складання ДПА у формі 

ЗНО, але кількість учасників з кожного предмета різна: з української мови та 

літератури - 70 учнів (100%),  англійської мови – 36 (51%),  з  історії України  
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- 35 (50%),  з математики – 37 (53%),  з біології – 6 (9%),  з географії – 12 

(17%),  з фізики – 10 (14%), з хімії – 1 (1%). 

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

відсотковому відношенні вибирають для здачі зовнішнього незалежного 

оцінювання такі предмети: українську мову та літературу, англійську мову,  

математику, історію України. 

Учителі нашої школи були залучені до бази інструкторів Львівського 

регіонального центру оцінювання якості освіти, 33 педагоги працювали 

старшими інструкторами, інструкторами, черговими на пунктах тестування 

міста Рівного. Вже вісім років поспіль наші учителі (Сорока І.В., Ядвіжук 

Т.В.) працюють екзаменаторами, перевіряють відкриту частину тестувань з 

української мови та літератури.  

Впродовж основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання  наш 

заклад працював пунктом тестування 3 рази з таких предметів: математики 

(21 травня 2019р.), географії (11 червня 2019р.), хімії (13 червня 2019р.). 

 

Державна підсумкова атестація у випускних класах 

 у 2018-2019н.р. 
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

07.01.2018р. №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної 

підсумкової атестації»; від 25.01.2019р.№59 «Про проведення в 2018-2019н.р. 

державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню 

освіту»; від 01.02.2019 № 116 «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН 

від 25.01.2019р. №59» та  листів  Міністерства освіти і науки України від 

23.01.2019р. №1/9-41 «Методичні рекомендації щодо особливостей 

проведення ДПА з іноземних мов у 2018-2019н.р.»; від 27.03.2019р. №1/9-196 

«Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової 

атестації у закладах загальної середньої  освіти в 2018-2019н.р.»  та з метою 

визначення відповідності освітнього рівня випускників вимогам Державного 

стандарту основної та старшої школи, у закладі була проведена державна 

підсумкова атестація для учнів 9-х класів у період з 28 травня по 10 червня 

2019 р., та для учнів 11-х класів у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання у пунктах тестування з 21 травня по 13 червня 2019 р.  

Відповідно до нормативних документів про державну підсумкову 

атестацію було підготовлено атестаційні матеріали для учнів 9-х класів: 

завдання для державної підсумкової атестації складені учителями, розглянуті 

на засіданні педагогічної ради,  затверджені директором школи;  складено 

розклад та створено атестаційні комісії.  
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Згідно з рішенням педагогічної ради (протокол протокол  №11 від 23. 

05.2019р.), відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів у системі загальної середньої освіти, наказу директора, довідок міської 

лікарсько-консультативної комісії та заяв батьків, від проходження 

державної підсумкової атестації було звільнено за станом здоров’я сім учнів 

9-их класів.  Всього у 2018–2019 н.р. склали державну підсумкову атестацію 

136 учнів 9-их класів, 69 учнів 11-их класів та  один екстерн (за курс школи 

ІІІ ступеня). Проте учень 11-А класу Моцний М. Ю. у зв’язку з хворобою 

складав державну підсумкову атестацію з української мови, математики, 

англійської мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання під час 

додаткової сесії.           

 Учні 11-их класів проходили державну підсумкову атестацію з трьох 

предметів у формі зовнішнього незалежного оцінювання: з української мови, 

математики  або історії України і третього предмета за вибором.   

Роботи учнів 9-их класів  на державну підсумкову атестацію з 

предметів були перевірені державними атестаційними комісіями відповідно 

до критеріїв оцінювання та методичних рекомендацій, затверджених 

Міністерством освіти і науки України.  

 У порівнянні з попереднім навчальним роком при складанні державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання учениця 

11-Б класу Жагаріна І. М. не підтвердила річну оцінку з математики,  тому  

отримала  стібну медаль. Загалом  четверо випускників отримали золоту 

медаль та четверо – срібну.  

ДПА у формі ЗНО в 11 класах 

Аналіз відомості УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації (ЗНО) з української мови в 11-их класах засвідчив, що 34 учні (49%)  

показали високий результат, 27 учнів (39%) – достатній, 7 учнів (11%) – 

середній, 1 учень (1%) – початковий  (додаток №1).  У порівнянні з минулим 

навчальним роком результати погіршилися: збільшилась на 9% кількість 

учнів, які отримали бали середнього рівня знань, збільшилась кількість учнів 

достатнього рівня на 1% ,  на 11% зменшилась кількість учнів, що отримали 

бали високого рівня. Учень 11-Б класу Сокотун Є. (вч. Велетнюк О. В.), 

отримав оцінку початкового рівня, що становить 2% від загальної кількості 

випускників. 

Аналіз класних журналів та відомості УЦОЯО про результати 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови свідчать, що 

спостерігається розбіжність між результатами державної підсумкової 

атестації та річним оцінюванням.  Результати  зовнішнього тестування  вищі 

за річні оцінки на 1 бал у 30 учнів, на 2 бали у 6 учнів, на 3 бали  в  1 учня;  
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нижчі за  річну оцінку на 1 бал у 7 учнів, на 2 бали у 4 учнів, на 3 бали у 2 

учнів; підтвердили річні оцінки – 18 учнів. Загалом 19 випускників (28%) 

підтвердили річну оцінку,  37 (53%) - покращили свій результат при 

складанні ДПА у формі ЗНО, а 13 учнів (19 %) погіршили. Отже,  

підтвердили та підвищили свій результат з української мови  56 учнів (81%).  

Найвищого  результату  з державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

української мови  досягли учні 11-А, Б класів (вч. Вітковська О. П., Велетнюк 

О. В.) по 12 балів отримали такі учні: Костюкевич К. (11-А), Свобода М. (11-

А), Жагаріна І.(11-Б), Мельник А. (11-Б). Отже, в порівнянні з минулим 

навчальним роком підтвердили та підвищили свій результат 56 випускників 

(81%). 

 Аналіз відомостей УЦОЯО про державну підсумкову атестацію та 

річних оцінок у класних журналах з математики в 11-их класах (11-А - 

математичний профіль, 11-Б – поглиблене вивчення іноземної мови) 

засвідчив, що результати навчання за 2018-2019н.р.  покращились  порівняно 

з результатами за 2017-2018н.р.  Із 37 учнів, що складали державну 

підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 19 

учнів (51%) отримали бали високого рівня, що в порівнянні з минулим роком 

на 17% більше, 16 учнів (43%) отримали бали достатнього рівня, що на 6% 

більше, ніж в минулому році та 1 учень (3%) – отримав бали середнього 

рівня, що на 26%  менше, ніж в минулому році. Проте учень 11-А класу 

Бондар К. отримав  оцінку  початкового рівня, що становить 3% від загальної 

кількості учнів, що складали ДПА з математики (вч. Гуменюк Л. М., 

Карпович С. М.).  

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

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено,  що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: оцінки за ДПА вищі  за річні  

на 1 бал у 12 учнів, на 2 бали - у 4 учнів.  Оцінки за ДПА нижчі за річні на 1 

бал у 5 учнів, на 2 бали -  у 1 учня, на 3 бали - у 2 учнів. Загалом 13 учнів 

(35%) підтвердили річну оцінку, 16 учнів (43%) покращили свій результат 

при складанні ЗНО, а 8 учнів (22%) знизили. Отже,  підтвердили та 

підвищили свій результат з математики 29 учнів (78%). Найвищого 

результату (12 балів) з державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

математики досягли такі учні: Панас А. (11-А клас),  Свобода М. (11-А клас), 

Солончук Т. (11-А клас)  вчителі  Гуменюк Л. М., Карпович С. М.  

Аналіз відомості УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з історії України в 11-их класах засвідчив, що із 35 учнів, які 

складали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання 16 учнів (46%) отримали бали високого рівня, що в порівнянні з 
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минулим роком на 15% більше; 15 учнів (43%) отримали бали достатнього 

рівня, що на 16% менше, ніж в минулому році, та 4 учні (11%) отримали бали 

середнього рівня, що на 1% більше, ніж в минулому році (вч. Скрипнюк Н. 

М.) (додаток №1). 

При аналізі річного оцінювання з історії України  (див. класні журнали) 

та відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено,  що є розбіжності 

між річними оцінками та результатами ЗНО, а саме:  оцінки за ДПА вищі за 

річні  на 1 бал у 12 учнів, на 2 бали - у 4 учнів. Оцінки за ДПА нижчі за річні  

на 1 бал - у 5 учнів, на 2 бали - у 5 учнів.  Загалом 9 учнів (26%) підтвердили 

річну оцінку, 16 учнів (46%) покращили свій результат при складанні ЗНО з 

історії, а 10 (28%) знизили. Отже, в порівнянні з минулим навчальним роком 

підтвердили та підвищили свій результат 25 учнів (72%), що на 5% менше 

ніж у минулому навчальному році. Найвищого результату  з державної 

підсумкової атестації у формі ЗНО з історії України по 12 балів отримали 

такі  учні:  Мельник А. (11-Б), Петрук А. (11-Б), Рибчинський М. (11-Б), 

Харчук О. (11-Б), вчитель Скрипнюк Н. М. 

Аналіз відомості УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації  з англійської мови в 11-их класах засвідчив, що результати за 2018-

2019н.р. покращились порівняно з результатами минулого навчального року.  

Із 35 учнів, що складали державну підсумкову атестацію у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання, 15 учнів (42%) отримали бали 

високого рівня, що в порівнянні з минулим роком на 3% більше, 18 учнів 

(50%) отримали бали достатнього рівня, що в порівнянні з минулим роком на 

2% більше, 3 учні (8%) отримали бали середнього рівня, що в порівнянні з 

минулим роком на 5% менше, оцінки початкового рівня знань відсутні (вч. 

Степаненко Л. П., Кульчинська М. П., Жежук З. В., Бабійчук Т. П., Андраш 

Т. В.) (додаток №1). 

При аналізі річного оцінювання з англійської мови (див.класні 

журнали) та відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено, що є 

розбіжності між річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: оцінки за 

ДПА з англійської мови у формі ЗНО  вищі за річну  на 1 бал - у 2 учнів, на 2 

бали – в 1 учня.  Оцінки за ДПА нижчі за річну на 1 бал - в 7 учнів, на 2 бали 

- в 8 учнів, на 3 бали – у 5 учнів. Загалом 13 учнів (36%) підтвердили річну 

оцінку,  троє  учнів (8%) покращили свій результат при складанні ЗНО, а 20 

учнів (56%) знизили. Отже, кількість учнів, що підтвердили і підвищили свій 

результат при складанні ЗНО з англійської мови залишилась на тому ж рівні,  

як у минулому навчальному році - 44%. 

Також  встановлено, що річні оцінки з англійської мови завищено 

такими  учителями: Степаненко Л. П. усім 8 учням, що складали ЗНО; 
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Андраш Т. В. усім 5 учням, що складали ЗНО; Бабійчук Т.П. 3 учням із 8, що 

складали ЗНО;  Кульчинською М.П.2 учням із 7, що складали ЗНО; Жежук 

З.В. одному із 7 учнів, що складали ЗНО.  

Найвищого результату з державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

англійської мови по 12 балів отримали такі учні:  Моцний М. (вч. Бабійчук Т. 

П.),  Борушок І. (вч. Жежук З. В.). 

Аналіз відомості УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з фізики в 11-их класах засвідчив, що результати погіршилися в 

порівнянні з попереднім навчальним роком.  Із 10 учнів, які  складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

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

отримали  оцінки достатнього рівня, оцінки середнього і початкового рівнів 

знань відсутні (вч. Сидорук С. М.) (додаток №1). 

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

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено, що є незначні  

розбіжності між річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: оцінки за 

ДПА нижчі за річну на 1 бал - в 2 учнів, на 2 бали – у 2  учнів, на 3 бали – в 

одного учня, на 4 бали в 1 учня. Загалом троє  учнів (30%) підтвердили річну 

оцінку, шестеро(60%) знизили, проте ніхто не підвищив річну оцінку. Отже, 

4 учнів (40%) підтвердили свій результат при складанні ЗНО з фізики.    

Найвищого результату  з державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

фізики досягнув учень 11-А класу Панас А., отримав 12 балів  (вч. Сидорук 

С.М). 

Аналіз відомості УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з географії в 11-их класах засвідчив, що із 12 учнів, які складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, по  4 учнів (33%) отримали бали високого рівня, достатнього 

рівня та середнього рівнів (вч. Качараба О. П.) (додаток №1). 

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

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено,  що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: оцінка за ДПА вища за річну  

на 1 бал в одного учня , оцінки за ДПА нижчі за річну на 1 бал в одного учня, 

на 3 бали в 1 учня, на 4 бали у 4 учнів, на 5 балів в 1 учня. Отже, підтвердили 

та підвищили свій результат 5 учнів (42%). Найвищого результату з 

державної підсумкової атестації у формі ЗНО з географії  (12 балів) отримала 

учениця 11-А класу Костюкевич К. (вч. Качараба О. П.). 

Аналіз відомості УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації (ЗНО)  з біології в 11-их класах засвідчив, що з 6 учнів, що складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 
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оцінювання, 2 учні (33%) отримали бали високого рівня, що в порівнянні з 

минулим роком на 20% більше,  один учень (17%) отримав  бали достатнього 

рівня, що в порівнянні з минулим роком на 57% менше,  3 учнів (50%) 

отримали бали середнього рівня, що в порівнянні з минулим роком на 37% 

більше, вчитель  Коваль В. С. (додаток №1). 

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

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено,  що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: оцінки за ДПА нижчі, ніж  

річна  на 2 бали у  двох  учнів, на 3 бали в одного учня, троє учнів (50%) 

підтвердили річну оцінку.  

У 2018-2019н.р.  предмет  хімію для складання державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО обрав лише один учень 11-А класу Заремба Е., він 

отримав 12 балів   (вч. Самолюк Н. В.). 

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

підсумкової атестації з восьми предметів у 2018-2019н.р., є такими: 95 учнів  

продемонстрували знання на високому рівні, 87 учнів – на достатньому рівні,  

22 учні – на середньому, 2 учні – на початковому рівні. Результати державної 

підсумкової атестації в порівнянні з попереднім навчальним роком 

погіршилися: наявні  результати початкового рівня знань.  

 

ДПА у 9-х класах 

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

их класах (додаток №2) засвідчив, що 46 учнів (34%) показали високий 

результат, 57  учнів (42%) – достатній, 31 учень (22%)  - середній, 2 учні  

(2%) отримали оцінки початкового рівня знань.  У порівнянні з попереднім 

навчальним роком результати погіршилися: зменшилась на 4% кількість 

учнів, що отримали бали високого рівня та на 3% кількість учнів, що 

отримали бали достатнього рівня; збільшилася на 6% кількість учнів, які 

мають знання середнього рівня та на 1% кількість учнів, які отримали бали 

початкового рівня. У 9-А,Б,В,Г класах результати ДПА є кращими, порівняно 

з річною оцінкою. Найкращих результатів досягли учні 9-В класу: 19 учнів 

класу (66%) написали атестаційні роботи на оцінки високого рівня,  7 учнів 

(24%) - на оцінки достатнього рівня,  на оцінки середнього рівня – 3 учні  

(10%),  результати  початкового рівня знань відсутні (вч. Венцурик Л. М., 

Велетнюк  О. В.),  а у 9-Д класі результати державної підсумкової атестації  

найгірші – є оцінки початкового рівня знань - 2 учні (9%), 16 учнів (73%) 

отримали результати середнього рівня, 4 учні (18%) – достатнього, 

результати високого рівня відсутні (вч. Ядвіжук Т. В.).  
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Аналіз річного оцінювання з української мови (див. класні журнали) та 

результатів ДПА (див. протоколи та класні журнали) свідчить, що загалом 

кількість учнів, які отримали оцінки високого рівня знань за ДПА, порівняно 

з річними оцінками, збільшилася на 16; кількість учнів, що отримали бали 

достатнього рівня, зменшилася на 13; зменшилася на 11 кількість учнів, що 

отримали бали середнього рівня, а кількість учнів, що отримали оцінки 

початкового рівня, збільшилася на 1  (Додаток №2).  

З математики дев’ятикласники при складанні державної підсумкової 

атестації показали такі результати: 23 учні (17%) отримали оцінки високого 

рівня знань, 50 (37%) – достатнього, 49 (36%) – середнього, 14 (10%) – 

початкового. У порівнянні з минулим навчальним роком результати ДПА з 

математики погіршились: результати початкового рівня - 10%, що на 8% 

більше, ніж у минулому році, на 1% збільшилась кількість учнів, які 

отримали бали середнього рівня; зменшилась на 8% кількість учнів, які 

отримали оцінки достатнього рівня та на 1% кількість учнів, що отримали 

бали високого рівня знань. 

 У  порівнянні з річною оцінкою найкращих результатів досягли учні 9-

А: 11 учнів класу (38%) написали атестаційні роботи на оцінки високого 

рівня, 10 учнів (35%) - на оцінки достатнього рівня, 8 учнів (27%) – на оцінки 

середнього рівня,  результати  початкового рівня відсутні (вч. Третьяк Т. С.), 

а у 9-Д кл. результати ДПА найгірші –  8 учнів (36%) отримали оцінки 

початкового рівня, 13 учнів (59%) - середнього, 1  учень (5%) достатнього,   

результати високого  рівня знань відсутні (вч. Мельник Г. М.). На підставі  

оцінювання робіт державної підсумкової атестації з математики встановлено, 

що 8 учнів  9-Д класу (вч. Мельник Г. М.) та 6 учнів 9-Г класу  (вч. Чибиряк 

І. М.) мають знання початкового рівня,  що становить 10% від загальної 

кількості випускників даної паралелі, порівняно з минулим навчальним 

роком цей показник збільшився на 8% (Додаток №4). 

Аналіз результатів  державної підсумкової атестації з англійської мови  

показав, що 38 учнів (31%)  9-их класів отримали оцінки високого рівня 

знань, 52 учні  (42%) – достатнього рівня, 32 учні (25%) – середнього рівня, 2 

учні (2%) -  початкового. У порівнянні з попереднім навчальним роком 

результати погіршилися: наявні оцінки початкового рівня; кількість учнів, які 

отримали бали високого рівня, зменшилася на 11%, збільшилася кількість 

учнів, які отримали результати достатнього рівня на 4%, середнього на 5%, 

початкового на 2%.  Найкращих результатів в порівнянні з річною оцінкою  

досягли учні 9-В класу: 20 учнів класу (69%) написали атестаційні роботи на 

оцінки високого рівня, 8 учнів (28%) -  достатнього рівня, 1 учень (3%) 

середнього рівня,  оцінки початкового  рівня відсутні  (вч. Жежук З. В., 
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Шевчук А. С., Затірка О. М.), а у 9-Д кл.  результати ДПА найгірші – 2 учні 

(9%) отримали оцінки початкового рівня, 13 учнів (59%) отримали оцінки 

середнього рівня, 7 (32%) - достатнього,  результати  високого рівня відсутні 

(вч. Данилова І. Ю.).  

Дванадцять  учнів 9-Г класу складали ДПА з німецької мови. Аналіз 

річного оцінювання з німецької  мови (див. класні журнали) та результатів 

ДПА (див. протоколи та класні журнали) свідчить, що кількість учнів які 

отримали оцінки високого рівня за ДПА, порівняно з річними оцінками, 

зменшилась  на 3; кількість учнів, що отримали бали достатнього рівня 

збільшились  на  2; результати середнього залишились на тому ж рівні,  а 

результати початкового  рівня відсутні,  вчитель  Мороз О. М.  (додаток №2).

 За наслідками державної підсумкової атестації  в 9-их класах (2018-

2019н.р.) встановлено,  що учні отримали 18 оцінок за державну підсумкову 

атестацію  початкового рівня (14 - з математики,  2  - з англійської мови,  2 - з 

української мови), це на 14 більше, ніж у минулому навчальному році. 

Проаналізувавши результати державної підсумкової атестації у 9-их 

класах з  математики, української, англійської. німецької мов (додаток №3), 

виявлено, що учні отримали бали високого рівня знань - 109  (27%),  що на 

5% менше, ніж в минулому році; достатнього рівня - 166 (41%), що на 2% 

менше, ніж в минулому році; середнього рівня -  115  (28%), що на 4% 

більше, ніж в минулому році; початкового рівня -18 (4%), що на 3% більше, 

ніж у минулому році. 

Результативність 

 Випущено зі школи та вручено документи про освіту – 212 

випускникам та 1 екстерну, з них — 70 свідоцтв про повну загальну середню 

освіту та 143 свідоцтва про базову середню освіту; 17 випускників 9-их 

класів отримали свідоцтво з відзнакою, 4 учнів 11-их класів отримали атестат 

особливого зразка за високі досягнення у навчанні і золоту медаль, 4 учнів 

отримали атестати особливого зразка і срібну медаль;  25 учнів 11-их класів 

отримали грамоти за особливі досягнення з окремих предметів, 130 учнів 

перевідних класів (3–8,10 кл.) нагороджені похвальними грамотами; 

переведено до наступних класів – 1515 учнів. За результатами річного 

оцінювання  навчального року - 155 учнів (9%) навчались на високому  рівні 

та 897 (51%)  на достатньому. 

 

 

Робота з обдарованими учнями 

В НВК добре  налагоджена система роботи з обдарованими учнями.  

Метою цієї системи є створення сприятливих умов для розвитку 

інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, 

стимулювання творчого самовдосконалення учнів, залучення обдарованої 
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молоді до науково-дослідницької діяльності, підвищення статусу 

обдарованих дітей та їх наставників. Педагогічний колектив школи упродовж 

навчального року здійснював  роботу  для забезпечення результативності 

навчально-виховного процесу,  оволодіння учнями базовими, 

загальнонавчальними вміннями і навичками, які були спрямовані на розвиток 

індивідуальних здібностей кожної дитини та створення умов для 

самореалізації особистості у сучасному суспільстві.  

 Це питання постійно було під контролем адміністрації закладу, 

розглядалося на нарадах при директорові, оперативно-методичних нарадах 

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

класні керівники визначали найбільш здібних учнів з різних сфер діяльності, 

створювали банк даних таких учнів. Ці учні були членами предметних та 

творчих  гуртків, спортивних секцій, систематично брали участь у проведенні 

позакласних заходів, були постійними учасники предметних олімпіад різних 

рівнів, конкурсів, турнірів, змагань тощо.  

У системі роботи з обдарованими школярами у НВК №12 визначені 

такі ключові моменти: створення оптимальних умов для всебічного розвитку 

здібної та обдарованої дитини; профільність та допрофільна підготовка, 

оптимальна варіативна частина робочого навчального плану, науково-

матеріальна база, цільова система позакласної роботи; співтворчість учителя 

і школяра на науково-дослідницькій основі; висока ефективність уроку в 

НВК; запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій; 

співпраця з батьками, громадськістю; постійний психологічний супровід 

розвитку креативності; індивідуальна робота з обдарованими та здібними 

школярами; стимулювання творчого потенціалу учнів як засіб активізації 

розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів. 

Проведена робота впродовж року в закладі свідчить про те, що 

виявлення та підтримка талановитої молоді, створення умов, необхідних для 

розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів дала свої 

позитивні результати. Вони відобразилися, зокрема, у результатах участі 

учнів НВК №12 у предметних олімпіадах. 

Для школярів  НВК у жовтні 2018р. було проведено І етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з  16 навчальних предметів. Відповідно 

до звітів, поданих керівниками шкільних методичних об’єднань, всього в І 

етапі олімпіад взяв участь 641 учень, що становить 83% від кількості учнів, 

які навчалися  у 6-11 класах, у порівнянні з минулим навчальним роком 

кількість учасників збільшилась на 80 учнів. За протоколами журі призові 

місця отримали 250 (39%) учасників І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. Переможців було нагороджено грамотами на шкільній лінійці, 

розміщено привітання на стенді та сайті школи. 

 На основі аналізу  олімпіадних  робіт та протоколів журі визначило 95 

представників від школи  (що на 14 більше, ніж в минулому році) для участі 

у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Учасники здобули 73 

перемоги (додаток ),  що на 7 більше, ніж у минулому році та на 11 більше, 

ніж у 2016-2017н.р. 
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  Варто зауважити, що якісний показник знизився на 4% в порівнянні  

минулим  навчальним  роком.  Кількість учасників міського етапу 

збільшилась за рахунок  додаткових місць з математики, української мови та 

літератури, фізики, хімії, астрономії, інформаційних технологій, біології, 

німецької мови.          

 Аналіз  узагальнених результатів про кількість переможців  у міських 

олімпіадах учнів НВК №12 з кожного предмета (додаток), показав, що  в 

порівнянні з 2017-2018 н. р. зросла  кількість призерів ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури,  математики, 

інформаційних технологій, економіки, біології, географії, астрономії, 

англійської та польської мов;  на тому ж рівні залишилась кількість призерів 

з фізики, історії, інформатики, трудового навчання (дівчата); зменшилась 

кількість переможців з хімії, правознавства, німецької мови, трудового 

навчання (хлопці).   

На підставі наказів управління освіти Рівненської міської ради «Про 

підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад» за 

кількісними показниками переможців ІІ етапу учнівських Всеукраїнських 

олімпіад серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Рівного наш 

заклад тримає високі позиції:  у 2012- 2013н. р., 2013-2014н.р., 2014-2015н.р., 

у 2016-2017н.р.– І місце, у 2015-2016н.р.- ІІ місце, у 2017-2018н.р. – І місце, у 

2018-2019н.р. – І місце. 

Серед учасників обласного етапу учнівських олімпіад було сімнадцять 

учнів закладу (на 4 більше, ніж у минулому році),  які  здобули 13 перемог, 

що на дві більше, ніж у минулому та на одну більше ніж у 2016-2017 

навчальних роках  (додаток). Високий рівень знань, добре сформовані уміння 

та навички за результатами протоколів журі ІІІ етапу Всеукраїнських  

олімпіад показали учні таких педагогічних працівників школи:  Замлинної Т. 

Й., Гайдук Г. В.,  Коваль В. С., Мороз О. М., Чернової О.І., Качараби О. П., 

Венцурик Л. М., Велетнюк О. В., Примачок  В.В., Прончук М.В., Чернишової 

О. П., Заброцької С. В.  

Варто зауважити, що якісний показник участі становив  76%, що на 9 % 

менше, ніж у минулому році.  Відповідно до наказу управління освіти 

Рівненського міськвиконкому від 07.05.2019р. №213-осн.  «Про підсумки 

участі в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у 2018-2019н.р.» по кількості перемог у ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад серед закладів міста Рівного наш заклад має високий  

показник  (13 перемог) - друге місце після СпШ №15 (14 перемог). 

 Учні, які посіли перші місця на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, були учасниками відбірково-тренувальних зборів для участі у 

четвертому етапі олімпіад: з німецької мови (Жагаріна І., 11-Б, Харчук О., 11-

Б), з біології (Свобода М., 11-А), з інформаційних технологій (Солончук 

Т.,11-А), з української мови та літератури (Талащук К., 9-В ), з історії (Білоус 

М., 10-В). Троє  учнів школи (Харчук Оксана, Солончук Тимофій,  Талащук 

Катерина) були учасниками ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

німецької мови, інформаційних технологій,  української мови та літератури.  
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Слід зауважити, що високих результатів  на четвертому етапі   досяг лише 

Солончук Тимофій (2 місце)  з інформаційних технологій, вчитель Чернова 

О. І.  В порівнянні з минулим навчальним роком кількість переможців 

зменшилась  на  три (додаток),  якісний показник – 33%, що на 47% менше, 

ніж в минулому році. 

 В НВК №12учителі працюють з дитиною впродовж всіх років навчання 

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

за сприятливих умов більш успішно оволодіти тією чи іншою діяльністю. 

Педагоги здатні зацікавити школярів, створити атмосферу емоційного 

захоплення, навчають техніці виконання, закладають основи майстерності, 

виводять на високий професійний рівень. 

 Учителі початкової ланки сприяли підготовці учнів 4-их класів в 

олімпіаді «Юне обдарування» у різних номінаціях. У 2018-2019н.р. на 

міському етапі троє учнів початкової  школи  стали переможцями у номінації 

«Математика» - Момоток Артем, 4-А, І місце (вч. Кривко В.Г.); «Українська 

мова» - Чернецька Ангеліна, 4-А, І місце  (вч. Марушкевич Л.В.); 

«Природознавство» - Пилипчук Дмитро, 4-Д, ІІІ місце (вч. Герасимович 

Ж.О.). 

У кількісному відношенні кількість перемог олімпіади збільшилась на  

одну в порівнянні з минулим роком (додаток ). За останні 5 років маємо 

перемогу  на обласному етапі олімпіади «Юне обдарування» у номінації 

«Українська мова», учениця 4-А класу  Чернецька А., вчитель Марушкевич 

Л. В. Учні початкових класів – активні учасники міських, обласних та 

міжнародних конкурсів. Маємо 6 перемог на конкурсі знавців англійської 

мови (ІІ етап), 1 перемоггу на ІІ етапі конкурсу початкове технічне 

моделювання (Коркош Надія). Маємо здобутки на міській виставці – 

конкурсі з початкового технічного моделювання: 

1. Розділ «Найпростіші авіамоделі та ракетомоделі» 

Рибачук Назар, 2-Г (ІІІ місце, вч. Мусійчук О.О.) 

2. Розділ «Найпростіші судномоделі» 

Андрушко Лев, 2-Д (І місце, вч. Кадепська Г.М.) 

3. Розділ «Вироби в стилі народних мистецтв» 

Горюшова Ангеліна, 3-Б (ІІ місце, вч. Мосійчук Г.А.) 

4. Розділ «Вироби в стилі оригамі та паперопластики» 

Заремба Ренат, 4-В (І місце, вч. Грицюта О.А.) 

5. Розділ «Макети будівель» 

Чекан Анна, 4-А (І місце, вч. Кривко В.Г.) 

Черуха Анна, 2-Д (ІІІ місце, вч. Кадепська Г.М.) 

Відповідно до Положення про учнівську олімпіаду «КРОК» для учнів 

5-6 класів було проведено олімпіади (І, ІІ етап) з математики,  української 

мови та літератури. Загалом на міському рівні вихованці нашого закладу 

здобули  шість призових місць (додаток ), що  в порівнянні з минулим роком 

на одного призера менше. Високий рівень знань показали учні таких 

педагогічних працівників: Ніколайчук О. І., Чибиряк І. М.,  Кішеньчук В. В., 

Шамрик О. Я., Скульської Н. І., Венцурик Л. М.  
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  У порівнянні з минулим навчальним роком  результати Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської МАН 

погіршились  на І етапі, а на ІІ залишились на тому ж рівні  (додаток ). На І 

етапі – 1 призове місце (на 5 менше, ніж в минулому році) у секції  

«Математика»  - Сурговська У. (уч. 10-А класу), вчитель Гайдук Г. А.  На ІІ 

етапі  три перемоги:  Ковба В. (уч. 11-Б класу)  секція «Авіа- та 

ракетобудування, машинобудування і робототехніка», вчитель Замлинна Т. Й.;  

Серпутько В. (уч. 9-Б класу)  секція «Технологічні процеси та перспективні 

технології», вчитель Гайдук Г. В.;  Костюкевич К.  (уч. 11-А класу) секція 

«Мікроекономіка та макроекономіка».  Учасниками ІІІ, заключного, етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН стали Ковба В. та Серпутько В. 

 Щороку учні НВК №12 успішно беруть активну участь у різноманітних 

конкурсах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного значення. З 

метою підвищення інтересу до вивчення природничо-математичних 

дисциплін, інформатики, української мови з кожним роком збільшується 

кількість учасників та призерів серед учнів закладу у Всеукраїнському 

математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському фізичному конкурсі 

«Левеня», Міжнародному природничому конкурсі «Колосок»,  

Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності 

«Бобер», Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник».  Другий рік поспіль 

учні школи стали переможцями у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На 

урок» з інформатики  та  з  української мови і літератури.    

За 2018-2019 н. р. учні школи показали такі результати: перше командне 

місце міського дебатного клубу «Прес», друге командне місце міського 

конкурсу «Що? Де? Коли?» Рівненської інтелектуальної Формації (вч. 

Бугайчук),  є два переможці (І місце) обласного етапу літературного конкурсу 

«Перло многоцінне» у номінації «Поезія» (вч. Венцурик Л. М., Бурбела Т. В.),  

один переможець (1 місце) обласного етапу та 3 переможці (1, 1, 3  місця) 

міського етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. 

Яцика (вч. Марушкевич Л. В., Венцурик Л. М., Примачок В.В.), чотири 

призери міського конкурсу читців-декламаторів і юних поетів «Живи, 

Кобзарю, в пам’яті людській» (вч. Остапчук Т. А., Велетнюк О. В., Бурбела Т. 

М.), три призери міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (вч. Скульська Н. І., 

Велетнюк О. В.), три призери (1, 1, 2  місця) міського конкурсу «Поліські  

пересмішники. Рівне сміється» у заочній номінації «Власні усмішки», у заочній  

номінації «Авторські літературні усмішки»  (вч. Ульмер І. І., Примачок В. В., 

Бурбела Т. В.),  два призери (3 місця) міського етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінаціях «Література», 

«Історія України та державотворення» ( вч.  Остапчук Т. А.,Чернишова О. П.). 

Твори 20 учнів закладу, які були учасниками 23 Міжнародних учнівських 

громадських читань «Я голосую за мир», присвячених пам’яті борців за мир, 

свободу і незалежність України, надруковані у однойменній збірці учнівських 

творчих робіт. 
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 Учні школи показали високі результати у конкурсах природничо-

екологічного спрямування: два призери (3 місце) міського конкурсу 

«Пригоди в лісі»  (вч. Височанська Т. В.),  два призери (3 місце) міського 

етапу гри-змагання «Пташиний ярмарок» у рамках Всеукраїнської акції 

«Годівничка» (вч. Коваль В. С.), чотири призери міського конкурсу 

«Годівничка для синички» (вч. Прокопець Е.В., Іванишин Т.О.), два призери 

міського конкурсу штучних гніздівель «Пташина оселя» (вч. Гуменюк С.С.),  

три призери міського конкурсу «Життя у лісі» (вч. Місюра О. С.), п’ять 

призерів  (3 місце) загальноміської гри-змаганні «Кліматичний експрес» в 

рамках Всесвітньої мобілізації «Дій за клімат!» (вч. Височанська Т. В.), три 

призери  (2 місце) загальноміської гри «Quizkoteka» (вч. Місюра О. С.), три 

призери  (2 місце) міської  гри-змаганні «Весняний переліт», три призери (2 

місце) загальноміської гри-змаганні «Експедиція річкою» (вч. Конончук Г. 

В.),  третє командне місце у міській грі-змагання «Енергетичний рух» з 

нагоди проведення Днів сталої енергії у м. Рівному (вч. Іванкова Н.В., 

Замлинна Т. Й.). 

Високих результатів досягли учні, які навчаються у класах з 

поглибленим вивченням іноземної мови: один переможець (Боліщук І.) 

Всеукраїнського конкурсу обміну учнівською молоддю Державного 

департаменту США «Flex»  (вч. Жежук З. В.), шість учнів (Чернецька А., 

Богдан Д., Дементьєва О., Примак Д., Алексейчук О., Радченко В.)  4-х класів 

стали переможцями  міського конкурсу «Юні знавці англійської мови» (вч. 

Гойда О. П., Сидорук Г. В.), 4 переможці (Білоус М., Дмитрук І., Давидюк О., 

Гуменюк В.) міського конкурсу «Європейський вектор» (вч. Степаненко Л. 

П.), один призер Степаненко В. (2 місце)  у міському конкурсі «Європейська 

олімпіада» (вч. Степаненко Л. П.).  Старшокласники, які вивчають німецьку 

мову стали переможцями Міжнародних конкурсів. Четверо учнів стали 

переможцями Міжнародного конкурсу від Goethe-Institut «Що для тебе є 

типово німецьким/українським?» та отримали винагороди:  Бяла Надія (10-В) 

отримала стипендію на літні мовні курси до Німеччини у місто Дрезден; 

Затірка Ганна (9-В) отримала стипендію на літні мовні курси до Німеччини у 

місто Дудерштадт;  Пилипей Аліна (9-Г) отримала стипендію на літні мовні 

курси до Туреччини у місто Трапзон, Левшук Олександра (9-В) отримала 

стипендію на літні мовні курси до Німеччини у місто Берлін,  вчитель Мороз 

О. М. 

Результативною була участь учнів у конкурсах декоративно-

прикладного мистецтва:  чотири перемоги у різних номінаціях міського 

конкурсу «Юна вишивальниця» (вч. Шафранська В. В., Ядвіжук Н. В.), 4 

переможці у різних розділах міської виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (вч. 

Шафранська В.В., Ядвіжук Н. В.), три призери міського етапу Всеукраїнської 

новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» (вч. Ядвіжук Н. В., 

Іванишин Т. О., Прокопець Е. В.), два призери міського етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір» (Іванишин Т. О., Гуменюк С. С.), 

один призер міського конкурсу «Паперові фантазії» (вч. Полоненко О. Ю.). 
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 Учні школи досягли високих результатів у міській виставці-конурсі з 

початкового технічного моделювання серед дітей молодшого шкільного віку 

навчальних закладів м. Рівного - 8 переможців у різних номінаціях (вч. 

Кадепська Г. М., Грицюта О.А., Мосійчук Г.А., Мусійчук О. О., Кривко В.Г., 

Мартинюк Л. І.). 
Високих результатів досягли учасники вокальних конкурсів:  Залевська 

О. (7-А)  та Плутенко Ю.  (7-В) стали  переможцями  обласного конкурсу 

української естрадної пісні «Юна зірка» та у міському   вокальному  конкурсі  

"Веселий вулик",   вчитель Діхтяренко Т. М. 

 Загалом впродовж 2018-2019н. р. учні школи взяли активну участь в 

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

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

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

традиційно вшановано на загальношкільному святі «Сходинками до Олімпу». 

Такі результати свідчать про те, що педагогічний коллектив школи 

приділяє велику увагу пошуку, розвитку, підтримці творчого потенціалу 

обдарованої молоді. 

Військово-патріотичне виховання 

Згідно зі ст. 8, 9 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Указом Президента України від 25.10.2002 № 984/2002 «Про 

Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичне виховання 

молоді», постановою Кабінету міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про 

допризовну підготовку молоді», програмою предмета «Захист Вітчизни», яка 

розроблена відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої 

освіти, наказами Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 

«Про організацію роботи з допризовною молоддю», згідно з наказом МОН 

України від 16.06.2015 р. №641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», наказом по школі №291 від 31.08.2017 р. «Про 

проведення занять з предмета „Захист Вітчизни” та військово-патріотичне 

виховання у 2017-2018 н.р.», річним планом закладу, з метою підвищення 

рівня підготовки учнів до служби у Збройних Силах України, удосконалення 

навчально-матеріальної бази, цивільного захисту, військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді в закладі, у 10-11 класах вивчався предмет 

«Захист Вітчизни» за відповідними програмами для хлопців та дівчат.  

Згідно з робочим навчальним планом школи вивчення цього предмета 

здійснювалося 1,5 год. на тиждень у 10-11 класах. У 10-А, -Б, та 11-Б, -В 

класах «Захист Вітчизни» викладався окремо для дівчат та хлопців за 

відповідними програмами. В 11-А – тільки за програмою для хлопців, 

оскільки кількість учнів у цьому класі є недостатньою для поділу. В 10-Б та 

11-В класах за заявами батьків предмет викладався за програмою для юнаків 

і для змішаних груп дівчат та юнаків. 
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«Захист Вітчизни» викладали такі вчителі: для хлопців – Куришко 

К.А., вчитель вищої категорії, учитель-методист; основи медико-санітарної 

підготовки для дівчат – Рачек Т.М., учитель вищої категорії, учитель-

методист (атестувалася в поточному навчальному році). 

Вивченням предмета «Захист Вітчизни» у 2017-2018 навчальному році 

було охоплено всіх учнів 10-11 класів, за результатами річного оцінювання 

90% з них мають високий рівень навчальних досягнень, що свідчить про 

високу мотивацію учнівської молоді до вивчення предмета. 

Заняття проводились на базі кабінету предмета «Захист Вітчизни», на 

стройовому та спортивному майданчиках, в мультимедійному кабінеті. У 

кабінеті є наочність у вигляді стендів, наявні необхідні для навчання 

протигази, дерев’яні макети автомата Калашникова, гранати.  

 Вивчення програмового матеріалу здійснювалось за допомогою 

теоретичних, практичних занять та навчально-польових зборів. Теоретичні 

заняття проводились лекційним методом з використанням мультимедійного 

проектора. На практичних заняттях учителі використовували схеми приладів, 

показували техніку виконання, тренували учнів. Навчально-польові збори 

для учнів 11-х класів у ІІ семестрі проводились методом погодинних занять. 

Але впродовж року були проведені ще окремі практичні заняття: огляд-

конкурс патріотичної пісні та строю «Червона калина», екскурсії для дівчат 

та хлопців у військові частини, стрільба з АК на полігоні та практичні 

заняття з основ медичних знань, які проводились за участю медичної сестри 

закладу Токарець С.М. За підсумками цих занять учні склали заліки з 

прикладної підготовки, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки. 

Цікаво та змістовно проводилась позакласна робота з предмета: заходи 

до Дня Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, Дня збройних 

сил України, заходи в рамках проведення тижня фізичної культури та 

предмета «Захист Вітчизни», шкільний конкурс-огляд строю «Червона 

калина», заходи до Дня цивільного захисту. Практикувались різні форми 

проведення позакласних заходів: змагання та військово-спортивні естафети,  

лекції, перегляд відеофільмів, презентацій, екскурсії в краєзнавчий музей. 

Виховання у молоді патріотизму, формування соціально-психологічної 

мотивації до військової діяльності проходить через організацію зустрічей 

учнів-допризовників з учасниками визвольних змагань, 

військовослужбовцями Збройних Сил України, учасниками АТО.  

Характерним є те, що в закладі проводяться позакласні заходи військо-

патріотичного спрямування не тільки за участю учнів 10-11-х класів, а й  

вихованців початкових та середніх класів. 

Впродовж року учні нашого закладу брали участь і в міських заходах 

військово-патріотичного спрямування. До військово-патріотичного конкурсу 

пісні та строю «Червона калина» та Всеукраїнської Спартакіади серед 

допризовної молоді «Заграва» учнів готував вчитель Куришко К.А. 

Результати участі збірних команд нашого закладу в даних конкурсах за 

останні роки показано у таблицях. 
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Результати участі команди НВК №12 м.Рівного в міському огляді-

конкурсі військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина» 

 

Рік 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Місце ІІ V ІІІ ІІ І ІІІ 

 

Результати участі команди НВК №12 м.Рівного в ІІ (міському) етапі 

Всеукраїнської Спартакіади серед допризовної молоді «Заграва» 

 

Рік 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Місце VI IV V V XI ІІІ 

 

 Останні роки результат участі в конкурсі «Червона калина» 

залишається стабільно високим (ІІІ місце), а в «Заграві» покращився у 

порівнянні з минулим роком (ІІІ місце).  Учень 11-А класу Скрипнюк 

Максим увійшов до збірної команди школярів міста Рівного і був учасником 

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської Спартакіади серед допризовної молоді 

«Заграва». Збірна команда школярів посіла ІІ місце. 

27 квітня 2018 р. юнаки 11-их класів взяли участь у навчальних 

стрільбах з автомата Калашникова на Рівненському загальновійськовому 

полігоні. 

Відповідно до плану роботи школи та заходів з цивільного захисту 24 

квітня 2018 р. в закладі проводився День цивільного захисту. До участі в 

заходах у цей день було залучено керівний склад ЦЗ школи, весь постійний 

склад школи з ЦЗ та учнів 1-11 класів. Учні 10-их класів взяли участь у 

комбінованих естафетах з цивільного захисту, а 11-их класів – в екскурсіях у 

військові частини для огляду зразків військової техніки та озброєння, 

ознайомлення з умовами проходження військової служби та військово-

медичної підготовки (вчителі Куришко К.А., Рачек Т.М.). 

Традиційно в школі працював гурток військово-патріотичного 

спрямування «Школа безпеки» (керівник Куришко К.А.), для організації 

роботи якого було виділено 4 год. з 01.09.2017 р. 

Впродовж навчального року було проведено диспансеризацію юнаків 

2002-2003 років народження та приписку юнаків 2001 р.н. до призовної 

дільниці. Приписку було здійснено у встановлені терміни та в повному 

обсязі.  

Питання про стан викладання предмета «Захист Вітчизни», організацію 

військово-патріотичного виховання розглядалось на нараді в приступності 

директора.  

В цілому за підсумками 2017-2018 навчального року роботу з 

військово-патріотичного виховання слід вважати проведеною на належному 

рівні. 
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Виховна діяльність 

На виконання Закону України «Про освіту», Указу Президента України 

від 25.06.2013 № 344 про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року,  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.10.2011 №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Закону України від 

26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»; Закону України від 

21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», 

обласної Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини 

на 2008-2020 роки, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді протягом 2018-2019 навчального року здійснювалася виховна робота 

у школі. 

Серед основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної 

системи національного виховання на засадах загальнолюдських, 

полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, 

морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально 

зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до 

свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності 

сім’ї за освіту і виховання дітей. 

Відповідно до Орієнтирів виховання у сучасній школі виховання учнів 

здійснюється у контексті громадянської і загальнолюдської культури, 

охоплює весь освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети 

життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави. 

Метою Орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної 

системи у загальноосвітньому навчальному закладі на основі громадянських 

та загальнолюдських цінностей. Виховна робота здійснювалася за напрямами  

«Ціннісне ставлення  до суспільства і  держави», «Ціннісне ставлення  до 

сім’ї, родини, людей», «Ціннісне ставлення  до природи», «Ціннісне 

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

ставлення  до себе». 

Згідно з річним планом роботи школи на 2018-2019 н.р. у школі  було 

проведено комплекс виховних заходів, які мали високу якість та 

результативність. 

Весь навчальний рік у шкільному плані розбито на окремі місячники, 

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

більш цілеспрямовано організовувати роботу з ними. З метою системного 

підходу та вдосконалення виховного процесу було розроблено та 

запроваджено єдину форму планів виховної діяльності класних керівників. 

Важливе значення у подоланні негативних проявів у поведінці учнів 

відіграє рада профілактики правопорушень. Виховна робота в школі на 2018-

2019 навчальний рік спланована, план обговорений, затверджений на 

засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 31.08.2018). Серед завдань 

навчального закладу є індивідуальна робота з учнями та організація роботи 

гуртків і секцій; посилення виховної роботи на уроках і в позаурочний час. 
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В плані чітко визначена мета, на досягнення якої спрямовано 

проведення різноманітних виховних заходів. Серед запланованих заходів: 

лекції, збори учнівського колективу та батьківські збори, під час яких 

батькам надається методична допомога щодо виховання дітей різного віку, 

психологічні поради, правове виховання та профілактична робота з учнями, 

соціальний захист учнів, анкетування учнів, індивідуальна робота з 

обдарованими дітьми, спортивно-масові заходи, заходи з охорони життя та 

здоров’я учнів. План складено на підставі обґрунтованого аналізу стану 

виховної роботи минулого навчального року з урахуванням допущених 

недоліків. 

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

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

роботу в школі відповідає психолого-соціальна служба. 

В НВК№12 розроблена система роботи з профілактики правопорушень. 

Наказом директора школи створена рада профілактики правопорушень, до 

складу якої включено представників вчительського колективу та КМСД. 

Робота вищевказаної ради на 2018-2019 н.р. спланована, розроблено 

положення про неї, заведений журнал протоколів засідань ради профілактики 

правопорушень, сторінки якого пронумеровані, прошиті та скріплені 

печаткою, що свідчить про належне оформлення документів такого типу. 

Засідання комісії проводяться періодично, у міру надходження питань. На 

кожному засіданні ведуться протоколи. У 2018-2019 навчальному році 

проведено 5 засідань ради. 

Аналіз стану злочинності та правопорушень серед дітей та учнівської 

молоді Рівного та роботи, спрямованої на профілактику злочинності, 

попередження насильства серед учнівської молоді та захист її від будь-яких 

форм фізичного або психічного насильства, дає підставу стверджувати, що у 

закладі ведеться цілеспрямована робота. 

В НВК№12 навчається 1766 учнів. Із загальної кількості учнів  у школі 

навчається: 

8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

19 дитей-інвалідів; 

279 дітей з багатодітних сімей; 

30 дітей з малозабезпечених сімей. 

2 дітей, чиї батьки загинули під час виконання службових обов’язків. 

110 дітей, чиї батьки є учасниками АТО. 

7 дітей, які прибули із зони АТО. 

 На основі соціальних паспортів кожного класу складений соціальний 

паспорт школи, який оновлюється двічі на семестр . 

Робота соціального педагога та практичного психолога закладу 

проводиться відповідно до планів роботи, затверджених директором школи 

та погоджених центром практичної психології та соціальної роботи. Планами 

роботи визначено головні завдання, головні напрямки роботи психолого-

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

виховної роботи навчального закладу. План роботи містить такі розділи: 
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діагностичні заходи, прогностичні заходи, консультативні заходи, захисні, 

профілактичні, соціально-перетворювальні та організаційні заходи. Служба 

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

батьківського піклування, захисту їх майнових та житлових прав, організації 

профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності, злочинності, 

провадження здорового способу життя. 

У період 2018-2019 навчальний рік соціальним педагогом 

здійснювалися такі напрямки роботи як діагностичний, консультаційний, 

захисний, профілактичний та соціально-перетворювальний. 

Пріоритетними напрямками роботи практичного психолога закладу є 

діагностичний,  профілактичний, просвітницький, корекційно – розвитковий, 

консультативний. 

 У рамках психодіагностичної роботи були проведені обстеження та 

застосовані методики, спрямовані на визначення особливостей рівня та 

змісту адаптації учнів 1-х та 5-х класів,  пізнавальних можливостей, типу 

темпераменту, характерологічних особливостей  особистості… 

         Рівень психологічної готовності до навчання в  умовах НУШ вивчався у 

208 учнів  1-их класів, що на 17 % більше, і 180 учнів 5-их класів, що на 24% 

менше порівняно з минулим роком, з’ясовувались утруднення при переході з 

початкової ланки навчання  у середню. 

Діагностична робота (групова та індивідуальна)  направлена на 

виявлення: стартового рівня першокласників; перебігу процесів 

призвичаєння учнів 1-их і  5-их кл, рівня шкільної тривожності, 

переважаючого типу запам’ятовування, причин агресивних проявів учнів.                                                                                                                   

В ході проведених обстежень виявлено, що молодші підлітки при переході у 

середню ланку мають певні труднощі у засвоєнні нового матеріалу на уроках 

та самоорганізації. Труднощі адаптації: відсутність саморегуляції поведінки 

та уваги, зміна умов перебування, відсутність вольових зусиль для виконання 

поставлених завдань, зниження навчальної мотивації, проявів ознак 

гіперактивності у молодших підлітків. З них утруднений адаптаційний період 

спостерігався у 9 першокласників через низький рівень психологічної 

готовності до шкільного навчання, недостатню сформованість емоційно – 

вольового компоненту шкільної зрілості, стан здоров’я, а у 5 учнів п’ятого 

класу труднощі адаптації пов’язані із статусом у новосформованих 

учнівських колективах, індивідуальними особливостями розвитку.   

Індивідуальною психодіагностикою охоплено 208 учнів, що на 10% більше у 

порівнянні з попереднім навчальним роком,  а груповою - 1145 учнів закладу, 

що більше на 23%.   

За результатами діагностичних обстежень проведено психолого – 

педагогічні консиліуми, консультації для класних керівників, учнів, батьків , 

профілактична робота була на правлена на створення психологічно 

безпечного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу, 

сприяння особистісному та інтелектуальному розвитку учнів на кожному 

віковому етапі та відповідно до отриманих результатів була проведена 
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корекційно – розвиткова робота з окремими групами та учнівськими 

колективами.   

Консультування проводилось як групове так і індивідуальне в 

основному за запитом. В цілому індивідуальним консультуванням охоплено 

112 учасників освітнього процесу.                                  

  Тематика звернень від учасників освітнього процесу: 

- від педагогів: небажання і невміння окремих учнів вчитися, 

психологічний клімат учнівського колективу, проблеми особистісного 

характеру; 

- від батьків: вікові та індивідуальні особливості розвитку, відсутність 

інтересу у дитини до навчання, агресивні прояви, конфлікти з однолітками, 

емоційна нестриманість;                                                                                                                            

від учнів: самопізнання і самовиховання, розвиток пізнавальної сфери, 

причини шкільних конфліктів, проблеми емоційної сфери (шкільний стрес, 

страхи, самореалізація у житті). 

Груповими консультаціями було охоплено 924 особи. 

Профілактика та просвіта здійснювалась в основному як попередження 

можливих ускладнень в адаптації, виявлення певних особливостей у дітей, 

які можуть спричинити  відхилення в інтелектуальному, емоційному 

розвитку особистості, в поведінці та міжособистісних взаєминах.  

Психологічна просвіта зорієнтована на формування уявлень про дружбу, 

порозуміння,   позитивне ставлення до навчання та до школи, попередження 

конфліктних ситуацій. 

Тематика: «Безконфліктне спілкування», «»Психологічна підготовка до 

ЗНО» 

Просвітницькі виступи на загальношкільних батьківських зборах 

направлені на створення гармонійного освітнього середовища для розвитку 

та життєдіяльності особистості. Тематика: «Покоління Y і Z», «Прояви 

булінгу: що знаємо, що можемо зробити», «Готовність до нових умов 

навчання. 

Психологічною просвітою охоплено 673 учнів, характерне збільшення 

на 27%. 

Виступи на батьківських зборах - 132 особи : «Готовність до нових 

умов навчання і виховання», «Особливості раннього підліткового віку»,           

психологічний супровід ЗНО, «Міжособистісні взаємини, шляхи 

порозуміння». 

Зв’язки з громадськістю (відвідування учнів вдома, бесіди з батьками 

чи опікунами – 16 сімей). 

Слід зазначити проблеми у роботі практичного психолога закладу: 

- масовість учасників освітнього процесу на одну штатну одиницю; 

- спад мотивації до навчання у дітей через зайнятість батьків 

вирішенням матеріальних питань та через стиль сімейного виховання; 

-наявність індивідуальних проблем та емоційного дискомфорту у 

деяких учнів: проблема дисципліни  в учнівських колективах. 
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У 2018-2019 н.р. груповим та індивідуальним діагностуванням, 

здійсненим соціальним педагогм, було охоплено 817 учнів. Зокрема, з метою 

вивчення рівня мотиваційної готовності та перебігу адаптаційного періоду 

було продіагностовано 210 учнів 1-их класів та 190 учнів 5-их класів. Це дало 

змогу виявити групу учнів, що потребували певної допомоги, з якими 

проводились години спілкування щодо підвищення мотивації до навчання та 

згуртованості учнівського колективу. Серед учнів середньої ланки (370 

учнів) згідно із планом були проведені  та проаналізовані відповідні 

діагностичні дослідження,  зокрема на паралелі 6-их класів було проведено 

оцінку шкільної мотивації за методикою Н.Г. Лусканова, що показало 

непоганий результат, також досліджувалась самооцінка, майже у кожному 

класі було досліджено соціометричний статус кожної дитини, у 7-их класах 

виявлялася схильність до девіантної поведінки  тощо. 

Консультаційна робота проводилась за трьома напрямами: учні, батьки, 

педагогічний колектив.  

Причини звернень учасників освітнього процесу різноманітні. Зокрема, 

учням надавалася консультаційна допомога з таких питань як спосіб 

проведення вільного часу, причини та наслідки негативної поведінки та 

невідвідування школи, з особистих питань, відносин з однокласниками та у 

сім’ї, дотримання здорового способу життя, результати діагностики, наслідки 

неправдивого викладу фактів, шляхи вирішення конфліктів, права та 

обов’язки учнів, проблеми насильства, з особистих питань тощо. 

Всього за допомогою групових та індивідуальних консультацій  було 

охоплено 447 учнів. 

Серед проблем, які є найбільш тривожними, педагогічний колектив 

визначає такі: використання насилля, організація та результати діагностики, 

можливі причини невстигання дитини за навчальною програмою, шляхи 

залучення учнів до навчання, щодо невідвідування учнями школи та їх 

поведінки, з приводу обстеження умов проживання неповнолітніх, 

організація батьківських зборів тощо. Всього охоплено консультаціями 25 

педагогів. 

Батькам було надано консультативну допомогу з питань організації  

обстеження умов проживання неповнолітніх, особливостей відносин у 

класному колективі та сім’ї, щодо оформлення довідок, Єдиного квитка,  

наслідків невідвідування школи за результатами діагностики,  про причини 

невстигання в навчанні та негативної поведінки, виховання гідної поведінки 

та ін. Загалом звернулося за консультаціями 26 батьків, опікунів. 

Обстеження умов проживання неповнолітніх проводилися на запити 

батьків, опікунів, адміністрації закладу та різноманітних інстанцій, загалом  

було проведено 38 обстежень умов проживання, також 6 разів відвідано учнів 

вдома з метою залучення їх до навчання, що мало позитивні результати.  У 

школі продовжували реалізовувати таку роботу як щоденний облік 

відвідування учнями закладу, що дає змогу контролювати динаміку 

пропусків уроків окремими учнями, зокрема  учнями „ГР”. У контексті 
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даного напряму роботи контролюється надання пільг дітям незахищених 

категорій, та використання Єдиних квитків дітьми-сиротами. 

Реалізовуючи профілактичний напрям роботи з учнями, були проведені 

тренінгові заняття «Як уникнути насильства» (6-9 кл.), години спілкування 

«Знаємо права та виконуємо обов’язки» (6 кл.), «ЗСЖ- повноцінне майбутнє» 

(5-7 кл.),  «Культура нашого спілкування» (5-ті кл.), «Вчимося контролювати 

свої емоції » (7 - 9 кл.) тощо, не одноразово оформлялися стенди на різну 

тематику: «Адаптація першокласників до школи», «Шкільна мотивація», 

«Профорієнтація». 

Просвітницька робота проводилась з метою профілактики негативних 

тенденцій в молодіжному середовищі. 

Реалізовуючи просвітницький напрям роботи, службою було проведено 

психолого-педагогічний консиліум для класних керівників та вчителів 

предметників 5-их класів  «Адаптація п’ятикласників» та круглий стіл для 

класних керівників та вихователів учнів 1-их класів «Готовність дитини до 

навчання в школі».  

Здійснювався соціально- педагогічний супровід дітей з низьким рівнем 

соціометричного статусу та з дітьми пільгових категорій, які потребували  

особливої уваги. 

Проводилися виховні години для учнів 5-их класів з метою підвищення 

рівня шкільної мотивації. 

У закладі забезпечено контроль за щоденним та щомісячним аналізом 

відвідування учнями навчального закладу та з’ясування причин пропусків 

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

причин). 

Щорічно у вересні спільно зі службою у справах дітей проведиться 

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

навчання. У ході рейду не виявлено  учнів, які не приступили до навчання. 

Усі учні відвідують навчальний заклад та не допускають пропусків без 

поважних причин. 

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

контролю за охопленням дітей навчанням та відвідуванням учнями  

навчальних занять» здійснено аналіз відвідування учнями навчальних занять. 

Результати узагальнюються наказом по школі  

У навчальному закладі забезпечено ведення внутрішньошкільного 

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

поважних причин, бродяжництва, тютюнопаління, конфліктних стосунків з 

учнями та вчителями. У 2017-2018 році таких дітей – 2 ( у 2012,2013 році – 

25, 2014-8), у 2018-2019 н.р.-1. Проводиться індивідуальна робота з батьками 

цих учнів: співбесіди про неприпустимість протиправної поведінки дітей та 

відповідальність батьків за їх виховання, відвідування сімей вдома з метою 

вивчення соціально-побутових умов проживання дітей; щосереди працює 

консультпункт «Порадься з психологом» 
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Проаналізовано кількість учнів, які перебувають на 

внутрішньошкільному обліку і охоплені позашкільною освітою та гуртковою 

діяльністю.  

Впродовж останнього року учнями школи не було скоєно злочинів та 

правопорушень (за цифровою інформацією КМСД). 

Аналіз свідчить про те, що колектив школи приділяє велику увагу 

превентивному вихованню школярів. Є позитивні зміни в цьому напрямку: 

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

громадськістю, у щоденниках учнів частіше з являються записи про подяку 

учням та батькам за участь у колективних справах, зменшилась кількість 

учнів девіантної поведінки. 

Протягом навчального  року учні школи брали результативну участь у 

загальноміських, обласних, Всеукраїнських заходах, туристсько-краєзнавчій 

роботі. 

Для самореалізації учнів створена мережа гуртків, вихованці яких 

беруть результативну участь у конкурсах, а керівники постійно підвищують 

свою фахову майстерність. 

У школі були проведені традиційні загальношкільні виховні заходи, 

зазначені у плані виховної діяльності та планах класних керівників. 

Учнівське самоврядування у закладі представлено у формі Шкільного 

учнівського парламенту (голова Бяла Надія). Слід зазначити активізацію 

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

організовано комісією «Милосердя», активізувалася та якісно оновилася 

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

міський рівень. Всі події висвітлюються на сайті школи та управління освіти, 

сторінці «Facebook» в розділах «Новини» та «Учнівське самоврядування». 

Але порівняно з минулими роками спостерігається деяке збільшення 

активності учнів 7-9 класів і зменшення активності учнів старших класів,  що 

потребує уваги педагогічного наставництва.  

За результатами моніторингу в учнів 5-11 класів  рівень сформованості  

ціннісних ставлень зріс за всіма показниками. Сталими залишається 

найвищий рівень сформованості ціннісного ставлення до себе, суспільства і 

держави, сім’ї, родини, людей, найнижчим – до мистецтва, праці. Найвищий 

рівень вихованості у 10А класі (класний керівник Бурбела Т.В.), 10В класі 

(класний керівник Степаненко Л.П.), 11А класі (класний керівник Вітковська 

О.П.), 6В класі (класний керівник Коваль В.С.), 11В класі (класний керівник 

Велетнюк О.В.), 5Б класі (класний керівник Височанська Т.В.), 6А класі 

(класний керівник Шамрик О.Я.)  

Слід відзначити значне збільшення кількості учнів, що мають високий 

рівень вихованості та зменшення учнів, чий рівень вихованості на 

достатньому та середньому рівнях.  

 Одним з напрямків виховної роботи є оздоровлення дітей влітку, 

організація їх дозвілля та відпочинку. Задля цього було проведено 

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

мали змогу відпочити у  пришкільному таборі відпочинку для учнів 1-5 
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класів.   У пришкільному таборі  «Веселка» з денним перебуванням у літній 

період з 26.05 по 13.06. 2018 року відпочивало 275 дітей та у англомовному 

пришкільному таборі «FRIENDS» з денним перебуванням відпочивало 75 

дітей. Метою такої діяльності є реалізація права кожної дитини на 

повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, 

задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних 

потреб. 

У таборах працювало 42 педагогічних працівники, медична сестра, 

кухарі, техперсонал,  які організовували змістовний відпочинок школярів.  

Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти дітям 

розкрити свої творчі здібності, порозумітися між собою, пізнати один одного 

краще.  

У пришкільному мовному таборі «FRIENDS» кожного дня відбувалась 

мовна зарядка і ранкова гімнастика та чергувались різні форми виховної 

роботи: мовні тренінги, інтерактивні, групові, командні, лексичні, 

граматичні, рольові ігри, квести, вікторини, конкурси, змагання, перегляд 

автентичних мультфільмів та їх обговорення. Впродовж табірної зміни 

вихованці  відвідали  іноземний відділ Рівненської обласної бібліотеки, де їх 

ознайомили з можливостями вдосконалення англійської  мови, кінотеатр 

«Ера», Рівненську обласну громадську організацію "Французький Альянс" 

для вивчення французької мови та французької культури, Рівненський 

зоопарк з метою написання проектної роботи «Моя улюблена тварина», 

музично-драматичний театр. З волонтеркою Tania Martin проводились 

інтерактивні вправи «Знайди пару», «Збудуй кросворд» та різноманітні 

англійські руханки. Вихованці долучались до міських заходів: «День батька», 

«Барви літа», конкурсів «English battles». 

Кожного дня у таборі «Веселка» відбувалась ранкова гімнастика, 

спортивні ігри та свята, а саме,  спортивні естафети «Ми веселі, спритні та 

умілі!», розважальна програма «Веселі джунглі», «Козацькому роду нема 

переводу», гра «Веселий експрес»,  міні-футбол, піонербол, квест на 

території парку ім.. Т.Г. Шевченка, гра «Team gaims», спортивні змагання  

«Олімпійці серед нас», ігрова програма «Кличе в коло гра весела». 

 Впродовж табірної зміни проведено безліч виховних та розважальних 

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

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

настало тепле літечко», флеш-моб «Танцюємо разом», виступ 

гумористичного гурту «неАдеквати», інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?, 

конкурс «Міс  та містер табору - 2018», конкурс «ЕкоМода», дитячий турнір 

«Шахова корона».  

За період відпочинку діти відвідали дитячу юнацьку бібліотеку, де  

відбулася зустріч з представниками рятувальної служби, Пагорб Слави,  

музично-драматичний театр, кінотеатр «Ера». Вихованці табору брали 

активну результативну участь у всіх загальноміських заходах.  Всі ці заходи 

сприяли змістовному відпочинку дітей, дали можливість обдарованим дітям 

розкрити свої здібності, набути навичок комунікативного спілкування. 
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Спортивно-масова робота 

Згідно з планом роботи закладу на 2017-2018 н. р., Положенням про 

проведення Спартакіади школярів м. Рівного у 2017 - 2018 н. р., наказом по 

школі від 31 серпня 2017 р.  №292 «Про організацію спортивно-масової 

роботи у 2017-2018 н. р.», з метою покращення навчального процесу з 

фізичної культури, поліпшення здоров’я дітей, у закладі проводились заняття 

з фізичної культури, позакласна фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова 

робота. 

Навчально-виховний процес з фізичної культури в цьому навчальному 

році здійснювали 6 учителів фізичної культури. Всі вчителі мають спеціальну 

освіту, закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації;  1 учитель 

(Куришко К.А.) має вищу кваліфікаційну категорію та звання «вчитель-

методист», 2 учителів (Мелентьєва Л.О., Семенюк В.П.) мають вищу 

кваліфікаційну категорію та звання «старший учитель», 2 вчителів 

(Цимбалюк О.П., Баша Ю.В.) – І кваліфікаційну категорію, 1 учитель 

(Іванчук Б.О.) – категорію «спеціаліст». 

Стан матеріальної бази закладу в цілому на задовільному рівні. Наявні 

акти-дозволи на заняття в обох спортзалах. Навчальний процес у ЗНЗ 

відбувається згідно з Типовими навчальними планами для загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженими відповідними наказами Міністерства 

освіти і науки України. На вивчення фізичної культури відводилася така 

кількість годин: у 1-4 класах – 3 год.на тиждень, у 5-9 класах – 3 год. на 

тиждень, у 5-А, -Б, -В, 9-А, -Б, -В, -Г – 2 год. на тиждень, у 10-11 класах – 2 

год. на тиждень.  

У 2017-2018 н. р. учні 5-11 класів навчались за програмою з фізичної 

культури, яка передбачає вивчення предмета за модульною системою. 

Враховуючи побажання учнів та стан матеріальної бази закладу, до вивчення 

було обрано такі варіативні модулі: футбол, волейбол, легка атлетика, 

баскетбол, настільний теніс. 

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я, з метою диференційованого підходу до 

школярів на уроках фізичної культури всі учні за результатами медичних 

оглядів були поділені на 3 медичні групи. Поділ дітей на групи проводиться 

на підставі медичних обстежень та наданих медичною сестрою списків, які 

були затверджені наказом по школі «Про поділ учнів на групи для занять 

фізичною. культурою». Розподіл учнів на медичні групи для занять фізичною 

культурою висвітлено в таблиці.  

Розподіл учнів на медичні групи для занять фізичною культурою 

 

Навчальний 

рік 

Всього Основна Підготовча Спеціальна Звільнені 

К-ть 

учнів 

% К-ть 

учнів 

% К-ть 

учнів 

% К-ть 

учнів 

% К-ть 

учнів 

% 

2013-2014 1694 100 961 57 478 28 230 14 25 1 

2014-2015 1759 100 1154 66 422 24 163 9 20 1 
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2015-2016 1746 100 1201 69 417 24 112 6 16 1 

2016-2017 1756 100 1246 71 393 22,5 109 6 8 0,5 

2017-2018 1748 100 1302 74,5 338 19 99 6 9 0,5 

 

Як бачимо з таблиці, 74,5% учнів належать до основної групи. Це 

практично здорові діти, які можуть здавати навчальні нормативи та брати 

участь у змаганнях. З кожним роком кількість дітей, віднесених до основної 

групи, зростає. 

Підготовча медична група налічує 393 дітей (19%) – діти з незначними 

відхиленнями у стані здоров’я або після хвороби звільнені від занять в 

основній групі терміном до 2 місяців, стан захворювання їх не потребує 

спеціальної програми, але унеможливлює залучення цих дітей до участі у 

спортивних змаганнях. 

Спеціальна медична група налічує 109 дітей (6 %) – діти з суттєвими 

порушеннями у стані здоров’я, які потребують спеціальної програми з 

фізичної культури, не можуть брати участі у змаганнях. Учні, які за 

результатами медичного огляду віднесені до спеціальної медичної групи, 

відвідують обов’язкові уроки, де виконують коригувальні вправи і вправи 

для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані за діагнозом 

захворювання. Частина дітей за станом здоров’я, відповідно до результатів 

медичного обстеження, звільнена від уроків фізичної культури (9 учнів, або 

0,5% від загальної кількості). У цьому навчальному році кількість дітей, 

віднесених до підготовчої медичної групи зменшилась, а в основній групі – 

збільшилась. 

У кожному класі закладу ведеться листок здоров’я класу, у якому 

визначено, до якої групи за станом здоров’я відноситься дитина та вказано 

зміну групи, якщо така була.  

У школі впродовж жовтня-травня працював 1 спортивний гурток 

(«Волейбол»), у якому займались 20 дітей (1% від загальної кількості учнів), 

що дало можливість підготувати збірні команди закладу до участі у міських 

змаганнях. 

Впродовж року учні навчального закладу брали участь у шкільних 

спортивно-масових заходах, у спортивних змаганнях в рамках Спартакіади 

школярів ЗНЗ м. Рівного та в змаганнях, які не входять до програми 

Спартакіади школярів. Активною є участь учнів в усіх спортивних 

змаганнях, святах, заходах, що проводяться в навчальному закладі. Серед них 

слід відзначити предметний тиждень фізичної культури та курсу «Захист 

Вітчизни», Олімпійський тиждень, День ЦЗ, спортивні заходи в 

пришкільному таборі «Веселка», які відбувалися за окремим планом та до 

проведення яких долучалися всі вчителі фізичної культури (інформація про 

проведені заходи висвітлена на сайті школи та на сторінці школи у facebook).  
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Результати участі учнів закладу в міських спортивних змаганнях 

та заходах у 2017-2018 н. р. 

1. Міські змагання з легкої атлетики серед збірних команд школярів 2003-

2004 р. н. – ІІІ місце. 

2. Міські змагання з волейболу (юнаки) - ІІ місце. 

3. Кубок Рівного з футболу «Кубок майбутніх чемпіонів» - ІІІ місце. 

 

Порівняльна таблиця участі учнів НВК №12 в Спартакіаді школярів 

м. Рівного 

Рік 2008

-

2009 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

Місц

е 

ІІ ІІ ІV Х VII ІІ ІІІ ІІ ІV V 

 

Активне залучення учнів до участі в спортивно-масових заходах та 

тренуваннях дало можливість посісти ІІ місце у міських змаганнях з 

волейболу (юнаки) та ІІІ місце у міських змаганнях з легкої атлетики серед 

збірних команд ЗЗСО 2003-2004 рр. н. (учителі Цимбалюк О.П., Мелентьєва 

Л.О.) У порівнянні з попереднім роком погіршилися результати участі у 

змаганнях з футболу, баскетболу. 

Серед досягнень юних спортсменів нашого навчального закладу слід 

зазначити ще І місце в обласних змаганнях з волейболу (до складу збірної 

команди м.Рівного входили такі учні: Бейлах В., 10-А, та Паридубець А. 11-

Б). 

У міській Спартакіаді серед працівників навчальних закладів у цьому 

навчальному році учителі нашої школи участі не брали. Також не залучали 

учителі до участі у міських спортивних заходах і батьків учнів. 

У цілому можна зазначити, що навчальні цілі та завдання з предмета 

впродовж року виконувались в повному обсязі та на задовільному рівні.  

 

Кадри 

Впродовж 2018-1019н.р. навчально-виховний процес у Рівненському 

НВК №12 забезпечували 142 педагогічних працівники, 2 педагога – 

організатора, 7 вихователів ГПД, 1 практичний психолог, 1 соціальний 

педагог, 1 логопед, 1 вихователь класу з інклюзивною формою навчання  з 

них 14 працівників знаходились у відпустці по догляду за дитиною, 2 

бібліотекарі. За умовами прийняття на роботу – 6 сумісників, 7 тимчасових 

працівників та 133 основних працівники. Серед педагогічного колективу  -  

14 пенсіонерів за віком та 4 вчителі-пенсіонери за інвалідністю. У 140 

педагогів закладу вища освіта  у 2  – середня спеціальна. 
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Якісний склад вчителів НВК №12      

Вища категорія –   102 чол. (72  %) 

Вища категорія, учитель – методист –   58 чол. (41%) 

Вища категорія, ст. учитель –   28 чол. (20%) 

Вища категорія –      16 чол. ( 11%) 

І категорія  –      11  чол. (8%) 

ІІ категорія –     15  чол.  ( 11%) 

Спеціаліст  –      14 чол. (10%) 

У початковій школі працює 36 учителів (25 класоводів, 4 вчителі 

української мови, 7 вихователів ГПД). 

Кваліфікаційний рівень вчителів: 

Вища кваліфікаційна категорія– 28 

І кваліфікаційна категорія – 3 

ІІ кваліфікаційна категорія – 2 

Спеціаліст – 3 

   Звання: 

Старший вчитель – 8 

Учитель – методист – 16 

Відмінник освіти України – 3. 

Методична робота 

Зміст та структура методичної роботи в Рівненському НВК № 12 

Рівненської міської ради у 2018-2019 н.р. були визначені чинним державним  

законодавством та були сплановані відповідно до перспективного та річного 

планів роботи закладу, методичної ради, алгоритму засідань шкільних 

методичних об’єднань та школи молодого педагога «Перші кроки». 

        Річний цикл методичної діяльності  у 2018-1019н.р.  заступниками 

директора Кішеньчук В.В. та Ніколайчук О.І. було організовано з метою 

ґрунтовної роботи над науково-методичною темою міста «Створення 

інноваційного середовища для  ефективного управління освітнім процесом, 

професійного розвитку педагога, формування компетентного випускника 

навчального закладу», згідно з алгоритмом поетапної реалізації та планом 

роботи над науково-методичною темою закладу «Формування компетентної 

особистості, здатної до успішної життєдіяльності та самовизначення, шляхом 

впровадження сучасних методик навчання» (Додаток 4), з метою 

забезпечення ефективного виконання Закону України «Про освіту», вимог 

НУШ, рекомендацій НПП «Інтелект України», ухвали засідання міської 

серпневої конференції працівників освіти, засідання методичних та 

педагогічних рад закладу, орієнтуючись на позитивну динаміку атестації 

педагогічних працівників та високі результати міського огляду методичної 

роботи, всебічне діагностування педагогів, глибокий аналіз стану організації 

освітнього процесу та  рівень професійної підготовки вчителів відповідно до 

річного плану методичної роботи школи. 
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     Формування компетентної особистості, здатної до успішної 

життєдіяльності та самовизначення, шляхом впровадження сучасних методик 

навчання у 2018-2019н.р. трактувалось у навчально-виховному комплексі № 

12 Рівненської міської ради як процес і результат навчальної та освітньої 

діяльності, що стимулює новаторські зміни в культурі, соціальному 

середовищі та орієнтоване на формування готовності особистості до 

динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, 

самовдосконалення, різноманітних форм мислення, здатності до 

співробітництва з іншими людьми та всебічного розвитку особистості та 

здійснювалось за планом поетапної реалізації з 2017 по 2024 (Додаток 5).  

       Головним завданням навчального року щодо  формування компетентної 

особистості, здатної до успішної життєдіяльності та самовизначення, шляхом 

впровадження сучасних методик навчання адміністрація закладу вбачала у 

визначенні напрямків його діяльності таким чином, щоб педагогічні 

працівники були ініціаторами власних ідей, створення таких умов, за яких 

спостерігається зростання особистості педагога, з’являються мотиви до 

самовизначення, самоактуалізації, самореалізації.  

У цьому напрямку проводилася наступна робота: 

- формування інформаційної культури учасників освітнього процесу; 

- інформатизація діяльності адміністративно-управлінської ланки; 

- інформатизація процесу навчання і виховання;  

- залучення учнів та вчителів до участі у різноманітних проектах, конкурсах. 

Наш педагогічний колектив на сучасному етапі роботи над 

проблемною темою співвідніс нове у педагогіці з корисним, прогресивним, 

позитивним, сучасним, передовим, тому що нове у педагогіці — це не лише 

ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались 

або ще не використовувались, а й комплекс елементів чи окремі елементи 

педагогічного процесу, які ввібрали в себе прогресивне начало, що дає змогу 

в змінних умовах і ситуаціях ефективно розв’язувати завдання виховання та 

освіти. Для того щоб реалізація, утвердження нового обумовлювали 

позитивні зміни, вони стали засобом вирішення актуальних конкретно для 

нашого навчального закладу завдань, і, як результат, витримали вимогливу 

експериментальну перевірку.  

На ниві вивчення та поширення педагогічного досвіду педагогічним 

колективом було проведено низку загальноміських заходів на базі закладу 
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(Додаток 6), учителі закладу взяли активну участь в обласному конкурсі-

ярмарку педагогічної творчості (Додаток 7), посилено друк у фахових 

(Додаток 8) та  Інтернет- виданнях (Додаток 9),  видано чотири методичні 

посібники, де узагальнено педагогічний досвід працівників у рамках атестації 

(Додаток 10), продовжено роботу  у міських та обласних творчих групах 

(Додаток 11). 

           Підвищення фахової майстерності педагогічних працівників НВК № 12 

упродовж навчального року своєчасно відбувалося через проходження 

курсової підготовки на базі РОІППО (40 педагогічних працівників), 

відвідування тренінгів, майстер-класів, конференцій, семінарів з власної 

ініціативи у інших містах України та за її межами,участь у вебінарах, онлайн-

курсах (Додаток 12) , результативну участь у роботі шкільних та міських 

методичних об´єднань учителів української мови та літератури,  учителів 

зарубіжної літератури,  учителів іноземних мов,  учителів математики та 

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

історії та правознавства,  вчителів фізичного виховання та предмета «Захист 

Вітчизни»,  вчителів початкових класів, учителів трудового навчання та 

технологій, класних керівників. Молоді учителі  продовжили, а новоприбулі 

розпочали  ґрунтовну роботу в школі молодого педагога „Перші кроки” (8 

спеціалістів) під керівництвом Венцурик Л.М. і згідно з річним планом роботи. 

Упродовж 2018-2019 н.р. продовжено потужну  роботу з реалізації 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Координація роботи 

учителів закладу на міському та обласному рівнях здійснювалась 

заступниками директора з навчально-виховної роботи Карабановою Г.В., 

Мотузко О.В., Бондарук Л.В., Ніколайчук О.І., Кішеньчук В.В. На 

Всеукраїнському рівні результати роботи презентовано директором закладу 

Лагодюк В.Ю. 

У 2018-2019 н. р. методоб’єднання вчителів початкових класів 

працювало  над науково методичною темою “Забезпечення ефективності 

навчально-виховного процесу через сучасні підходи до створення 

середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості у 

початкових класах’’. 

Висока інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи, її 

практична спрямованість сприяли безперервному фаховому вдосконаленню, 

підвищенню компетентності і професійної майстерності, розвитку творчого 
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потенціалу кожного педагогічного працівника. Відповідно до поставленої 

мети і завдань шкільне методичне об’єднання працювало над підвищенням 

теоретичного і методичного рівня педагогів, їх підготовкою до впровадження 

інноваційних технологій, створенням умов для набуття кожним учителем 

умінь та навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

процесі вивчення усіх предметів навчального плану. 

Інноваційна діяльність вчителів у навчально-виховному процесі: 

Участь вчителів початкової школи у методичних заходах  

1. Брега Н.І., семінар директорів «Гра по новому» (виступ, 10 квітня 2019 р., 

ЗОШ №2); 

Кривко В. Г., «Педагогічний калейдоскоп молодих вчителів початкових 

класів та вихователів ГПД»т(виступ «Партнерство батьків і школи. Шлях до 

успіху», листопад, 2018 р., ЗОШ №25) 

2. Засідання школи технологічної майстерності (жовтень 2018р., березень 

2019р.) 

Показові уроки за 2018-19 н.р. 

 Жовтень, 2018 р. 

Данилюк О.О., Прокопець Л.Я., Грибчук С.М., Іванюк Л.В. 

Березень, 2019 р. 

Лапчук В.Б., Брега Н.ІІ., Грибчук С.М., Данилюк О.О. 

Участь учителів у творчих групах: 

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

початкових класів міста; 

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

за НПП «Інтелект України». Матеріали творчої групи узагальнено в 

методичній розробці «Працюємо в проекті «Інтелект України». 

Друковані матеріали вчителів 

Посібник  «Сучасний вчитель початкової школи» РДГУ, березень, 2019 р.: 

Гаврилюк Віра Володимирівна. Стаття «Підготовка сучасного вчителя до 

розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи». 

Невелічук Лариса Петрівна, Марушкевич Лариса  Володимирівна. Стаття  

« Сучасні підходи професійного розвитку педагога». 

Мосійчук Галина Анатоліївна. Стаття « Сучасні підходи до освіти» 

 

Посібник «Педагогіка В.О.Сухомлинського в контексті НУШ» 

 

Гаврилюк Віра Володимирівна. Стаття «Поважне ставлення до людської 

гідності. Людські особистості учня – найважливіший педагогічний інструмент». 
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Герасимович Жанна Олександрівна. Стаття «Гуманна педагогіка». 

Гисюк Наталія Володимирівна. Стаття «Педагогічні умови формування 

гуманних взаємовідносин учителя та учнів у початковій школі». 

Грибчук Світлана Миколаївна. Стаття «Формування творчої особистості 

школяра за педагогічною спадщиною В. Сухомлинського». 

Грицюта Олена Анатоліївна. Стаття «Новаторські ідеї педагога В. 

Сухомлинського в контексті виховного простору школи». 

Данилюк Ольга Олександрівна. Стаття «Ідеї гуманної педагогіки у творчій 

спадщині В. Сухомлинського». 

Кадепська Галина Михайлівна. Стаття «Використання творів В. 

Сухомлинського у виховній роботі з учнями початкових класів та у навчальній 

діяльності (уроки читання, математики, української мови, природознавства)». 

Карабанова Ганна Володимирівна. Стаття «Педагогічна спадщина В. 

Сухомлинського в умовах сьогодення». 

Квятковська Леся Федорівна. Стаття «Ідеї гуманної педагогіки у творчій 

спадщині В. О. Сухомлинського». 

Коваль Галина Євгенівна. Стаття «Виховання творчої особистості за 

педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського». 

Кривко Валентина Григорівна. Стаття «Формування творчої особистості 

школяра за педагогічною спадщиною В. Сухомлинського». 

Лапчук Віра Богданівна. Стаття «Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського як 

концептуальна основа особистісно орієнтованого підходу». 

Марушкевич Лариса Володимирівна. Стаття «Формування творчої особистості 

учнів за педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського». 

Мельничук Ольга Павлівна. Стаття «Педагогічна емпатія до дитини, розуміння 

її почуттів». 

Мосійчук Галина Анатоліївна. Стаття «Спадщина В. О. Сухомлинського в 

контексті розбудови нової української школи». 

Мусійчук Олена Олександрівна. Стаття «В. О. Сухомлинський про виховання 

успіхом у навчанні». 

Невелічук Лариса Петрівна. Стаття «Як виховати справжню людину». 

Павлюк Наталія Олександрівна. Стаття «Розумова праця і зв’язок школи із 

життя». 

Прокопець Людмила Ярославівна. Стаття «Розвиток пізнавальних інтересів на 

уроках читання за творами В. О. Сухомлинського». 

Семенюк Вікторія Петрівна. Стаття «Твоє Здоров’я в твоїх руках». В. О. 

Сухомлинський». 

Сирочук Ніна Петрівна. Стаття «Прогресивні педагогічні ідеї у творчості В. 

Сухомлинського». 
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Слободянюк Ірина Олександрівна. Стаття «Принципи гуманізму і дитино 

центризму в педагогічній спадщині В. Сухомлинського». 

Талащук Тетяна Миколаївна. Стаття «Особливості розумового виховання 

молодших школярів в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського». 

Федорчук Ірина Володимирівна. Стаття «Особистісно зорієнтоване навчання як 

концептуальна основа педагогіки В. Сухомлинського». 

Шквородюк Людмила Володимирівна. Стаття «Ідеї гуманної педагогіки у 

творчій спадщині В. О. Сухомлинського». 

Кваліфікаційну категорію шляхом атестації підвищили вчителі: Шквородюк 

Л.В.,  Павлюк Н.О., Галганець І.В., підтвердили:  Лапчук В.Б., Грицюта О.А., 

Герасимович Ж.О., Грибчук С.М. 

Відповідно до плану роботи школи у травні 2019 р. були проведені 

контрольні роботи з математики, української мови, проведено перевірку 

рівня сформованості навичок читання учнів 2-4 класів та державну 

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

Отже, учителі початкових класів успішно впроваджують у навчально-

виховний процес новий Державний стандарт початкової освіти, 

використовуючи інноваційні освітні технології, власний творчий потенціал і 

ставлять перед собою такі пріоритетні завдання на наступний навчальний 

рік: 

✓ реалізація Державного стандарту початкової загальної освіти; 

✓ реалізація Державного стандарту початкової освіти; 

✓ впровадження компетентнісного підходу до реалізації змісту 

початкової освіти; 

✓ забезпечення повноцінного інтелектуального, фізичного, 

духовного здоров’я дітей; 

✓ впровадження у навчально-виховний процес науково-

педагогічного проекту «Інтелект України»; 

✓ удосконалення роботи із здібними, обдарованими учнями; 

✓ удосконалення засобів та методичних прийомів щодо реалізації 

змісту освіти; 

✓ формування ключових та предметних компетентностей через 

використання сучасних технологій на уроках у початкових класах; 

✓ реалізація особистісно-орієнтованого підходу у навчанні молодших 

школярів; 

✓ реалізація змістових ліній Державного стандарту початкової освіти; 

✓ впровадження діяльнісного та тематичного підходів до організації 

інтегрованого навчання учнів 1 класу НУШ; 

✓ застосування міжпредметних зв’язків на уроках з окремих навчальних 

дисциплін; 

✓ організація навчання на основі запитів учнів; 

✓ впровадження тематичного навчання – як навчання на основі інтеграції 

на рівні змісту навчальних предметів навколо однієї теми; 
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✓ робота над розвитком наскрізних умінь, передбачених Законом про 

освіту та Державним стандартом початкової освіти; 

✓  організація навчального процесу у школі І ступеня на засадах 

компетентнісного підходу.  

          Робота ШМО та діяльність ШМП у середлній та старшій ланках школи  

базувалися на таких напрямах: 

-  проведенні засідань, роботі між засіданнями; 

- проведенні тематичних предметних тижнів;  

- роботі в творчих групах; 

- роботі в динамічних групах, 

- взаємовідвідуванні уроків і заходів; 

- самоосвіті; 

- роботі з обдарованими учнями; 

- вивченні, узагальненні, впровадженні ППД; 

- наставництві і стажуванні; 

- індивідуальних консультаціях; 

- тренінгових заняттях; 

- проведенні та участі у семінарах; 

- проведенні показових уроків та заходів;  

- публікації у фахових та Інтернет-виданнях; 

- участі у методичній скарбничці, ярмарку педінновацій, освітянських 

конкурсах. 

  До тематики засідань ШМО було внесено питання про ведення 

основної шкільної документації, критеріїв оцінювання; з метою обміну 

досвідом проведено тиждень наставництва і стажування в рамках роботи 

школи молодого педагога, предметні тижні з усіх навчальних дисциплін 

(Додаток 13). 

Адміністрацією школи на високому методичному рівні з використанням 

новітніх інформаційних та інноваційних технологій у тренінгових, 

інтерактивних формах було проведено, а секретарем Велетнюк О.В. 

запротокольовано річний цикл педагогічних рад відповідно до річного 

планування (Додаток 14).  

Адміністрація школи на належному рівні вирішила проблему 

забезпечення учителів фаховою пресою: кількість підручників, книг, брошур 

та примірників журналів бібліотечного фонду становить 47308, 50 

комп’ютерів підключено  до мережі Інтернет, окрім того,  у розпорядженні 

працівників закладу 29 ноутбуків, медіатека НВК № 12 налічує 69 

примірників, електронна база методичних напрацювань учителів 
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представлена для користування на сайті школи, створено каталог методичних 

здобутків працівників закладу по роках. 

 Формування компетентної особистості, здатної до успішної 

життєдіяльності та самовизначення, шляхом впровадження сучасних методик 

навчання потребувало оптимального поєднання й конструювання 

різноманітних групових та індивідуальних форм методичної взаємодії в 

роботі шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, динамічних 

творчих груп, адміністрації, взаємодію яких і координувала методична рада 

на чолі з директором школи Лагодюк В.Ю., що зафіксовано у книзі 

протоколів засідань методичної ради за 2018-2019н.р.  

Результати атестації педагогічних працівників закладу за 2018-2019 н.р. 

свідчать про позитивну динаміку зростання педагогічної майстерності та 

фахового рівня педагогічного колективу: 
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   Наскільки правильним є шлях, що обрав педагогічний колектив нашої 

школи, свідчать такі найбільш вагомі результати: 

- адміністрацією створено комфортні умови для навчання, розвитку та 

виховання дітей; 

- учні систематично отримують призові місця та перемоги на ІІ,ІІІ, IV 

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, різнорівневих конкурсах;   

- педагогами освоєні нові сучасні технології, методи і форми роботи; 

- передові педагоги закладу розповсюджують досвід роботи з науково-

методичної теми через публікації у фахових виданнях та у Інтернет-ресурсах, 

виступи на міських, обласних, всеукраїнських та  міжнародних методичних 

заходах, участь у фахових проектах та конкурсах, проведення тренінгів, 

майстер-класів, демонстраційних уроків; 

 - підвищилася мотивація, пізнавальний інтерес учнів до навчання, рівень 

навчальних досягнень, креативного та критичного мислення, рівень 

сформованості комунікативних навичок, рівень вихованості учнів, 

збільшилась кількість дітей, здатних до самостійної роботи на рівнях 

конструктивної та творчої діяльності; 

- майже всі педагоги закладу представили напрацювання з досвіду роботи 

в рамках реалізації єдиної науково-методичної теми, на підставі яких у 
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методичному кабінеті закладу щорічно оновлюється каталог педагогічних 

здобутків; 

 - зросли показники якісного виконання переважною більшістю 

працівників закладу навчальних програм, про що свідчить аналіз відвіданих 

адміністрацією уроків та електронний аналіз успішності по паралелях  

навчальних предметів, що підводить до висновку про належні фахові знання та 

володіння методикою викладання предметів учителями  НВК № 12 Рівненської 

міської ради. 

   Педагогічний колектив закладу зробив висновок, що формування 

компетентної особистості, здатної до успішної життєдіяльності та 

самовизначення, шляхом впровадження сучасних методик навчання дозволило 

створити ефективну систему навчання, яка сприяє активізації пізнавальної та 

індивідуалізації навчальної діяльності, мотивації до навчання, високій 

результативності, забезпечує психологічний комфорт та вільний вибір, 

розвиває креативне та критичне мислення і, за таких умов, як наслідок, 

формуватиметься особистісна ситуація успіху для кожної окремої дитини на 

кожному конкретному уроці.       

 Ми живемо в період інтенсивного розвитку науково-технічного 

прогресу… одні професії зникають, водночас з’являються нові.  

З огляду на це, дуже важливим є виконання наступних завдань:  

✓ налагодження партнерської співпраці між школами, ВНЗ,  науковими 

лабораторіями, громадськими організаціями тощо; 

✓ реалізація проектів; 

✓ участь у міжнародних програмах. 

Міжнародна співпраця  
Одним з аспектів діяльності закладу є міжнародна співпраця. 

Досягнення основних завдань Міжнародного співробітництва реалізується у 

першу чергу через проектну діяльність, де НВК № 12 має багатий досвід 

співпраці з відомими фондами у різноманітних програмах: 
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 Особлива увага приділяється проектній діяльності. Ми пізнаємо 

Європу разом з однолітками різних країн завдяки реалізації проектів та 

програм. Актуальність методу проектів значно зростає при переході сучасної 

системи освіти від управління процесом освіти за кінцевим результатом, що 

був спрямований на формування знань, умінь та навичок, до компетентнісної  

особистості, тобто особистості, здатної діяти осмислено, орієнтуючись у 

мінливому навколишньому світі з виробленими цінностями. 

Соціальне проектування з учнями  почало активно використовуватися у 

системі загальної та додаткової освіти і становить собою особливу діяльність 

учнів над розв’язанням конкретних соціальних проблем. 

Проект – це концептуально обґрунтований, технологічно забезпечений, 

гнучкий процес, спрямований на досягнення соціально значущого, 

ефективного, інноваційного освітнього продукту. Робота у проекті – це 

особливий тип інтелектуальної діяльності, суттєвою рисою якого є 

перспективне орієнтування, практична спрямованість дослідження. 

Розробка проекту починається з аналізу ситуації та виявлення протиріч. 

Для цього збирається інформація про характер процесу, його особливості; 

інтереси та потреби тих, для кого розроблятиметься проект. Отримана 

інформація обробляється, результати впорядковуються й узагальнюються. 

Після діагностики проблеми продумується чітке формування назви проекту 

та визначається комплекс супровідних питань, які необхідно вирішити у 

проекті. Наступний етап – визначення мети та завдань. Мета – це очікувані 

результати проекту. Завдання – це те, що необхідно зробити для досягнення 

мети. Умови – це виявлення обставин, за яких можливе виконання завдань. 

Наступним кроком є моделювання, що передбачає створення творчих груп, 

які розробляють свій варіант моделі бажаного об’єкта, відповідно до 

визначених цілей. У подальшому, на основі проведеного аналізу, 

відбувається остаточний вибір однієї моделі, яка найбільше відповідає 

поставленій меті, завданням та умовам реалізації проекту. Модель має 
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містити в собі детально розроблену програму дій учасників проекту. 

Наступним етапом є технологічна підготовка та реалізація процесу проекту. 

Саме цей етап вже передбачає поетапну роботу над реалізацією проектного 

задуму відповідно до розробленої програми. Важливим етапом проектної 

діяльності є рефлексивна фаза проектування. Розробники та учасники 

проекту мають здійснити самооцінку отриманих результатів. Основним 

критерієм при цьому є досягнення мети проекту. З метою оцінювання 

ефективності проекту вивчається можливість його тиражування, вплив 

результатів проекту на соціум, освітні системи, самих учасників проекту 

тощо. На цій фазі відбувається представлення результатів діяльності. Це 

може бути публічна презентація, публікація тощо.  

Важливим у проектній діяльності є усвідомлення організаторами та 

учасниками дій  бажаних результатів на кожному етапі проекту (схема). 
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З 2003 року функціонує шкільний Європейський клуб, з 2008 року 

здійснюється співпраця з Гете-Інститутом за міжнародною програмою 

«Школи – партнери майбутнього. У цьому навчальному році відбулося 

багато різноманітних заходів, які сприяли мовному розвитку не лише 

вчителів, а й учнів школи. У 2018 році ідбулася цікава зустріч із німецькою 

делегацією з Гете-Інституту. Учні із захопленням спілкувалися з 

представниками делегації, розповідаючи їм про свої успіхи у вивченні 

німецької мови. У рамках такої зустрічі було проведено відкрите засідання 

ШЕК та відкриті уроки у 2 та 10 класах. 

У цьому навчальному році успішно склали Міжнародний іспит з 

німецької мови  на рівень А1 та А2 та отримали сертифікат міжнародного 

зразка 33 учні нашої школи. На мовний курс до Німеччини їздили 3 учнів та 

1 вчитель. 

Перелік заходів, у яких брали участь учні та учителі школи впродовж 

навчального року: 

PASCH 2018/2019 

«Школи – партнери майбутнього» 

Участь у проектах, конкурсах, воркшопах: 

Конкурс «Smartphone & Co. in deinem Alltag А1/A2» 

1. Рубель Анастасія (7-В) 

2. Мартинюк Юрій (7-В) 

3. Мазур Дана (8-В) 

4. Кухарук Єлизавета ( 8-В) 

5. Колодинський Андрій (8-В) 

6. Климчук Олександра (8-Г) 

Конкурс «Smarte Welt B1+» 

1. Колодинська Анастасія (10-Б) 

2. Хомич Валентина (11-Б) 

3. Савчук Дарина (11-Б) 

Шкільний проект «Мультикультурне суспільство» 

1. Балабко Соломія (10-В) 

2. Бяла Надія (10-В) 

3. Дмитрук Ігор (10-В) 

4. Білоус Микола (10-В) 

5. Савчук Валерія (10-В) 

6. Янківська Божена (10-В)  

Воркшоп «Журналістика та засоби масової інформації  сьогодення» 
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1. Харчук Оксана (11-Б) 

Конкурс есе та відео «Про яку професію ти мрієш та що ти хотів би 

зробити для своєї країни?» 

1. Мазур Дана (8-В) 

2. Кухарук Єлизавета (8-В) 

3. Лесняк Михайло (8-В)  

4. Дем’янчук Ольга (9-В)  

5. Янківська Божена (10-Б) 

6. Харчук Оксана (11-Б) 

Конкурс на створення наукового кліпу 

1. Мартинюк Юрій (7-В) 

2. Горошко Максим (7-В) 

3. Собіпан Поліна (9-Г) 

4. Мрозович Анастасія (9-Г) 

5. Артемюк Анна (9-Г) 

Конкурс на стипендію для українських школярів PASCH – шкіл «Що є 

для тебе типове німецьке/типово українське?» 

1. Затірка Ганна (9-В) 

2. Левшук Олександра (9-В) 

3. Пилипей Аліна (9-Г) 

4. Янківська Божена (10-Б) 

5. Бяла Надія (10-В) 

6. Степаненко Валерія (10-В) 

Каразінський колоквіум  

1. Харчук Оксана (11-Б) 

«Театральний воркшоп – типова Європа?» 

1. Затірка Ганна (9-В) 

2. Шинкарьова Анастасія (9-Г) 

3. Харчук Оксана (11-Б) 

4. Турик Катерина (11-Б) 

Конкурс на стипендію для українських школярів  PASCH – шкіл «Як 

виглядає робота майбутнього?» 

1. Затірка Ганна (9-В) 

2. Шинкарьова Анастасія (9-Г) 

3. Степаненко Валерія (10-В) 

4. Колодинська Анастасія (10-В) 

5. Янківська Божена (10-В) 

Конкурс «Mit Alexander von Humboldt die Welt entdecken  A1/А2» 

1. Вікторія Швая (7-В) 



56 

2. Медведюк Мілана (7-В) 

3. Сидорук Катерина (7-В)  

4. Романюк Ельвіра (7-В) 

Конкурс «Що означає Європа для тебе?» 

1. Шинкарьова Анастасія (9-Г) 

Конкурс малюнків «Цифрова школа: Як це працює?» 

1. Михайло Лесняк (8-В) 

2. Божена Янківська (10-Б) 

Участь у воркшопах/семінарах/ міжнародному мовному літньому таборі:  

1. Харчук Оксана – участь  у воркшопі «Журналістика та засоби масової 

інформації  сьогодення» (27.11.2018 – 30.11.2018, Київ, Гете-інститут) 

2. Турик Катерина – участь  у театральному воркшопі «Типова Європа» 

(19.03.2019 – 21.03.2019, Київ, Гете-інститут) 

3. Левшук Олександра – Німеччина, Берлін  (21.07.2019 – 10.08.2019), 

конкурс   «Що для тебе є типово німецьким/ українським?» 

4. Затірка Ганна – Німеччина, Дудерштадт (07.07.2019 – 27.07.2019), конкурс   

«Що для тебе є типово німецьким/ українським?» 

5. Бяла Надія – Німеччина, Дрезден (07.07.2019 – 27.07.2019), конкурс   «Що 

для тебе є типово німецьким/ українським?» 

6. Пилипей Аліна – Трабзон, Туреччина (20.07.2019 – 03.08.2019), конкурс   

«Що для тебе є типово німецьким/ українським?» 

Іспит А1, А2, B1, B2, C1 

Кількість учнів, що складали іспит – 33 учні 

Goethe-Zertifikat: Fit in Deutsch 1 

1. Авдіюк Антон (7-В) 

2. Борушок Вероніка (7-В) 

3. Гайбонюк Анастасія (7-В) 

4. Горошко Максим (7-В) 

5. Дерманський Валерій (8-В) 

6. Ковалевич Максим (7-В) 

7. Мартинюк Юрій (7-В) 

8. Медведюк Мілена (7-В) 

9. Плутенко Юлія (7-В)  

10. Рожик Артем (7-В) 

11. Романюк Евеліна (7-В) 

12. Семенюк Єлизавета (7-В) 

13. Сидорук Катерина (7-В 

4. Тімраз Галя-Амані (7-В) 

15. Феськова Христина (8-Г) 
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16. Швая Вікторія (7-В) 

Goethe-Zertifikat: Fit in Deutsch 2 

1. Бойко Діана (8-В) 

2. Колодинський Андрій (8-В) 

3. Кухарук Єлизавета (8-В) 

4. Купчишина Олександра (8-В) 

5. Лесняк Михайло (8-В) 

6. Мазур Дана (8-В) 

7. Михальчин Мирослав (8-В) 

8. Павловський Артем (8-В) 

9. Примачок Марія (8-В) 

10. Сидорук Владислав (8-Г) 

11. Солонько Ангеліна (8-В) 

12. Ступчук Анастасія (8-В) 

Goethe – Zertifikat B1 

1. Затірка Ганна (9-В) 

2. Левшук Олександра (9-В) 

3. Тищенко Наталія (10-В) 

4. Білоус Микола (10-В) 

5. Іванюк Катерина (11-Б) 

Goethe – Zertifikat B2 

1. Іванюк Катерина (11-Б) 

Goethe – Zertifikat C1 

1. Харчук Оксана (11-Б) 

З метою євроінтеграції та спільного вирішення дитячих проблем НВК №12 із 2010 

року співпрацює з Товариством сприяння роботі з дітьми (TPD, м.Варшава, 

Польща). Основною місією Товариства друзів дітей є пропаганда прав дитини та 

осіб, відповідальних за них. У рамках такої співпраці було організовано 

взаємообмін між учнівською молоддю. Налаштування учнів на здоровий спосіб 

життя займає важливе місце у навчально-виховній діяльності НВК №12. У липні 

2019 року було організовано оздоровлення 25 українських дітей у мовному таборі 

регіонального осередку TPD (Ястребна Гура, Польща). На запрошення Товариства 

сприяння роботі з дітьми (TPD) та за сприяння мера м. Варшава (Польща) 75 

учнів школи взяли активну участь у заходах з нагоди Дня захисту дітей. 25 учнів 

нашої школи оздоровлювалися в мовному таборі інтеграційного осередку TPD. 

Така співпраця забезпечує доступ до сучасних технологій навчання, 

сприяє розвитку життєвих компетенцій у підростаючого покоління. 
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Аналіз роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 
     У навчальному закладі організація роботи з охорони праці, пожежної 

безпеки та безпеки життєдіяльності спрямована на створення та забезпечення 

безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу, збереження життя та 

здоров’я та здійснюється відповідно до чинного законодавства: Законів 

України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, 

Кодексу цивільного захисту, Міської цільової соціальної програми 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки, Програми розвитку 

освіти на 2017-2020 роки,  Положення про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 

закладах освіти, Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, 

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних  категорій,  

затвердженого  наказом  Міністерства  охорони  здоров'я  України, наказу 

Міністерства охорони здоров'я «Щодо  організації  проведення  обов'язкових  

профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, 

виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням  

населення  і  може  призвести  до  поширення  інфекційних  хвороб», 

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під 

час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, Положення  про  

розробку інструкцій з охорони праці, Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу, Правил  безпеки під час занять у навчальних  і 

навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти, Правил безпеки під час проведення навчально-виховного 

процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх 

навчальних закладів, Правил безпеки під час навчання в кабінетах 

інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, Правил 

безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних 

закладах, Правил пожежної безпеки . 

Перспективним та річним планами роботи закладу передбачені заходи 

щодо організації та дотримання вимог охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, стану дотримання санітарно-гігієнічних вимог.  

Наказом керівника у закладі призначено відповідальних  осіб за 

організацію роботи з дотримання норм і правил охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, по роботі з обслуговуючим персоналом, пожежній безпеці, 

відповідальних за електрогосподарство, утримання споруди, з профілактики 

травматизму. 

У колективному договорі між адміністрацією та профспілковим 

комітетом закладу наявний розділ «Охорона праці та здоров’я», в якому 

передбачено виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених 
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нормативів безпеки праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 

рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму та 

професійних захворювань. 
 З метою систематичного дотримання вимог  законодавства з охорони 

праці  в Рівненському НВК №12 спільно з профспілковою організацією 

здійснюється триступенева система контролю.  Стан охорони праці в закладі 

вивчається та обговорюється на нарадах при директорові. 

У навчальному закладі  створена служба охорони праці, яка є головною 

ланкою системи управління охороною праці в закладі. Розроблені 

«Положення про службу охорони праці», основні положення з ОП, заходи з 

ОП, пожежної безпеки щодо профілактики та запобігання травматизму серед 

учасників освітнього процесу, інструкції з ОП, посадові інструкції 

працівників, де чітко визначені їх посадові обов’язки. 

Впродовж 2018  року в закладі проводилась відповідна робота з 

охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, зокрема 

приведена у відповідність до нових вимог чинного законодавства 

документація з питань охорони праці:  

- нормативна: закони, норми, правила, типові положення; 

- розпорядна: накази, положення, інструкції; 

- звітна: форми офіційної звітності (акти, звіти, повідомлення); 

- облікова: протоколи, графіки, плани, схеми, журнали, переліки.  

Впродовж року видавалися відповідні накази. 

До початку нового навчального року проводилась комплексна перевірка 

стану приміщень навчального закладу, огляд навчальних кабінетів (в тому 

числі кабінетів підвищеної небезпеки, майстерень, спортзалів, 

спортмайданчиків). Прийом навчального закладу здійснювався комісією 

лише за умов дотримання всіх вимог нормативно-правових документів з 

oхорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. У кабінетах 

підвищеної небезпеки навчання розпочалося лише після видачі актів-

дозволів на експлуатацію даних кабінетів (майстерень), а в спортивних залах 
та на  спортмайданчиках –  після проведення випробовування на надійність 

встановлення і кріплення спортобладнання і видачі актів-дозволів на 

експлуатацію даних приміщень та території.  

Впродовж року здійснювався адміністративно-громадський та 

оперативний контроль з охорони праці спільно з призначеним громадським 

інспектором з ОП та головою профспілкової організації. Особлива увага 

зверталася на створення безпечних умов праці, виробничу санітарію і гігієну, 

посилено контроль за пропускним режимом (видано відповідні накази). 

Зауваження та недоліки зафіксовані у журналах оперативного та 

адміністративно-громадського контролю. 

Організовано і проведено навчання працівників (згідно з графіком),видано  

наказ від 22 серпня 2018р.  № 287 «Про організацію навчання з питань 

охорони праці»,  та перевірку знань  з питань oхорони праці, пожежної 

безпеки та безпеки життєдіяльності.  Комісією, створеною на підставі наказу 

від 22 серпня 2018р.  № 288 «Про створення постійно діючої атестаційної 
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комісії для перевірки знань працівників з питань охорони праці», було 

проведено перевірку знань працівників щодо вимог законодавства України з 

охорони праці, Положення про розслідування нещасних випадків, які сталися  

під час освітнього процесу, інших нормативно-правових актів з організації 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Програми навчання 

та результати перевірки знань обліковано у відповідних журналах (протокол 

№8 від  05 листопада 2018р.). 

Проведено інструктажі з питань охорони праці з педагогічними 

працівниками школи, обслуговуючим персоналом та учнями, про що 

зроблено відповідні записи в журналах реєстрації інструктажів. 
Відпрацьована програма вступного, первинного, повторного  інструктажів з 

ОП для працівників та учнів закладу. 

На нарадах при директорові заслуховувались питання щодо створення 

безпечних умов праці, аналізу стану травматизму серед учасників освітнього 

процесу, дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі, стану пожежної 

безпеки, результат огляду навчальних кабінетів та інших приміщень та 

територій закладу, системи роботи класних керівників  та вчителів-

предметників з питань безпеки життєдіяльності. 

На батьківських зборах класні керівники розглядали питання 

профілактики дитячого травматизму. 

Здійснювався контроль за забезпеченням учнів та працівників закладу 

засобами індивідуального захисту, кабінетів – засобами пожежогасіння, 

медичними аптечками. Проводились заміри опору ізоляції проводів та 

заземлень. 

Організовано щорічне проведення попереднього та періодичного 

медичних  оглядів здоров’я працівників та учнів закладу. 

З 22 по 26 квітня 2019 року в НВК №12 відбувся Тиждень безпеки 

дитини.    

Було організовано інформаційну виставку в бібліотеці «Все нам треба 

вміти, знати, щоб себе оберігати!», виставку малюнків «Безпечна поведінка», 

«Стихійні лиха», «Пожежна безпека», «Електробезпека»,  «Газонебезпека», 

«Безпека вдома», «Захист людини у НС», демонстрацію мультимедійних 

презентацій «Дії при НС» на плазмових панелях закладу, віртуальні подорожі 

у місто «Небезпек” (початкові класи). З учнями проведено інформаційні  

хвилинки «Попередження стресу в надзвичайних ситуаціях», конкурси, 

бесіди, квести, вікторини, години спілкування з питань безпеки 

життєдіяльності дітей.  
  25 квітня 2019 року представник регіональної філії «Львівська 

залізниця» Бахарєва Л.І. провела з учнями 9-их класів профілактично-

роз’яснювальну роботу з правил безпеки на залізничному транспорті. 

При організації екскурсій працівники дотримувались вимог 

відповідного наказу та інструкції №24 «Про порядок організації туристсько-

екскурсійних перевезень учнів автобусами спеціалізованих пасажирських 

автопідприємств». 
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Здійснювався контроль санітарно-гігієнічного стану харчоблоку, якості 

приготування їжі, було організовано щоденне чергування вчителів та учнів 

закладу як у їдальні, так і по школі (згідно з графіком чергування, 

затвердженим наказом по школі).  

 Комісією з розслідування нещасних випадків проводились розслідування, 

складалися відповідні акти; у навчальному закладі ведеться облік у 

відповідних журналах реєстрації нещасних випадків та реєстрації 

мікротравм. Стан травматизму подано у вигляді таблиці. 

 Порівняльна таблиця кількості травм та мікротравм серед учнів за 2016, 2017 

та 2018 роки. 
Рік Кількість 

випадків 

Побутові Дорожньо-

транспортні 

Шкільні Вуличні Спортивні Мікро- 

травми 

2016 73 9 3 - 33 3 25 

2017 80 9 1 3 28 5 34 

2018 96 17 1 3 36 10 29 

Впродовж 2018-19 н. року 5 учнів отримали травми під час освітнього 

процесу: на уроці фізкультури (Білик О.Т., 6-Г клас, 19.12.2018 р., учитель 

Мелентьєва Л.О.), травма, отримана в результаті ДТП 24.10.2018 року 

(Зінчук В.О., 3-Е клас, класний керівник – Галганець І.В.), під час перерви 

між уроками 17.05.2019 року (Моцний М.Ю., 11-А клас, класний керівник – 

Вітковська О.П.), 2 травми – під час прогулянки в ГПД (Маслова В.О., 2-Г 

клас, 23.01.2019 р., вихователь Павлюк Н.О., Якимчук В.Р., 1-А клас, 

вихователь Пасюта Т.Я.) 

Основними причинами, які призвели до травм під час освітнього 

процесу, стали: порушення учнями норм поведінки під час перерви, 

прогулянки в групі продовженого дня, недотримання учнями правил безпеки 

життєдіяльності на дорозі, на уроках фізичної культури та відсутність 

належного контролю зі сторони вчителів фізичної культури, класних 

керівників, вихователів. 

Ситуація, що склалася з травматизмом вуличного та побутового 

характеру, зумовлена неналежним наглядом з боку батьків за діями дітей 

вдома та на вулиці, недотриманням учнями правил безпеки життєдіяльності 

на дорозі, формальним проведенням класними керівниками інструктажів з 

безпеки життєдіяльності дітей.  

У  закладі здійснюється організаційна робота щодо проведення заходів 

із профілактики травматизму та запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій: 

- проводяться  всі види інструктажів з безпеки життєдіяльності (перед 

початком навчальних занять, канікул, в разі організації позанавчальних 

заходів (екскурсії, змагання, конкурси, олімпіади), в разі нещасного випадку, 

які облікуються у відповідних журналах; 
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- батьківські збори, засідання педагогічних рад з питань стану 

організації охорони праці та безпеки життєдіяльності, попередження 

дитячого травматизму; 

- роз’яснювальна робота щодо профілактики травматизму учнів на 

уроках, перервах, в позаурочний час, в побуті, на вулиці, на водних об’єктах, 

біля ліній електропередач, в громадських місцях, з пожежної, 

електробезпеки, безпечного використання побутових газових приладів, при 

виявленні маловідомих та підозрілих об’єктів;  

- конкурси малюнків на тему: «Безпека на дорозі», «Безпека вдома»,  

«Стихійні лиха», на протипожежну тематику, з електробезпеки; 

- тематичні бесіди з питань БЖ відповідно до плану виховної роботи з 

реєстрацією в класному журналі; 

- екскурсії в клас-музей «Промінець»; 

          - уроки безпеки від Регіональної газової компанії «Рівнегаз»;  

      - уроки електробезпеки за участю представників ПрАТ 

“Рівнеобленерго”; 

   - участь у заходах в рамках Днів сталої енергії (гра-змагання 

«Енергетичний рух» (маємо ІІІ призове місце), конкурс екологічних сумок); 

- участь у конкурсі Дружин юних пожежних-рятувальників; 

- участь в акції «Увага! Діти на дорозі!»; 

-  Тижні безпеки дорожнього руху; 

- конкурс дитячої творчості в рамках Всеукраїнської акції «Охорона 

праці очима дітей» тощо. 

- учнями початкових класів розроблені маршрути «Безпечна дорога до 

школи» та «Безпечна дорога додому». 

З власної вини потерпілих впродовж року трапилося  6 нещасних 

випадків невиробничого характеру (Чукарова В.М., Ядвіжук Т.В., Солтис 

Т.С., Шубер Г.О., Філюк Т.О., Бурбела Т.В.). 

З метою профілактики травматизму з працівниками закладу було 

проведено такі заходи: 

- роз’яснювально-профілактичну роботу;  

- позапланові інструктажі з реєстрацією в журналі. 

В цілому аналіз роботи закладу з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в Рівненському НВК №12 у 2018-19 н. році свідчить про 

достатній рівень організації роботи з ОП та відповідних профілактичних 

заходів. 

Аналіз роботи з  цивільного захисту 

Робота з питань цивільного захисту в 2018-19 н. році в закладі проведена у 

відповідності до плану роботи з цивільного захисту, організаційно-

методичних вказівок керівників ЦЗ міста,  управління освіти, керуючись 

вимогами  Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-УІ, 

Указом Президента України від 16.01.2013 №20/2013 „Деякі питання 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій", Постановою КМУ від 

09.01.2014 №11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту", Постановою КМУ від 26.06.2013 №443 „Про 
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затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях", Постановою КМУ від 21.08.2013 №616 „Про затвердження 

Положення про добровільні формування цивільного захисту", Постановою 

КМУ від 09.10.2013 №787 „Про затвердження Порядку утворення, завдання 

та функції формувань цивільного захисту", наказом МОН України від 

20.12.2004 №954 „Положення про невоєнізовані формування ІДО 

структурних підрозділів МОН України" (для ЗНЗ), наказом МНС України від 

20.09.2004 № 65 „Положення про Оперативно-рятувальну службу ЦЗ МНС 

України", наказ МНС України від 13.03.2012 №575 "Про затвердження 

Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", розпорядженням 

голови Рівненської ОДА від 17.03.2010 №99 „Про створення спеціалізованих 

служб цивільного захисту Рівненської області", Законів України «Про 

цивільну оборону України»,  „Про захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” і була 

спрямована на  забезпечення готовності керівного та командно-

начальницького складу та невоєнізованих формувань до дій у НС 

техногенного та природного характеру, створення умов захисту учасників 

освітнього процесу від наслідків надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, 

пожеж тощо.  

 

Організація навчання для учасників освітнього процесу  

з питань цивільного захисту, виконання планів 

З метою підготовки учасників освітнього процесу з питань ЦЗ та 

навчанню правил безпечної поведінки під час надзвичайних ситуацій у 

навчальному закладі виконано ряд завдань: 

- відкореговано документацію з питань ЦЗ; 

- створено невоєнізовані формування ЦЗ; 

- проведено навчання постійного керівного та командно-начальницького 

складу та невоєнізованих формувань відповідно до типової програми 

навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних 

закладів, установ, а навчання учнів – відповідно до нормативних дисциплін: 

«Основи медичних знань», «Захист Вітчизни»; 

- організовано практичне відпрацювання (об’єктове тренування) дій 

учасників освітнього процесу за сигналами оповіщення та інформування 

населення під час Дня цивільної захисту (26 квітня 2019 року), за підсумками 

проведення якого було видано наказ № 183-ОД від 03.05.2019 року. 

Відповідальним з питань ЦЗ Конончук Г.В. було розроблено та 

керівником ЦЗ закладу Лагодюк В.Ю. затверджено план підготовки та 

проведення Дня ЦЗ. 

Помічником відповідального з питань цивільного захисту матеріально-

технічного забезпечення, заступником  директора  з господарської частини 

Лушпинською В.М. формування  ЦЗ були забезпечені табельним майном. 
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В рамках Тижня безпеки дитини в НВК№12 було проведено День 

цивільного захисту із залученням співробітників Держслужби з 

надзвичайних ситуацій Рівненщини за участю правоохоронних та аварійно-

рятувальних служб області: 

▪  ПРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС України у Рівненській області;  

▪  Група піротехнічних робіт у Рівненській області;  

▪  Пересувна хіміко-радіометрична лабораторія АРЗ СПГУ ДСНС 

України у Рівненській області; 

▪  ДПРЧ-3 ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України в Рівненській області; 

▪  Управління патрульної поліції в м.Рівному в Рівненській області.  

Школярам продемонстрували способи гасіння пожежі.  
Діти мали можливість почути, побачити, доторкнутися та навіть 

приміряти обладнання експертів пересувної хіміко-радіометричної 

лабораторії, піротехніків, пожежно-рятувальної служби,  відчути себе 

поліцейськими в автомобілях патрульної поліції, пожежниками – в авто 

пожежно-рятувальної служби. 

Змістовне інтерактивне заняття з учнями провів Головний фахівець 

відділу цивільного захисту Рівненського районного управління ГУДСНС 

України у Рівненській області Сас І.В.   

Об’єктове тренування всіх учасників освітнього процесу відбулося 

якісно й оперативно. Учням було продемонстровано можливості 

спецавтомобів та обладнання спецслужб. Кожен працівник екстреної служби 

мав можливість розповісти школярам правила безпеки у власній галузі.  

 Упродовж Дня ЦЗ (за окремим графіком) в закладі проведено заходи: 

- збір керівного та командно-начальницького складу ЦЗ; 

- збір структурних ланок, огляд і організація їх дій за призначенням; 

- в усіх класах години спілкування  «Порядок дій у надзвичайних ситуаціях»,  

«Засоби захисту при НС», «Надзвичайні ситуації», «Екологічні та стихійні 

лиха, катастрофи», «Небезпечні об’єкти м. Рівного. Перша допомога та дії в 

разі виникненні надзвичайних ситуацій», «Чорнобиль – наш біль», «Безпечне 

довкілля»; 

- обговорення та моделювання ситуацій, відпрацювання дій при виникненні 

можливих надзвичайних ситуацій, інтерактивні заняття, тренінги «Поведінка 

дітей при виникненні надзвичайних ситуацій», практична перевірка здатності 

правильно і чітко діяти у разі надзвичайних ситуацій, де учні вчилися 

приймати оптимальні рішення щодо дій в екстремальних ситуаціях, при 

загрозі радіаційного та хімічного забруднення; 

- відвідання юнацької бібліотеки (тематичні заняття, змістовні заходи, 

зустрічі з очевидцями подій на Чорнобильській АЕС); 

- комбінована естафета з елементами виконання нормативів з ЦЗ, медико-

санітарної підготовки (10-і кл.); 

- вікторина для учнів 11-их класів з питань ЦЗ; 

- екскурсія у ПРС; 

- конкурс малюнків та тематичних газет з  тематики: «Пожежна безпека», 

«Захист людини у НС», «Стихійні лиха», «Запобігти, захистити, врятувати»; 
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- вимірювання радіаційного фону на території закладу; 

- відпрацювання дій учнів, постійного складу школи відповідно до варіантів 

можливої обстановки на території школи у разі виникнення НС техногенного 

або природного характеру (евакуація); 

- упродовж  дня працював відеозал; 

- тематичні фрагменти на уроках української мови, фізики, хімії, біології, 

основ здоров’я, образотворчого мистецтва, фізичної культури; 

- підведення підсумків проведення Дня ЦЗ з керівним складом, 

відповідальними особами; 

- висвітлення ходу та результатів проведення заходів Дня ЦЗ на офіційному 

сайті школи; 

- подано звіт в управління освіти щодо результатів проведення заходів Дня 

ЦЗ. 
План основних заходів цивільного захисту у 2018-19 н. році в 

основному виконаний. 

Підготовка об’єкта цивільного захисту до сталого 

функціонування при надзвичайних ситуаціях, готовність до 

виконання евакуаційних заходів 

В НВК №12 проведено заходи щодо підготовки і забезпечення сталого 

функціонування навчального закладу у випадку загрози або виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру. Для цього  

кабінетах підвищеної небезпеки в наявності є : 

1. первинні засоби протипожежного захисту - вогнегасники; 

2. медичні аптечки для надання першої допомоги; 

В усіх  учасників освітнього процесу в наявності є індивідуальні засоби 

захисту. 

 У закладі створено: 

- евакуаційну комісію, призначено відповідальних членів евакуаційної 

комісії;  

- комісію з надзвичайних ситуацій; 

     - невоєнізовані формування: 

1. Ланка зв’язку і оповіщення. 

2. Санітарна ланка. 

3. Пост радіаційної та хімічної розвідки. 

4. Ланка охорони громадського порядку. 

5. Ланка пожежогасіння. 

6. Ланка швидкого реагування (аварійно-рятувальна ланка). 

7. Ланка матеріально-технічного забезпечення. 

8. Ланка утримання сховища та укриття (ПР укриття). 

    9. Ланка видачі засобів індивідуального захисту. 

Відповідальним з питань цивільного захисту школи розроблено план 
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евакуації з приміщення закладу, відкореговано необхідну документацію. У 

випадку надзвичайної ситуації приміщення школи може бути покинуте за 3 

хвилини. 

Організація управління об’єктом цивільного захисту 

Організація управління об’єктом цивільного захисту здійснюється 

керівним та командно-начальницьким складом цивільного захисту школи. 

Безпосереднє керівництво покладено на директора школи, який є керівником 

цивільного захисту об’єкту та відповідального з питань цивільного захисту – 

заступника директора з НВР.  

Для керівного та командно-начальницького складу та керівників 

невоєнізованих формувань розроблено особисті плани дій.  

З керівним та командно-начальницьким складом цивільного захисту школи 

проводяться заняття за відповідною програмою та командно-штабні 

тренування. 

Організація зв’язку та взаємодії, оповіщення  

та інформування особового складу 

Організація оповіщення і зв’язку здійснюється відповідно до вимог 

«Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 року 

№192.  

Школа спроможна отримати сигнал цивільного захисту «Увага всім!». 

Подальше оповіщення та інформування особового складу школи про 

характер надзвичайної ситуації може здійснюватися засобами радіомовлення 

та телебачення. Об’єкт забезпечений шкільним вузлом проводового 

радіомовлення. Радіовузол має багатодіапазонний радіоприймач ефірного 

радіомовлення. На радіовузол заведено радіоточку місцевої мережі 

проводового радіомовлення, що надає можливість отримання і ретрансляції 

повідомлень штабу цивільного захисту міста Рівного або Рівненської області.  

Школа забезпечена телефонними апаратами, які знаходяться у 

приміщеннях: 

1. Кабінет директора  28-55-92 

2. Приймальня директора  28-77-65 

3. Методичний кабінет 28-26-33 

4. Їдальня  28-25-74 

5. Школа-філія 28-87-67 

У випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації керівний склад 

цивільного захисту школи організовує взаємодію роботи з управлінням 

освіти, ГУ ДСНС міста Рівного, ЦЗ Рівненського міськвиконкому, 

евакуаційною комісією міста. Організація оповіщення, зв’язку і взаємодії 

здійснюється відповідно з розробленими схемами (додатками до плану дій). 
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Адміністративно-господарська діяльність 

У 2018-2019 н.р. в НВК №12 організовано наступні ремонтно-будівельні 

робіти 

 
 

№ 

 

Зміст заходів 

 

Фінансування 

 

1.  Ремонт плоскої покрівлі  Бюджетне   

2.  Капітальний ремонт трьох санвузлів 

третього поверху нової школи 

Піклувальної ради 

3.  Капітальний ремонт водопостачання та 

каналізації по стояках нової школи  

Піклувальної ради 

4.  Капітальний ремонт. Переоблаштування 

пральні в початковій школі на навчальний 

кабінет 

Піклувальної ради 

5.  Капітальний ремонт. Переоблаштування 

підсобного приміщення на навчальний 

кабінет 

Піклувальної ради 

6.  Встановлення внутрішнього та зовнішнього 

відеоспостереження (28 камер 

відеосспостереження ) 

Піклувальної ради 

7.  Встановлення обладнання для охорони 

приміщень двох будівель – «кнопка 

виклику»  

Піклувальної ради 

8.  Встановлення зовнішнього освітлення 

школи по переметру, яке реагує на рух  

Піклувальної ради 

9.  Укладання угоди  про охорону закладу 

цілодобово. 

Бюджетне   

10.  Укладання угоди на дератизацію Піклувальної ради 

11.  Придбання меблів – 34 парти Бюджетне 

12.  Придбання меблів – 5 шаф, 3 комплекти 

корпусних меблів, 40 стільців 

Піклувальної ради 

13.  Виготовлення меблів (шафи для одягу в  

каб. 11, 216) 

Піклувальної ради 

14.  Заміна дверних блоків  на металопластикові 

– 9 шт. 

Піклувальної ради 

15.  Всановлено натяжні стелі  (каб. 213, 107, 

роздягалка, каб.№11 ) 

Піклувальної ради 

16.  Декоративне оздоблення стін ІІ та ІІІ Піклувальної ради 
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поверхів 

17.  Косметичний ремонт навчальних 

приміщень та коридорів та рекреацій 9 575 

м. кв.  

 

Піклувальної ради 

18.  Ремонт сантехнічного обладнання у 24 

санвузлах.  

 

Піклувальної ради 

19.  Ремонт системи водопостачання в 

приміщеннях старої школи та початкової 

школи 

 

 

Піклувальної ради 

20.  Проведення ремонту повітрозабірників та 

часткова заміна на нові.  

Піклувальної ради 

21.  Заходи по підготовці  системи опалення 

 ( наявний акт  готовності) 

Піклувальної ради 

22.  Ремонт стільців в кабінетах  Піклувальної ради 

23.  Благоустрій  території і спортмайданчиків Піклувальної ради 

24.  Проведення повірки манометрів та 

термометрів 

Піклувальної ради 

25.  Проведення технічного обслуговування 32 

наявних вогнегасників  

Піклувальної ради 

26.  Ремонт підлоги у спортзалі І поверху Піклувальної ради 

27.  Благоустрій  території і спортмайданчиків Піклувальної ради 

28.  Зрізання та вивіз сухого гілля Піклувальної ради 

29.  Прання гардин 

 

Піклувальної ради 

30.  Чистка каналізації Піклувальної ради 

 

Покращення матеріальної бази у порівнянні з минулим роком 

 

1.    Технічні навчальні засоби: 

➢ Подаровано піклувальною радою: 

• плазмові панелі -  5 штук ;  

• ПК (1 комплект); 

➢ За бюджетні кошти придбано: 

• офісну техніку ( БПФ, ноутбук ) - 5 одиниць ; 
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➢ Подаровано спонсорами: 

• 7 коп’ютерів б/у 

2.   Матеріальні цінності: 

• Придбано меблі – 5 шаф, 3 комплекти корпусних меблів; 

• придбано учнівські стільці (40 шт.) та столи (34 шт.); 

• придбано класні дошки (4 шт.) 

• встановлено 5 плазмових панелей (каб.5,4,3,6, фойє ІІ пов.); 

• замінено 49 світильників  на енергозберігаючі; 

• встановлено 9 пластикових  дверей та 2 металопластикові конструкції;   

• змонтовано жалюзі на 8 вікон (каб.216, каб. 8, архівне приміщення); 

• замінено 11 унітазів та 2 пісуари; 

• придбано акрилові стенди (коридори); 

• придбано демонстраційний стіл (хімічний кабінет 203) 

• отримано дивани (4 шт., хол ІІ пов.). 

Благодійна допомога 

1. О. Бабат – облаштування фойє ІІ поверху на суму 45 тис. грн.  

2. В. Савчук  - ремонт сантехнічного обладнання на суму 30 тис. грн. 

3. Д. Ковалев – декоративне оздоблення стін ІІ поверху на суму 40 тис. грн.  

4.  О. Нагорний – 4 комп’ютерних столи ( 2 тис. грн ) ; 

5. О. Шиляєв – купівля матеріалів для ремонту кабінету іноземної мови на 

суму 3 тис. грн. 

Робота з благоустрою території 

- косіння газонів; 

- упорядкування клумб, зрізання сухого гілля; 

- вивіз сміття; 

- чистка каналізації. 
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Управлінська діяльність 

 Процес управління НВК №12 є складною системою із великою 

кількістю внутрішніх взаємозв’язків. 

 Аналіз нормативно-законодавчих документів про освіту, опрацювання 

наукової та організаційно-методичної літератури про педагогічне управління, 

ознайомлення із передовим педагогічним досвідом управління навчальними 

закладами, критичний аналіз внутрішньої системи управління школою дає 

змогу активно впроваджувати такі інноваційні підходи в управління: модель 

комунікаційного управління, інформаційно-комунікаційні технології. 

 При цьому, класичні функції управлінської діяльності – прийняття 

управлінського рішення, планування, організація, коригування, облік і 

контроль –  залишаються провідними. 

У школі налагоджено систему внутрішніх та зовнішніх комунікацій. 

Упродовж року до адміністрації школи було здійснено 1057 звернень з 

наступних питань:  

➢ З приводу зарахування до 1 класу – 227 

➢ З приводу працевлаштування – 25 

➢ З приводу переводу дитини з одного класу в інший – 13 

➢ З приводу переводу дитини в іншу школу – 37 

➢ З приводу зарахування дитини до школи – 25 

➢ З приводу навчальних досягнень дитини – 211 

➢ З особистих питань – 77 

➢ З приводу тимчасового звільнення учня від навчання – 43  

➢ З приводу оздоровлення дитини – 17 

➢ З приводу відновлення документів про освіту – 3 

➢ З приводу характеристики на учня – 25 

➢ З приводу організації індивідуального навчання – 2 

➢ З приводу покращення матеріально-технічної бази -  5  

➢ З приводу набору в літній табір – 347 

 

 

У НВК №12 розроблено та налагоджено систему внутрішніх та зовнішніх 

комунікацій. 
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Якість внутрішньошкільного контролю 

Контроль за наданням якісних освітніх послуг, які пропонує 

педагогічний колектив школи батькам та учням, є постійним вектором 

діяльності закладу, глобальним завданням адміністрації. Відвідування уроків, 

співбесіди з учителями, проведення теоретичних практикумів, робота 

методичної та педагогічної рад, методичних об’єднань – аспекти 

управлінської та методичної діяльності, які спрямовані на формування 

внутрішньої мотивації школярів до найнеобхіднішої цінності на Землі – 

знань. Аналіз відвіданих уроків сприяє підвищенню фахової майстерності 

учителя, поширенню позитивного педагогічного досвіду, зміцненню 

психологічного настрою учителів, утвердженню віри у свої можливості. 

Практична спрямованість та систематичний контроль з боку адміністрації, 

гуманізм, вдале поєднання інноваційних і традиційних підходів керівництва 

сприяє професійному зростанню, удосконаленню викладацьких умінь та 

навичок педагогів. 

Внутрішньошкільний контроль закладу відповідає таким вимогам, як 

плановість, систематичність, оперативність і об’єктивність. Контролем 

охоплено всіх працівників закладу, залежно від їх посадових обов’язків, і всі 

ділянки роботи школи завдяки поєднанню різних видів контролю як за 

змістом, часом, так і за періодичністю і функціями.     

 В основу внутрішньошкільного контролю покладено педагогічний 

аналіз роботи вчителя і стан навчально-виховного процесу. Реалізувати 

заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління 

навчально-виховним процесом можливо за умови правильної організації 

учительського й учнівського колективів на виконання поставлених завдань, 

постійного контролю за всіма напрямками діяльності школи. Такий підхід до 

управління навчально-виховного процесу сприяє організації єдності 

важливих управлінських функцій, таких як педагогічний аналіз, організація, 

координація і контроль. При цьому такі функції взаємно доповнюють і 

збагачують одна одну.          

  

 Таким чином, у школі створюються сприятливі умови для аналізу 

педагогічних явищ на різних етапах управлінського циклу. Організація 

виконання логічно взаємопов’язана з плануванням і здійсненням 

внутрішньошкільного контролю.         

 У закладі забезпечено умови для глибокої і різноманітної реалізації 

навчальної функції контролю, існує можливість не лише спостерігати за тим, 

як працює учитель або класний керівник, але й під час виконання ним 

конкретного завдання навчати його, допомагати вдосконалювати рівень 
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навчальних досягнень учнів, що сприяє зростанню педагогічної майстерності 

педагога.  

 Основними завданнями, які забезпечують внутрішньошкільний 

контроль, є: 

• періодична перевірка виконання вимог державних авторських програм 

із предмета, спецкурсу; 

• систематичний контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, 

дотримання учителями науково обґрунтованих вимог до змісту, форм і 

методів навчально-виховної роботи; 

• поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями, рівнем 

їхнього розвитку, володінням методами самостійного набуття знань; 

• надання допомоги вчителям у навчально-виховній роботі та у 

вдосконаленні своєї педагогічної майстерності; 

• вивчення досвіду вчителів; 

• постійна перевірка виконання усіх планів роботи школи і прийняття 

управлінських рішень. 

На сучасному етапі дирекція НВК №12 розподіляє цілі та завдання 

контролю за такими напрямками: 

• дидактична діяльність учителя; 

• виховна діяльність учителя; 

• розвиток учнів засобами предмета; 

• рівень педагогічної майстерності учителя; 

• робота зі шкільною документацією; 

• виконання санітарно-гігієнічного режиму; 

• організаційно-управлінська діяльність учителя. 

Найбільш доцільним у школі є колективний контроль у межах 

предметної кафедри, де взаємовплив педагогів є професійною необхідністю. 

Взаємоконтроль (наставництво) ми доручаємо тим учителям, між 

якими склались, по-перше, відносини взаємної симпатії, поваги, дружби, і, 

по-друге, відносини взаємної вимогливості. Лише за таких умов 

взаємоконтроль буде не взаємооглядом, а взаємонавчанням, обміном, 

взаєморозвитком, допомогою і взаємодопомогою, як це відбувається у 

повсякденному житті між справжніми друзями. 

На взаємоконтроль, як правило, формуємо не лише пари, але й групи 

вчителів, які вміють самостійно підвищувати свою кваліфікацію, не 

зупиняються у зростанні професійної майстерності. 

Взаємоконтроль має особливе значення для підвищення кваліфікації 

вчителів, для обміну досвідом і взаємного потягу до творчого зростання. Ця 

форма ще більшою мірою, аніж колективний контроль, використовується у 
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роботі предметних кафедр. Керівник предметної кафедри, який, як правило, 

займається самоконтролем, організовує разом із керівником МО 

взаємоконтроль і колективний контроль роботи вчителів, які працюють на 

кафедрі.         

 Контроль за навчальною діяльністю як учителя, так і учня має науково-

дослідницький характер. Інформацію про ставлення учнів до навчання, 

наскільки комфортно почувають себе учні на уроці, мотиваційну діяльність, 

рівень психологічного спілкування «учитель - учень» отримуємо в результаті 

анкетування батьків і учнів. 

 У школі створено систему моніторингових досліджень якості освіти. 

 Запровадження педагогічного моніторингу дає змогу організувати 

процес збору, збереження, обробки та розповсюдження інформації про 

педагогічну діяльність у школі, а також безперервно стежити за станом і 

прогнозуванням їхнього розвитку. 

 Моніторингові дослідження у школі здійснюють здебільшого за 

допомогою таких методів вивчення науково-методичного рівня 

педагогічного колективу та стану навчально-виховного процесу: 

• спостереження і аналізу уроків та інших форм навчально-виховного 

процесу; 

• анкетування учителів, учнів, батьків для одержання достовірної 

інформації; 

• індивідуальних бесід з учителями, учнями, батьками; 

• аналізу документації (рішення педагогічних рад і предметних кафедр, 

матеріали доповідей і методичних матеріалів, плани конспектів уроків, 

предметних гуртків і факультативів, психолого-педагогічні 

характеристики учнів тощо); 

• вивчення результатів діяльності учнів (твори, контрольні роботи, 

завдання творчого характеру, наочні посібники, предметні олімпіади, 

іспити, конкурси тощо); 

• творчих бесід, педагогічного консиліуму, громадського огляду знань 

тощо; 

• експертного опитування та оцінювання; 

• контролю рівня навчальних досягнень учнів; 

• тестування; 

• інтерв’ю; 

• самооцінювання. 

За результатами контролю, моніторингових досліджень приймаються 

управлінські рішення для регулювання діяльності учасників навчально-

виховного процесу (рішення ради школи, накази, рішення виробничих нарад, 
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ухвали педагогічної, науково-методичної, учнівської рад, рішення загальних 

зборів). 

Результатами цілеспрямованого шкільного контролю вважаємо: 

• реалізацію у повному обсязі поставлених завдань на початку 

навчального року (за річним планом роботи); 

• виконання навчальних планів і програм, ліквідацію відставання в 

годинах, яке було пов’язане з продовженням зимових канікул у зв’язку 

із профілактикою захворювання на грип та ОРЗ (за рахунок об’єднання 

тем і занять із додаткових освітніх послуг); 

• рівень навчальних досягнень учнів із предметів інваріантної складової 

робочого навчального плану; 

• результати державної підсумкової атестації; 

• психологічний клімат у школі є в цілому сприятливим для педагогічної 

творчості, розвитку інноваційних процесів і сприяє гуманізації 

навчання і виховання, забезпечує психологічний комфорт для учнів. 

Ведення ділової документації 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальноосвітній 

навчальний заклад» члени трудового колективу школи здійснюють 

навчально-виховну, піклувальну, діагностико-прогностичну, організаційно-

регулювальну, контрольно-коригувальну та інші види діяльності. 

 Результати діяльності учасників навчально-виховного процесу 

фіксують у певному порядку і в конкретних документах. Ведення ділових 

паперів обумовлено в наказі по школі «Про номенклатуру справ». Ця 

діяльність є в школі одним із видів управління і відображає рівень 

організаційно-управлінської роботи. Результати роботи фіксують у певному 

порядку в діловій документації та відображають наявний стан справ, а надалі 

зберігають для успадкування й історії. 

 Фіксацію організаційно-управлінських рішень здійснюють у школі за 

визначеними в Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх 

навчальних закладах І-ІІІ ступенів (затверджено наказом МОН України від 

23.06.2000 р. №240) правилами і нормами. Відповідно до п.1.4. цієї Інструкції 

щороку, перед початком навчального року, педагогічних працівників 

ознайомлюють із змістом та вимогами до ведення ділової документації. 

 Важлива роль належить єдиному документу планування роботи школи 

– річному плану, який складено за участю педагогічного колективу, органів 

учнівського самоврядування. Він відображає найголовніші питання 

діяльності школи. План роботи обговорюють на педраді. Ґрунтується план на 

глибокому аналізі діяльності педагогічного та учнівського колективів і 



76 

орієнтований на досягнення кінцевого результату в навчально-виховному 

процесі. 

 

 

Проблеми, вирішення яких потребує допомоги органів 

місцевого самоврядування 

1. Стан будівель обох приміщень потребує капітального ремонту; 

2. Ремонт та реконструкція фасадів школи; 

3. Ремонт шатрового та плоского даху у початковій та старшій школі; 

4. Відсутність огорожі території закладу; 

5. Матеріально-технічне забезпечення 3-х  майстерень, спортзалів. 

 

Школа — це простір, де дитина не готується до життя, а 

повноцінно живе, тому педагогічний колектив Рівненського НВК №12 

працює над створенням освітнього розвивального середовища, в 

якому дитина проявить дані Богом здібності та максимально розвине 

свій творчій потенціал, адже за якісною освітою стоїть доля кожної 

дитини, сім’ї і держави в цілому.  
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Порівняльні таблиці результатів ЗНО-2019  
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Порівняльні таблиці  

результативності участі у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах 

 

Результати  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за роками 

№ Предмет 2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

1. Українська  мова та   

література 
3 2 6 6 7 

2. Математика 13 7 9 10 12 

3. Фізика 5 8 8 6 6 

4. Інформатика 3 2 1 2 2 

5. Інформаційні 

технології 
7 4 5 7 9 

6. Економіка 0 1 - - 1 

7. Хімія 6 5 7 8 4 

8. Біологія 3 2 2 2 5 

9. Географія 0 4 3 2 3 

10. Історія 3 1 3 4 4 

11. Правознавство 1 3 3 3 2 

12. Англійська  мова 3 3 3 5 6 

13. Німецька  мова 2 4 4 5 3 

14. Трудове навчання 

(хлопці) 
1 1 0 2 0 

15 Трудове навчання 

(дівчата) 
1 1 2 1 1 

16. Астрономія 3 5 6 2 5 

17. Польська мова - - - 1 3 

 Всього: 54 53 62 66 73 

 
Результати  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за роками 

Предмет 2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

Українська мова 

 та   література 

1 - - - 1 2 

Математика 4 3 1 2 1 1 

Фізика - 1 2 1 - 1 

Інформатика - - - - - 1 

Хімія - - 2 2 1 - 

Біологія - - 1 1 1 1 

Географія - - - - 1 1 

Історія - - - - - 1 
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Правознавство - - - - - - 

Англійська мова - - - - - - 

Німецька  мова - 1 1 2 3 2 

Трудове навчання - 1 - - - - 

Інформаційні технології 3 1 1 2 2 2 

Астрономія - 1 2 2 1 1 

Всього: 11 8 10 12 11 13 

 

Результати   ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за роками 

№ Предмет 2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

1. Математика - 1 - Уч. 

 

- - 

2. Фізика - Уч. 1 Уч. 

 

- - 

3. Інформатика Уч. - - - 

 

- - 

4. Інформаційні 

технології 

- - -  1 1 

5. Біологія - - Уч. - 

 

1 - 

6. Німецька  мова - - Уч. 1 

Уч. 

2 Уч. 

7. Астрономія - Уч. 2 2 (уч.) 

 

Уч. - 

 Всього: 0 1 3 1 

 

4 1 

 

 

 

 

 

 

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

Предмети  2013 

2014  

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2019 

2018 

Математика  2  3 2 2 3 2 

Українська мова та 

література  
2  1 2 3 4 4 
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Результати  ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» за роками 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2 2 2 3 2 3 

 

Результати  ІІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» за роками 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

0 0 1+ 1 (Конкурс знавців укр.мови ім. 

П.Яцика 

  

 

 

Навчальні 

предмети/ 

Роки 

 

2014/2015 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

Укр. мова - - ІІІ ІІІ І 

Математика ІІІ ІІ ІІ ІІІ І 

Я і Україна - - ІІІ - ІІІ 

Англ. мова ІІ ІІІ ІІ - - 

 

 

Результати  І етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту 

 науково-дослідницьких робіт слухачів МАН за роками 

 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

1 3 3 1 6 1 

 

Результати  ІІ етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту 

 науково-дослідницьких робіт слухачів МАН за роками 

 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

 

2018 

2019 

4 3 4 2 3 3 
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Результати  ІІІ етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт слухачів МАН за роками 

 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

0 

Учасник 

Українська 

мова та 

література 

0 

Учасник 

математик

а 

1 

фізика 

0 0 0 

Учасники (2) 

Матем. 

фізика 
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Моніторинг якості навчання у 2018-2019 н.р. 
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110 

 

 



111 
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113 
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Додаток 1  

Результати річного оцінювання та державної  підсумкової  атестації (ЗНО) 

 з української мови в 11-х класах  у 2018-2019 н. р. 

 
Кла

с 

В

сь

ог

о  

уч

ні

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

П

А 

,п

и

п

ис

ал

о 

З

Н

О

(З

Н

О

П

рі

зв

и

щ

е. 

ім

’я, 

по 

ба

ть

ко

ві 

вч

ит

ел

я 

Результати річного оцінювання Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и

 

Д

П

А 

Початковий Середній Достатній Високий  Початковий С

е

р

е

д

н

і

й 

Достатній В

и

с

о

к

и

й 

 

К-ть % К-ть % К-ть % К

-

т

ь 

%  К-ть % К-ть % К

-

т

ь 

% К-ть %  
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) 

11-

А, Б 

 

69 Вітк

овсь

ка О. 

П. 

 

Веле

тню

к О. 

В. 

0 0 6 9 41 59 2

2 

32  1 1 7 10 2

8 

41 33 48  

 

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації (ЗНО) 

  з математики в 11-х класах  у 2018-2019 н. р. 

 
Клас Пр

ізв

и

ще

. 

ім’

я, 

по 

ба

ть

ко

ві 

вч

ит

ел

я 

Зд

ав

ал

о 

Д

П

А 

(З

Н

О) 

Результати  річного  оцінювання Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и
  
Д

П

А 
Початковий Середній Достатній В

и

с

о

к

и

й 

 Початковий Середній Достатній В

и

с

о

к

и

й 

 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  



132 

11-

А, Б 

Гуме

нюк 

Л. М. 

Карп

ович 

С. М. 

Іванк

ова 

Н. В. 

37 0 0 3 8 17 46 17 46  1 3 1 3 16 43 19 51  
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Результати річного оцінювання та державної  підсумкової   атестації (ЗНО) 

  з історії України в 11-х класах  у 2018-2019 н. р. 
 

Кла

с 

В

сь

ог

о   

у

ч

ні

в 

у

к

ла

сі 

 

З

д

ав

ал

о 

Д

П

А 

(З

Н

О

) 

 

 Рез

уль

тати  

річн

ого  

оцін

юва

ння 

Результ

ати 

ДПА 

    П

о

ч

а

т

к

о

в

и

й 

С

е

р

е

д

н

і

й 

Достатній В

и

с

о

к

и

й 

 Початковий Середній Достатній Високий  

   К

-

т

ь 

% К-ть % К-ть % К-ть %  К-ть % К-ть % К-

ть 

% К-ть %  
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11-А, Б 84 35 Скрипнюк Н. М. 0 0 2 6 15 43 18 51  0 0 4 1

1 

15 43 16 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати річного оцінювання та  державної  підсумкової   атестації 

з англійської мови в 11-х класах  у 2018-2019 н. р. 
 

Клас В

с

ь

о

г

о  

у

ч

н

ів   

 

Зда

вал

о 

ДП

А 

Прізвище. 

ім’я, по 

батьков 

івчителя 

Результати  річного  оцінювання Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и
 

Д

П

А 
Початковий С

е

р

е

д

Достатній Високий  Початковий С

е

р

е

д

Достатній Високий  



135 

н

і

й 

н

і

й 

К-сь % К-ть % К-ть % К

-

т

ь 

%  К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

11-

А,Б 

 

69 36 Жежук З. В. 

Кульчинська 

М. 

Андраш Т. В. 

Степаненко Л. 

П 

Бабійчук Т. П. 

0 0 1 3 13 36 2

2 

61  0 0 3 8 18 50 15 42  
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Результати річного оцінювання та  державної  підсумкової   атестації 

з географії в 11-х класах  у 2018-2019 н. р. 
 

Клас В

с

ь

о

г

о  

у

ч

н

ів  

 

Зда

вал

о 

ДП

А 

Прізвище. 

ім’я, по 

батькові  

вчителя 

 

Результати річного  оцінювання 
Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и
  

Д

П

А 
Початковий С

е

р

е

д

н

і

й 

Достатній Високий  Початковий С

е

р

е

д

н

і

й 

Достатній Високий  

К-сь % К-ть % К-ть % К

-

т

ь 

%  К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

11-

А, Б 

 

69 12 Кача раба О. 

П. 

0 0 0 0 5 42 7 58  0 0 4 33 4 33 4 33  

 

 

 

Результати річного оцінювання та  державної   підсумкової   атестації 

з біології в 11-х класах  у 2018-2019 н. р. 
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Клас В

с

ь

о

г

о   

у

ч

н

і

в  

 

Зда

вал

о 

ДП

А 

Прізвище. 

ім’я, по 

батьков 

івчителя 

Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и

  

р

і

ч

н

о

г

о

  

о

ц

і

н

ю

в

а

н

н

я 

Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и 

Д

П

А 

П

о

ч

а

т

к

о

в

и

й 

Середній Достатній Високий  П

о

ч

а

т

к

о

в

и

й 

С

е

р

е

д

н

і

й 

Д

о

с

т

а

т

н

і

й 

Високий  
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К

-

с

ь 

% К-ть % К-ть % К-

ть 

%  К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

11-

А, Б 

 

69 6 Коваль В. С. 0 0 0 0 4 6

7 

2 33  0 0 3 5

0 

1 17 2 33  
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Результати річного оцінювання та  державної   підсумкової   атестації 

з фізики в 11-х класах  у 2018-2019 н. р. 
Клас В

с

ь

о

г

о   

у

ч

н

і

в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зда

вал

о 

ДП

А 

Прізвище. 

ім’я, по 

батькові  

вчителя 

Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и

  

р

і

ч

н

о

г

о

  

о

ц

і

н

ю

в

а

н

н

я 

Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и 

Д

П

А 

П

о

ч

а

т

к

о

Середній Достатній Високий  П

о

ч

а

т

к

о

С

е

р

е

д

н

і

Д

о

с

т

а

т

н

Високий  
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в

и

й 

в

и

й 

й і

й 

К

-

т

ь 

% К-ть % К-ть % К-ть %  К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

11-

А, Б 

 

69 10 Сидорук С. М. 0 0 0 0 1 1

0 

9 90  0 0 0 0 6 60 4 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

з хімії в 11-х класах  у 2018-2019 н. р. 
 

Клас В

с

ь

о

г

о  

у

ч

н

і

в  

 

Зда

вал

о 

ДП

А 

Прізвище. 

ім’я, по 

батькові 

вчителя 

Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и

  

р

і

Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и 

Д

П
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ч

н

о

г

о

  

о

ц

і

н

ю

в

а

н

н

я 

А 

П

о

ч

а

т

к

о

в

и

й 

Середній Достатній Високий  П

о

ч

а

т

к

о

в

и

й 

С

е

р

е

д

н

і

й 

Д

о

с

т

а

т

н

і

й 

Високий  

К

-

т

ь 

% К-ть % К-ть % К-ть %  К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

11-А 

 

69 1 Самолюк Н. В. 0 0 0 0 0 0 1 100  0 0 0 0 0 0 1 100  
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Додаток 2  

 

Результати річного оцінювання та державної   підсумкової атестації 

з української мови в 9-х класах  у 2018-2019 н. р. 

 
Кл

ас 

В

сь

ог

оу

чн

ів 

у 

кл

ас

і/  

зд

ав

ал

о 

Д

П

А 

Зві

ль

не

ні  

від 

Д

П

А 

за 

хв

ор

об

ою  

Прізвище. ім’я, по 

батькові вчителя 
Результатирічногооцінювання Б

а

л

и

 

Д

П

А 
Початков

ий 

Середній Д

о

с

т

а

т

н

і

й 

Високий С

е

р

е

д

н

і

й

 

б

а

л 

П

о

ч

а

т

к

о

в

и

й 

Середній Д

о

с

т

а

т

н

і

й 

Високий 

К-

ть 

% К

-

т

ь 

% К

-

т

ь 

% К-ть %  К-ть % К-ть % К-ть % К

-

т

ь 

9-А 

 

30/2

9 

1 Ядвіжук Т. В. 

Велетнюк О. В. 

0 0 6 20 1

6 

53 8 2

7 

8 0 0 3 1

0 

15 52 1

1 
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9-Б 

 

29/2

8 

1 Венцурик Л. М. 

Велетнюк О. В. 

0 0 5 17 2

0 

69 4 1

4 

8 0 0 2 7 16 57 1

0 

9-В 33/2

9 

4 Венцурик Л. М. 

Велетнюк О. В. 

0 0 5 15 1

3 

40 15 4

5 

8,9 0 0 3 1

0 

7 24 1

9 

9-Г 29/2

8 

1 Солтис Т. С. 

Велетнюк О. В. 

0 0 9 31 1

7 

59 3 1

0 

7,3 0 0 7 2

5 

15 54 6 

9-Д 22/2

2 

0 Ядвіжук Т. В. 

 

1 5 1

7 

76 4 19 0 0 5,7 2 9 16 7

3 

4 18 0 

Всьо

го: 

143/ 

136 

7  1 1 4

2 

29 7

0 

49 30 2

1 

7,6 2 2 31 2

2 

57 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4

6 

 

 

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

з математики в 9-х класах  у 2018-2019 н. р. 

 

К

л

ас 

Вс

ьог

оу

чні

в у 

кла

сі / 

зда

вал

о  

ДП

А 

 

Зві

ль

не

ні  

від 

ДП

А 

за 

хв

ор

об

ою  

Прізвище. ім’я, 

по 

батьковівчителя 

Результати  річного оцінювання Б

а

л

и

 

Д

П

А 
Початковий Середній Д

о

с

т

а

т

н

і

й 

Вис

оки

й 

Середній бал Початковий Середній Д

о

с

т

а

т

н

і

й 

Високий 
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К-ть % К

-

т

ь 

% К-ть % К-

ть 

%  К-ть % К-ть % К-ть % К-ть 

9-А 

 

30/29 1 Третьяк Т. С. 0 0 7 23 15 50 8 27 7,8 0 0 8 27 10 35 11 

9-Б 

 

29/28 1 Третьяк Т. С. 

Гайдук Г. В. 

0 0 1

0 

35 15 51 4 14 7 0 0 10 36 14 50 4 

9-В 33/29 4 Третьяк Т. С. 0 0 7 21 15 45 11 34 8,4 0 0 7 24 14 48 8 

9-Г 29/28 1 Чибиряк І. М. 5 17 1

3 

45 11 38 0 0 5,9 6 21 11 39 11 39 0 

9-Д 22/22 0 Мельник Г. 

М. 

10 45 1

1 

50 1 5 0 0 3 8 36 13 59 1 5 0 

Всьо

го: 

143/ 

136 

7  15 10 4

8 

34 57 40 23 16 6,4 14 10 49 36 50 37 23 

 

 

 

 

 

 

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

з англійської мови в 9-х класах  у 2018-2019 н. р. 

 

К

ла

с 

Всьо

гоуч

нів у 

З

в

і

Прізвище. ім’я, по 

батькові вчителя 
Результати річного оцінювання Б

а

л
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клас

і / 

здав

ало  

ДП

А 

 

л

ь

н

е

н

і

  

в

і

д

 

Д

П

А

 

з

а

 

х

в

о

р

о

б

о

ю
  

и

 

Д

П

А 
Початковий С

е

р

е

д

н

і

й 

Д

о

с

т

а

т

н

і

й 

Високий Сере

дній 

бал 

П

о

ч

а

т

к

о

в

и

й 

Середній Достатній Високий 

К-

ть 

% К

-

т

ь 

% К-

ть 

% К-ть %  К-

ть 

% К-ть % К

-

ть 

% К-

ть 

% 

9-А 

 

30/29 1 Філюк Т. О. 

Ярощук Р. В. 

0 0 2 6 17 5

7 

11 37 8,6 0 0 4 14 14 48 11 38 

9-Б 

 

29/28 1 Городніченко А.  

Філюк Т. О. 

0 0 7 24 17 5

9 

5 17 7,7 0 0 5 18 19 68 4 14 

9-В 33/29 4 Жежук З. В. 

Затірка О. М. 

Шевчку А. С. 

0 0 2 6 12 3

6 

19 58 9,4 0 0 1 3 8 28 20 69 

9-Г 29/16 0 Жежук З. В. 

Ярощук Р. В. 

0 0 9 56 3 1

9 

4 25 7,3 0 0 9 56 4 25 3 19 

9-Д 22/22 0 Данилова І. Ю. 2 9 1

2 

55 8 3

6 

0 0 5,6 2 9 13 59 7 32 0 0 
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Всьо

го: 

143/ 

130 

6  2 2 3

2 

24 57 4

4 

39 30 7,7 2 2 32 25 52 42 38 31 
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Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

з німецької  мови в 9-х класах  у 2018-2019 н. р. 

 

 

К

ла

с 

Всьо

гоуч

нів у 

клас

і / 

здав

ало  

ДП

А 

 

З

в

і

л

ь

н

е

н

і

  

в

і

д

 

Д

П

А

 

з

а

 

х

в

о

р

о

б

о

ю
  

Прізвище. ім’я, по 

батькові вчителя 
Результати річного оцінювання Б

а

л

и

 

Д

П

А 
Початковий С

е

р

е

д

н

і

й 

Д

о

с

т

а

т

н

і

й 

Високий Сере

дній 

бал 

П

о

ч

а

т

к

о

в

и

й 

Середній Достатній Високий 

К-

ть 

% К

-

т

ь 

% К-

ть 

% К-ть %  К-

ть 

% К-ть % К

-

ть 

% К-

ть 

% 

9-Г 29/13 1 Мороз О. М. 0 0 3 24 5 3

8 

5 38 7,7 0 0 3 25 7 58 2 17 

Всьо 143/ 1                   
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го: 13 
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Додаток 3  

 

Узагальнені результати річного оцінювання та державної підсумкової  атестації 

 в 9-х класах  у 2018-2019 н. р. 

Предмет В

с

ь

о

г

о

у

ч

н

і

в

 

у

 

к

л

а

с

і

 

/

 

з

д

а

в

а

л

о

  

Д

П

А 

 

Звільнен

і  від 

ДПА за 

хворобо

ю 

Р

е

з

у

л

ь

т

а

т

и

р

і

ч

н

о

г

о

о

ц

і

н

ю

в

а

н

н

я 

Бал

и 

ДП

А 

П Сере Достатній Високий Сере Початковий Середній Д Високий С
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о

ч

а

т

к

о

в

и

й 

дній дній 

бал 

о

с

т

а

т

н

і

й 

е

р

е

д

н

і

й

 

б

а

л 
К

-

т

ь 

% К-ть % К-ть % К-

ть 

%  К-

ть 

% К-ть % К-ть % К-ть %  

Математика 

 

 

1

4

3

/ 

1

3

6 

7 1

5 

10 48 34 57 40 23 16 6,4 14 10 49 36 50 37 23 17 6,7 

Українська 

мова 

 

1

4

3

/ 

1

3

6 

7 1 1 42 29 70 49 30 21 7,6 2 2 31 22 57 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               46 34 8,2 

Англійська 

мова 

 

1

4

3

/ 

1

3

7 2 2 32 24 57 44 39 30 7,7 2 2 32 25 52 42 38 31 7,9 
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0 

Німецька 

мова 

1

4

3

/

1

3 

0 0 0 3 24 5 38 5 38 7,7 0 0 3 25 7 58 2 17 7,5 

Всього: 4

2

9

/

4

0

8 

 1

8 

4 125 29 189 44 97 23 7,4 18 4 115 28 166 41 109 27 7,6 
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Додаток 4 

 

Алгоритм роботи над реалізацією єдиної науково-методичної теми школи 

 

Діагностичний етап ( 2017-2018) 

1. Моніторинг педагогічних утруднень. 

2. Комплексна діагностика актуальних питань. 

3. Аналіз та узагальнення результатів. Формулювання проблемної теми. 

Форми роботи: засідання методичної ради, засідання педагогічної ради, анкетування, опитування, співбесіди, круглі столи. 

І етап (2018-2019) 

                                                     Теоретичний 

 1.Теоретичне  вивчення проблемного питання. 

Форми роботи: засідання методичної ради, засідання педагогічної ради, робота динамічних творчих груп, проведення семінарів-

практикумів, обговорення питання на засіданнях методичних об’єднань, самоосвіта, взаємовідвідування, диспути, круглі столи, 

дебати, інтерактивні ігри, тренінгові заняття.  

ІІ етап (2019-2022) 

Науково-практичний 

1. Розробка та апробація авторських програм 

2. Діагностування.  
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Форми роботи: засідання методичної ради, засідання педагогічної ради, взаємовідвідування та самооцінка, діаграмний аналіз та 

систематизація результатів апробації, демонстраційні та інтегровані уроки, систематизація та аналітичний коментар результатів 

роботи динамічних творчих груп. 

ІІІ етап (2022-2024) 

Узагальнення та впровадження 

1. Комплексний аналіз та узагальнення результатів дослідження.  

2. Впровадження комплексу науково-методичного забезпечення. 

3. Розповсюдження досвіду роботи педагогічного колективу. 

Форми роботи: творчі звіти, друк у фахових та Internet виданнях, конференції, педагогічні читання, методичні рекомендації, 

засідання методичної ради, засідання педагогічної ради, видання науково-методичних посібників. 

 

Додаток 5 

План поетапної реалізації науково-методичної теми закладу 

 

   1.Теоретичне  вивчення проблемного питання. 

(Форми роботи: засідання методичної ради, засідання педагогічної ради,робота динамічних творчих груп, проведення семінарів-

практикумів, обговорення питання на засіданнях методичних об’єднань, самоосвіта, взаємовідвідування, диспути, круглі столи, 

дебати, інтерактивні ігри, тренінгові заняття) та відповідно до плану реалізації І теоретичного етапу  роботи над проблемною 

темою: 

№ Основні заходи Форми Термін Відповідальні  Відмітка 
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з/п роботи виконання про 
виконання 

1. Вивчення літератури 
з теми  

Самоосвіта Упродовж 
року 

Адміністрація, 
учителі, 
бібліотекарі 

 

2. Вибір тем науково-
методичних робіт 
учителями й 
вихователями ГПД та 
напрямків роботи 
ШМО 

Засідання 
ШМО 
 

Червень-
вересень 

Керівники 
ШМО 

 

3. Теоретичне 
вивчення проблеми: 

 
 

 
 

  

3.1 Життєва 
компетентність – 
потенціал сучасної 
педагогіки і 
психології; 

Презентація 
на сайті 

жовтень Психологічна 
служба 

 

3.2
. 

Психолого-
педагогічні аспекти 
соціалізації 
особистості 

Психолого-
педагогічний 
семінар 

листопад Психологічна 
служба 

 

3.3 Дослідницька  
діяльність учителя як 
складова 
професійної 
компетентності 

Методичний 
практикум 

лютий ЗНВР  

3.4
. 

Педагогічні інновації 
– вимога сучасності 

  Конференція Квітень Директор  

4. Рекомендована  Методична Упродовж Бібліотекарі  
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література із 
проблеми 

оперативка року 

5. Створення алгоритму 
поетапної роботи 
педагогічного 
колективу над 
науково-
методичною темою 

Методична 
рада 

вересень ЗНВР  

6. Сучасні підходи до 
організації 
освітнього процесу: 
впровадження 
інформаційних 
технологій в ОП,  
компетентнісного та 
особистісно-
зорієнтованого 
підходів до навчання 
та формування 
ціннісних ставлень 

Організація 
роботи 
динамічних 
груп 

Жовтень-
травень 

ЗНВР  

7. Шляхи активізації 
науково-методичної 
діяльності педагогів: 
 -вивчення 
інноваційних 
технологій,  
-створення банків 
навчально-
методичного 
забезпечення,  

ШМО- круглі 
столи 
 
 
 

Жовтень- 
Лютий  

Керівники 
ШМО 
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-каталогізація 
педагогічних 
здобутків 

8. Виявити ПД з теми з 
метою показу зразка 
тим, хто не 
визначився в роботі з 
проблемною темою 

 Педагогічний 
   міст      

Листопад-
квітень 

Учителі-
предметники 

 

9. «Кроки до життєвого 
успіху» 

Батьківська 
конференція 

березень Директор, ЗВР 
 

 

10. Проектування 
профільної 
компетентності як 
засіб самореалізації 
в соціально значущій 
діяльності 

засідання 
педагогічної 
ради 

лютий ЗНВР 
 

 

11. Процеси соціалізації 
в системі освіти 

Семінар Грудень ЗВР, соціальний 
педагог 
 

 

12. Підвищення інтересу  
учнів до 
поглиблення знань з 
предмета 

Предметні 
тижні 

Протягом 
року 

Керівники 

ШМО, ЗНВР 

 

 

ІІ етап  

Науково-практичний  
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№ 
з/
п 

Основні заходи Форми 
роботи 

Термін 
виконання 

Відповідальні  Відмітка 
про 

виконання 

1. Упровадження 
педагогічних 
інновацій 

Створення 
банку 
технологій 
навчання, 
виховання, 
розвитку 

Жовтень-
квітень 

Заступник 
голови 
методичної 
ради 

 

2. Робота над 
удосконаленням 
методики 
проведення уроку 
метою формування 
соціально значущої 
особистості 

Засідання 
ШМО 

листопад Голови ШМО, 
ЗНВР 

 

3. Теорія і практика 
розвитку 
педагогічних 
інновацій 

Педагогічні 
читання 

жовтень ЗНВР  

4. Формування 
компетентнісного 
підходу до 
організації уроку: 
суть, досвід 
використання, 
перспективи 

Практичний 
семінар 

лютий ЗНВР, 
Керівник ШПМ 

 

5. Оновлення системи 
психологічного 
забезпечення 

Психологічн
ий 
практикум 

 Психологічна 
служба 
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освітнього процесу 
відповідно до 
завдань розвитку 
школи та науково-
методичної теми 

6. Розвиток життєвих 
компетенцій 
засобами новітніх 
технологій» 

Засідання 
ШМО 
класних 
керівників 

лютий ЗВР  

7. Використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 
 

Динамічні 
інтегровані 
групи 

Упродовж 
року 

ЗНВР, 
Керівники груп 

 

8. Поповнення банку 
педагогічних 
технологій 

Методичні 
звіти ШМО 

ІІ семестр Керівники 
ШМО 

 

9. Каталогізація та 
бібліографія друку 
працівників закладу 
у фахових виданнях 

Комп’ютерна 
бібліотека 
сайту школи 

Упродовж 
року 

Методист, 
бібліотекар 

 

10
. 

Впровадження ПД Участь у 
конкурсі 
«Учитель 
року» 

І семестр ЗНВР  

11
. 

Як допомогти дитині 
розкрити себе? 

Лекторій 
для батьків 

Протягом 
року 

ЗВР, психолог  

12
. 

Підвищення інтересу 
учнів до поглиблення 
знань із предмета 

Предметні 
тижні 

Протягом 
року 

Керівники 
ШМО, ЗНВР 
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13
. 

Удосконалення 
структури, типу й 
форми уроку 
 

Методична 
оперативка 

На запит 
учителів 

ЗНВР  

14
. 

Про результативність 
навчально-виховного 
процесу на основі 
моніторингу 
досягнень учнів 

Наказ червень Директор  

15
. 

Ріст 
професіонального 
потенціалу 
колективу: 
наставництво і 
стажування 

Нарада при 
директорові 

Вересень Директор, ЗНВР  

16
. 

Розвиток ключових 
компетентностей 
учнів: 
Інтерактивні 
технології як засіб 
розвитку творчої 
активності молодших 
школярів 

Школа 
фахової 
майстерності 

Упродовж 
року 

ЗНВР  

17
. 

Дидактико-
методичне та 
матеріально-технічне 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності педагогів 

Засідання 
методичної 
ради 

січень Голова МР  

18 Удосконалення форм Методичні За потреби Заступник  
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. методичної роботи з 
метою реалізації 
обраної теми 

оперативки голови МР 

19
. 

Удосконалення 
педагогічної 
майстерності  

Творчі звіти 
педагогів 

лютий Керівники 
ШМО 

 

20
. 

Шляхи підвищення 
ефективності та 
результативності 
освітнього процесу 

Засідання 
школи 
молодого 
педагога  

лютий Керівник ШМП  

21
. 

Роль педагогічного 
керівництва 
самоосвітньою 
роботою учнів 

Засідання 
ШМО 

березень Керівники 
ШМО 

 

22
. 

Фестиваль 
методичних ідей, 
педагогічних 
знахідок 

Засідання 
педагогічної 
ради 

березень Директор  

 

ІІІ етап  

Узагальнення  та впровадження 

№ 
з/
п 

Основні заходи Форми 
роботи 

Термін 
виконання 

Відповідальні  Відмітка 
про 

виконання 

1. Позаурочна 
діяльність як чинник 
мотивації учнів до 
самореалізації 

Лекція листопад ЗВР  
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2. Активізація процесу 
освіти учнів у 
контексті всебічного 
розвитку особистості 

Психолого-
педагогічний 
семінар 

І семестр ЗНВР, психолог  

3. Просвітницька 
діяльність 

Видавнича 
діяльність 
 

Упродовж 
року 

Педагогічні 
працівники 

 

4. Моніторинг 
діяльності вчителів-
предметників щодо 
забезпечення умов 
особистісного 
розвитку учнів 

Засідання 
ШМО 

ІІ семестр Керівники 
ШМО 

 

5. Сучасні підходи до 
формування 
освітнього 
середовища як 
чинник формування 
мотиваційної сфери 
та позитивного 
досвіду учнів 

Засідання 
ради школи 

лютий Директор  

6. Творчі звіти ШМО Інтелект-
кафе 

лютий Керівники 
ШМО 

 

7. Готовність колективу 
до впровадження 
педінновацій 

Робота 
діагностичної 
групи 

березень Психологічна 
служба 

 

8. Розробка шляхів 
корекції та контролю 

Аналіз березень Директор  

9. Декада «Шлях до 
вдосконалення» 

Звіти гуртків, 
секцій, 

березень Керівники   
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факультативів 

10
. 

Підсумковий 
соціально-
психологічний та 
педагогічний аналіз 
впливу професійної 
компетентності 
вчителя на 
формування 
особистості учня 

Загально-
шкільна 
конференція 

березень Директор  

11
. 

Про підсумки роботи 
школи на реалізацію 
науково-методичної 
проблеми 

Засідання 
педагогічної 
ради 

березень Директор, ЗНВР  

12
. 

Аналітичний 
коментар досвіду 
роботи над 
проблемною темою 
закладу 

Засідання 
методичної 
ради 

червень Заступник 
голови МР 
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Додаток 6 

  

Карта показових заходів, проведених на базі НВК №12 у 2018-2019 н.р. 

№ Дата   Назва заходу Задіяні особи 

1. Жовтень 
2018р. 

Показовий урок  «Я у світі» «Як стати успішною 
людиною» 

Лапчук В.Б., 
Брега Н.І. 

2. Жовтень 
2018р. 

Показовий урок  української мови «Лівий 
овал» 

Іванюк Л.В., 
Прокопець Л.Я. 

3. 
 
 

Жовтень 
2018р. 

Показовий урок  української мови «Азбуки в        
вчиться – завжди пригодиться. Казка про                                       
алфавіт». 

Данилюк О.О, 
Грибчук С.М. 

4. Жовтень 
2018р. 

Міський семінар для учителів громадянської 
освіти «Світ - це інші люди…і навіть в Рівному» 

Лагодюк В.Ю., 
Мотузко О.В., 

Чернишова О.П. 
5. Жовтень 

2018р. 
Засідання школи технологічної майстерності 
(початкова школа) 

 

Лагодюк В.Ю., 
Карабанова Г.В., 
Брега Н.І., 
Федорчук І.В., 
Слободянюк І.О., 
учителі початкових 
класів, які 
працюють за НПП 
«Інтелект України» 
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6. 23.11.2018р
. 

Міський етап Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики. 

Лагодюк В.Ю., 
Бондарук Л.В., 

Чернова О.І. 

7. 12.12.2018р
. 

Міський методичний брифінг «Проект 
«Інтелект України». Українська мова 5 клас. 
Проблеми та рішення» 
 

Лагодюк В.Ю., 
Кішеньчук В.В., 
Шамрик О.Я., 

Венцурик Л.М., 
Сорока І.В., 

Скульська Н.І., 
Вітковська О.П. 

8. 21.02.2019р
. 

І засідання міської та обласної  школи 
технологічної майстерності учасників 
Всеукраїнського науково-педагогічного 
проекту «Інтелект України» 

Лагодюк В.Ю., 
Бондарук Л.В., 
Мотузко О.В., 

Ніколайчук О.І., 
Кішеньчук В.В., 

 учителі 5-6 класів, 
які працюють за 
НПП «Інтелект 

України» 

9. Березень 
2019р. 

Майстер-клас  для вчителів міста «Ажурне 
випилювання» в рамках естафети відкритих 

уроків, ідей, знахідок, майстер-класів 

Іванишин Т.О. 

10
. 

Березень 
2019р. 

Відкритий урок для вчителів міста: 6 клас          
“Технологія виготовлення підставки для 
гаджета. ” 

 Гуменюк С.С 

11
. 

Березень 
2019р. 

Показовий урок я пізнаю світ «Я у світі. 
Плазуни» 

Брега Н.І.,  
Данилюк О.О. 

12
. 

Березень 
2019р. 

Показовий урок я пізнаю світ «Увага – запорука 
успіху» 

Лапчук В.Б., 
Грибчук С.М. 

13 Березень Засідання школи технологічної майстерності  Лагодюк В.Ю., 
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. 2019р  Карабанова Г.В., 
Брега Н.І., 
Федорчук І.В., 
Слободянюк І.О., 
учителі початкових 
класів, які 
працюють за НПП 
«Інтелект України» 

14
. 

26.03.2019р Круглий стіл «Освітнє середовище Нової 
української школи:нові педагогічні підходи, 
методики, технології» 

Лагодюк В.Ю., 
Карабанова Г.В., 

Брега Н.І., 
Федорчук І.В., 

Слободянюк І.В., 
Грибчук С.М., 
Данилюк О.О., 
Талащук Т.М., 

Іванюк Л.В. 

15
. 

З 
15.04.2019р

. по 
19.04.2019р

. 

Міський конкурс «Юні знавці англійської 
мови» 

Лагодюк В.Ю., 
Ніколайчук О.І.,  

Затірка О.М., 
Сидорук Г.В. 

16
. 

02.05.2019р Обласний семінар «Урізноманітнення форм 
навчання математики в контексті Нової 
української школи. Підготовка до ЗНО 
засобами навчально-математичного 
комплексу» 

Лагодюк В.Ю., 
Ніколайчук О.І., 
Мельник Г.М. 
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Додаток 7 

Участь у ярмарку педінновацій  у 2019р. 

 

№ Номінація 

(предмет) 

Дані про автора Тема Форма 

представлення 

1.  Основи 

здоров′я 

Конончук Г.В., 

учитель-методист, 

Коваль В.С., 

Височанська Т.В., 

Місюра О.С., 

 учителі вищої категорії 

Основи здоров′я. 

Дидактичні матеріали. 9 

клас 

Посібник 

2.  Фізична 

культура 

Цимбалюк О.П., 

учитель фізичної 

культури, учитель І 

категорії 

Фізичні якості та їх 

розвиток у волейболіста 

Навчально-

методичний 

посібник 

3.  Фізична 

культура 

Куришко К.А., старший 

учитель 

Методичні засади 

підготовки до уроків 

фізичної культури ХХІ ст. 

Волейбол 

Електронний 

посібник 
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4.  Хімія Самолюк Н.В.,учитель-

методист 

На допомогу вчителю 

(цикл уроків з теми 

«Розчини» та  «Хімічні 

реакції») 

Посібник 

5.  Хімія Заброцька С.В., учитель 

ІІ категорії 

Формування 

компетентності                       

« екологічна грамотність 

і здорове життя» на 

уроках хімії 

Методична 

розробка 

6.  Соціальна 

педагогіка 

Ігнатюк О.Ю., 

соціальний педагог ІІ 

категорії 

Роль гаджетів у житті 

сучасного здобувача 

освіти 

Навчально-

методичний 

посібник 

7.  Практична 

психологія 

Кравчук Н.М., 

практичний психолог-

методист 

Калейдоскоп для 

дорослих 

Посібник 

8.  Біологія Конончук Г.В., 

учитель-методист, 

Вдовенко Л.Г., 

учитель-методист 

Етнопедагогіка як дієвий 

засіб мотиваційного 

компоненту уроків 

біології в 6 класі 

Навчально-

методичний 

посібник 
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Додаток 8 

Друк у фахових виданнях у 2018-2019н.р. 

 

№ ПІП педагогічного 
працівника 

Назва матеріалів Фахове видання 

1.  
Гаврилюк В.В. 

Стаття «Підготовка сучасного 
вчителя до розвитку 
інтелектуальної обдарованості 
учнів початкової школи» 

      Посібник «Сучасний вчитель     
початкової школи:проблеми і 

перспективи в контексті освітньої 
реформи», РДГУ, березень, 2019 

 Гаврилюк В.В. Стаття «Поважне ставлення до 
людської гідності. Людські 
особистості учня – 
найважливіший педагогічний 
інструмент» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Герасимович Ж.О.          Стаття «Гуманна педагогіка» Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Гисюк Н.В.   Стаття «Педагогічні умови 
формування гуманних 
взаємовідносин учителя та учнів 
у початковій школі» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

  Грибчук С.М.   Стаття «Формування творчої 
особистості школяра за 
педагогічною спадщиною            
В. Сухомлинського» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Грицюта О.А.   Стаття «Новаторські ідеї 
педагога В. Сухомлинського в 
контексті виховного простору 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 
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школи» 

 Данилюк О.О. Стаття «Ідеї гуманної педагогіки у 
творчій спадщині                                 
В. Сухомлинського» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 
 Кадепська Г.М. Стаття «Використання творів      

В. Сухомлинського у виховній 
роботі з учнями початкових 
класів та у навчальній діяльності 
(уроки читання, математики, 
української мови, 
природознавства)» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Карабанова Г.В. Стаття «Педагогічна спадщина   
В. Сухомлинського в умовах 
сьогодення 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Квятковська Л.Ф. Стаття «Ідеї гуманної педагогіки 
у творчій спадщині                            
В. О. Сухомлинського» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 
 Кривко В.Г. Стаття «Формування творчої 

особистості школяра за 
педагогічною спадщиною             
В. Сухомлинського» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Лапчук В.Б. Стаття «Педагогічні ідеї               В. 
О. Сухомлинського як 
концептуальна основа 
особистісно орієнтованого 
підходу» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Марушкевич Л.В. Стаття «Формування творчої 
особистості учнів за 
педагогічною спадщиною 
В.О.Сухомлинського» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 
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 Мельничук О.П. Стаття «Педагогічна емпатія до 
дитини, розуміння її почуттів» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Мосійчук Г.О.   Стаття «Спадщина                      
В. О. Сухомлинського в контексті 
розбудови нової української 
школи» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Мосійчук Г.А. Стаття « Сучасні підходи до 
освіти»  

 

Посібник «Сучасний вчитель 
початкової школи:проблеми і 

перспективи в контексті 
освітньої реформи», РДГУ, 

березень, 2019 

 Мусійчук О.О.  Стаття  «В. О. Сухомлинський 
про виховання успіхом у 
навчанні» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 
 Невелічук Л.П.  Стаття «Як виховати справжню 

людину» 
Посібник «Педагогіка 

В.О.Сухомлинського в контексті 
НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Невелічук Л.П., 
Марушкевич Л.В.           

Стаття « Сучасні підходи 
професійного розвитку 
педагога» 

 

Посібник «Сучасний вчитель 
початкової школи:проблеми і 

перспективи в контексті 
освітньої реформи», РДГУ, 

березень, 2019 

3. Павлюк Н.О.   Стаття «Розумова праця і зв’язок 
школи із життям» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 
4. Прокопець Л.Я. Стаття «Розвиток пізнавальних 

інтересів на уроках читання за 
творами В. О. Сухомлинського» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

5. Семенюк В.П. Стаття «Твоє Здоров’я в твоїх Посібник «Педагогіка 
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руках». В. О. Сухомлинський» В.О.Сухомлинського в контексті 
НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

6. Сирочук Н.П. Стаття «Прогресивні педагогічні 
ідеї у творчості  
В.Сухомлинського» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

7. Слободянюк І.О. Стаття «Принципи гуманізму і 
дитиноцентризму в педагогічній 
спадщині В. Сухомлинського» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

8. Талащук Т.М. Стаття «Особливості розумового 
виховання молодших школярів у 
педагогічній спадщині                  
В. О. Сухомлинського» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 Ульмер І.І.  Стаття «Спадщина 
В.Сухомлинського в контексті 
пріоритетів освіти ХХІ століття»  

Збірник тез «Актуальні 
проблеми реформування 
дошкільної та початкової освіти 
України у контексті 
євроінтеграційних процесів». 
20.03.2018р. – Рівне: РВЦ МЕГУ 
ім.акад. Дем’янчука, 2018. – 
292с. 

9. Федорчук І.В. Стаття «Особистісно зорієнтоване 
навчання як концептуальна 
основа педагогіки В. 
Сухомлинського» 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 

НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

10. Чернишова О.П. Стаття «Вплив християнізації на 
формування української 
освіти»   

Збірник «Історичні 
дослідження», РДГУ,  
травень 2018р. 

 

11. Шквородюк Л.В.  Стаття «Ідеї гуманної педагогіки 
у творчій спадщині                       В. 

Посібник «Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в контексті 
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О. Сухомлинського» НУШ», РДГУ, вересень 2018р. 

 

 

 

Додаток 9 

 Друк у Інтернет-виданнях у 2018-2019н.р. 

 

№ ПІП педагогічного 
працівника 

Назва матеріалів, дата 
публікації 

         Сайт Сертифікат, 
свідоцтво, 

грамота 

1.  Бурбела Тетяна 
Вікторівна, 

учитель 
української мови 

та  літератури 

Урок позакласного 
читання у 5 класі. Тема: 

«Химерні прогоди героїв 
сучасної казки Івана 

Андрусяка «Стефа та її 
Чакалка»». 

Створено 18 лютого 
2019р. 

 https:// naurok.com.ua 
/publ/ 93582 

Сертифікат  
№ ДБ-

190293582 

2. Бурбела Тетяна 
Вікторівна, 

учитель 
української мови 

та  літератури 

Контрольна робота з 
теми «Творчість І. Нечуя-

Левицького та Панаса 
Мирного»  . 

Створено 18 лютого 
2019р. 

https:// naurok.com.ua 
/publ/ 93582 

Сертифікат  
№ ДБ-

190293582 

3. Бурбела Тетяна 
Вікторівна, 

Контрольна робота 
«Просте односкладне 

https:// naurok.com.ua 
/publ/ 93582 

Сертифікат  
№ ДБ-
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учитель 
української мови 

та  літератури 

речення. Неповні 
речення». 

Створено 18 лютого 
2019р. 

 

190293582 

4. Бурбела Тетяна 
Вікторівна, 

учитель 
української мови 

та  літератури 

Контрольна робота з 
теми «Творчість І. 

Франка». 
Створено 18 лютого 
2019р. 

https:// naurok.com.ua 
/publ/ 93582 

Сертифікат  
№ ДБ-

190293599 

5. Бурбела Тетяна 
Вікторівна, 

учитель 
української мови 

та  літератури 

Творчість Т. Шевченка. 
Створено 18 лютого 
2019р. 

https:// naurok.com.ua 
/publ/ 93582 

Сертифікат 
 № ДБ-

190293590 

6. Бурбела Тетяна 
Вікторівна, 

учитель 
української мови 

та  літератури 

Творчість Т. Шевченка. 
Створено 18 лютого 

2019р. 

https:// naurok.com.ua 
/publ/ 93582 

Сертифікат 
 № ДБ-

190293593 

7. Герасимович 
Жанна 
Олександрівна, 
учитель 
початкових 
класів  
 

Виховний захід  
«Проводи зими та 

зустріч весни». 
Створено в січні 2019 р. 

book-server.net Січень 2019р. 

8. Ломакіна Інна 
Миколаївна, 
учитель 

Конспект уроку  
«Мережеві технології та 

інтернет». 

https://naurok.com.ua Сертифікат  
№ДБ-

1903101929 

https://naurok.com.ua/
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інформатики, 
фізики  

 

Створено  18 березня 
2019р. 

 від 18.03.19 р. 

9. Ломакіна Інна 
Миколаївна, 
учитель 
інформатики, 
фізики  

 

Самостійна робота 
«Виконавці алгоритмів. 

Лінійні алгоритми». 
Створено  19 березня 

2019р. 

https://naurok.com.ua Сертифікат 
№ДБ-

1903101957, 
від 19.03.19 р. 

10
. 
 

Ломакіна Інна 
Миколаївна, 
учитель 
інформатики, 
фізики  

 

Комплексні задачі з 
теми «Табличний 

процесор». 
Створено  18 березня 

2019р. 
 

https://naurok.com.ua Сертифікат 
№ДБ-

1903102234 
 від 18.03.19 р 

 

11
. 

Ломакіна Інна 
Миколаївна, 
учитель 
інформатики, 
фізики  
 

Презентація до уроку на 
тему «Алгоритми з 
розгалуженнями». 
Створено  18 березня 
2019р. 

https://naurok.com.ua Сертифікат 
№ДБ-

1903102231  
від 18.03.19 р 

 
 

12
. 

Ломакіна Інна 
Миколаївна, 
учитель 
інформатики, 
фізики  
 

Презентація до уроку на 

тему «Міжпредметні 

зв'язки при вивченні 

курсу фізики та 

астрономії в школі». 

Створено  18 березня 
2019р. 

https://naurok.com.ua Сертифікат 
№ДБ-

1903102215 
від 18.03.19 р 

 

13 Ломакіна Інна Розв'язки практичних https://naurok.com.ua Сертифікат 

https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
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. Миколаївна, 
учитель 
інформатики, 
фізики  
 

завдань з теми 
«Алгоритми та 

програмування» для 
підручника 5 клас  

№ДБ-
1903102213 

від 18.03.19 р 
 

14
. 

Ломакіна Інна 
Миколаївна, 
учитель 
інформатики, 
фізики  

 

Конспект уроку  
«Алгоритми з 

розгалуженнями». 
Створено  18 березня 

2019р. 
 

https://naurok.com.ua Сертифікат 
№ДБ-

1903101944 
від 18.03.19 р. 

15
. 

Мазурок Анна 
Петрівна, 
учитель 
зарубіжної 
літератури 

Сценарій позакласного 
заходу «Пам’яті 

Висоцького». 
Створено  2018 р. 

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

  2018 р. 

16
. 

Мазурок Анна 
Петрівна, 
учитель 
зарубіжної 
літератури 

Урок-вікторина за 
повістю М. Твена 

«Пригоди Тома Сойєра». 
Створено  2018 р. 

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

2018 р. 

17
. 

Мазурок Анна 
Петрівна, 
учитель 
зарубіжної 
літератури 

Матеріали до уроку 
вивчення біографії 

письменника 
«Використання легенд 

про М.В. Гоголя». 
Створено  2018 р. 

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

2018 р. 

18
. 

Мазурок Анна 
Петрівна, 
учитель 

Конспект уроку «Образ 
Полліани у творі Е. 

Портер». 

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

2018 р. 

https://naurok.com.ua/
http://book.rosvita.rv.ua/
http://book.rosvita.rv.ua/
http://book.rosvita.rv.ua/
http://book.rosvita.rv.ua/
http://book.rosvita.rv.ua/
http://book.rosvita.rv.ua/
http://book.rosvita.rv.ua/
http://book.rosvita.rv.ua/
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зарубіжної 
літератури 

Створено  2018 р. 

19
. 

Остапчук Тетяна 
Анатоліївна, 
учитель 
української мови 
та  літератури 

Використання Googl 
форм у роботі вчителя 
української мови. 
Матеріали свята-
конкурсу до 
Міжнародного дня 
рідної мови. 
Створено 06 березня 
2019 р. 

https://vseosvita.ua Свідоцтво  
№YH 86880 

20
. 

Остапчук Тетяна 
Анатоліївна, 

учитель 
української мови 

та  літератури 

Використання Googl 
форм у роботі вчителя 
української мови. 
Числівник як самостійна 
частина мови. 
 Створено 06 березня 
2019 р. 

https://vseosvita.ua Свідоцтво  
 № AP161224  

21
. 

Остапчук Тетяна 
Анатоліївна, 

учитель 
української мови 

та  літератури 

Хмари слів на уроці 
української мови при 
вивченні теми 
«Числівник». 
Створено 07 березня 
2019 р. 

 

https://vseosvita.ua Свідоцтво  
№AO159852 

22
. 

Прончук Марія 
Василівна, 
учитель 
інформатики  

100 публікацій з 
інформатики 

Створено  16 лютого 
2019р. 

 

 https://vseosvita.ua Грамота за 
вагомий 

особистий 
внесок та 
визначні 
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досягнення, 
спрямовані на 

розвиток 
освітнього 

проекту 
“Всеосвіта”, 

від 16.02.2019 
р. №IF396077 

23
. 

Савсуненко 
Тетяна 
Вікторівна, 
педагог-
організатор 

Розробки виховних 
заходів до річниці 
Голодомору. 
Створено 2018 р. 

 

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

2018 р. 

24
. 

Ульмер Іванна 
Ігорівна, 
учитель 

української мови 
та  літератури 

 

Урок з української 
літератури у 5 класі. 

Тема : «Зірка Мензатюк 
«Таємниця козацької 

шаблі». Подорож 
історичними місцями 

сучасної України». 
Створено 14 лютого 

2019р. 

https:// naurok.com.ua 
/publ/ 93582 

Сертифікат  
№ ДБ – 

190292474 
 від 14.02.19р. 

25
. 

Ульмер Іванна 
Ігорівна, 
учитель 

української мови 
та  літератури 

 

Презентація до уроку з 
української літератури у 

5 класі. Тема : «Зірка 
Мензатюк «Таємниця 

козацької шаблі». 
Подорож історичними 

місцями сучасної 
України». 

https:// naurok.com.ua 
/publ/ 93582 

Сертифікат  
№ ДБ – 

190293348  
від 17.02.19р. 

http://book.rosvita.rv.ua/
http://book.rosvita.rv.ua/
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Створено 17 лютого 
2019р. 

26
. 

Ульмер Іванна 
Ігорівна, 
учитель 

української мови 
та  літератури 

 

Запитання та відповіді 
до повісті з української 

літератури у 5 класі. 
Тема: «Зірка Мензатюк 
«Таємниця козацької 

шаблі». Подорож 
історичними місцями 

сучасної України». 
Створено 19 лютого 

2019р. 

https:// naurok.com.ua 
/publ/ 93582 

Сертифікат     
№ ДБ – 

190294021  
від 19.02.19р. 

27
. 

Шквородюк 
Людмила 
Володимирівна, 
учитель 
початкових 
класів 
 

Конспект уроку 
української мови з теми 

«Дієслово». 
Створено  20 лютого 
2019р. 

 

https://naurok.com.ua 20.02.2019р. 
 

28
. 

Шквородюк 
Людмила 
Володимирівна, 
учитель 
початкових 
класів 
 

Конспект розвитку 
зв’язного мовлення з 
теми «Моє місто». 
Створено  20 лютого 
2019р. 

 

https://naurok.com.ua 20.02.2019р. 
 

29
. 

Шквородюк 
Людмила 
Володимирівна, 
учитель 

Сценарій родинного 
свята «Свято Матері». 
Створено  20 лютого 
2019р. 

https://naurok.com.ua 20.02.2019р. 
 

https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
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початкових 
класів 
 

 

30
. 

Ядвіжук Тамара 
Володимирівна, 
учитель 
української мови 
та  літератури 

 

Віктор Близнець «Звук 
павутинки». 

Неповторний світ 
дитинства – старт у 
майбутнє доросле 

життя. 6 клас 
(позакласне читання). 
Створено  02.2019 р. 

http://navigator.rv.ua/  Лютий 2019р. 

31
. 

Ядвіжук Тамара 
Володимирівна, 
учитель 
української мови 
та  літератури 

 

Станіслав Чернілевський 
«Теплота родинного 

інтиму», «Забула внучка 
в баби черевички». 
Настрої й почуття, 

висвітлені в поезіях 
(любов, доброта, висока 

духовність). 
 6 клас. 

Створено  02.2019 р. 

http://navigator.rv.ua/  Лютий 2019р. 
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Додаток 10 

Методичні посібники педагогів НВК № 12 по узагальненню досвіду роботи, схвалені  рішенням науково-методичної ради РОІППО,  

протокол №  від 22.02.2019р. 

 

 

 1.Затірка О.М. «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови з метою формування 

компетентнісної особистості». 

     2.Іванкова Н.В. «Ігрові технології як форма підвищення ефективності навчання математики в школі». 

     3.Ніколайчук О.І. «Формування позитивної мотивації навчальної діяльності шляхом впровадження сучасних методик 

навчання». 

     4.Чернишова О.П. ««Розвиток критичного та креативного мислення на уроках суспільствознавчих дисциплін». 
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Додаток 11 

 

Робота у міських і обласних творчих групах 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я  учасника Назва творчої групи 

1.  Бабійчук Т.П. Впровадження ІКТ в навчальний процес з 

анлійської мови 

2.  Бондарук Л.В. Творча група з розробки навчальних модулів з 

фізики  для учнів 6-9 класів  НПП «Інтелект 

України» 
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3.  Брега Н.І. (керівник груп) Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

4.  Бурбела Т.В. Використання  Інтернет-технологій на уроках 

української мови та літератури 

5.  Велетнюк О.В. Літературний фанклуб 

6.  Венцурик Л.М. Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

7.  Вітковська О.П.     Літературний фанклуб 

Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

8.  Гайдук Г.В. По розв’язуванню олімпіадних задач 

9.  Гисюк Н.В. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

10.  Грибчук С.М. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 
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11.  Грицюта О.І. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

12.  Данилюк О.О. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

13.  Іванюк Л.В. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

14.  Квятковська Л.Ф. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

15.  Кішеньчук В.В. Використання  Інтернет-технологій на уроках 

української мови та літератури  

Обласна та міська творча група з питань 

створення програми  літератури рідного краю  

Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

16.  Коваль В.С. Творча група з розробки навчальних модулів з 

біології для учнів 6-9 класів  НПП «Інтелект 

України» 
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17.  Коваль Г.Є. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

18.  Кривко В.Г. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

19.  Лапчук В.Б. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

20.  Мартинюк Л.І. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

21.  Мілінчук М.М. Розвиток та формування інформаційної 

читацької компетентності учнів в умовах 

оновлення змісту освіти 

22.  Мосійчук Г.А. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

23.  Мотузко О.В. Творча група з розробки навчальних модулів з 

географії  для учнів 6-9 класів  НПП «Інтелект 

України»  

24.  Мусійчук О.О. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 
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25.  Невелічук Л.П. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

26.  Ніколайчук О.І. Творча група з розробки навчальних модулів з 

математики  для учнів 6-9 класів  НПП 

«Інтелект України» 

27.  Остапчук Т.А. Обласна та міська творча група з питань 

створення програми  літератури рідного краю 

28.  Примачок В.В. Літературний фанклуб 

29.  Прокопець Л.Я. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

30.  Самолюк Н.В. Творча група з розробки навчальних модулів з 

хімії для учнів 6-9 класів  НПП «Інтелект 

України» 

31.  Сирочук Н.П. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

32.  Слободянюк І.О. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

33.  Скульська Н.І. Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 
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України» 

34.  Солтис Т.С. Літературний фанклуб 

35.  Сорока І.В. 

  

Літературний фанклуб 

Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

36.  Третьяк Т.С. По розв’язуванню олімпіадних задач 

37.  Ульмер І.І. Обласна та міська творча група з питань 

створення програми  літератури рідного краю 

38.  ФедорчукІ.В.(керівник груп) Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

39.  Чернишова О.П. Мнемоніка 

40.  Шамрик О.Я. Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

41.  Шубер Г.О. Обласна творча група вчителів трудового 

навчання з формування та розвитку ключових 

компетентностей учнів через застосування 
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педагогічної технології «Метод проектів» 

42.  Ядвіжук Т.В. Літературний фанклуб 

Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 
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 Додаток 12 

 

Участь у вебінарах, онлайн-курсах, педагогічних читаннях у 2018-2019 н.р. 

                       

№ Прізвище,ім′я, 
по батькові 
вчителя 

Назва курсу Дата видачі Кількість 
годин 

Ким виданий 

1. Білоконь Регіна 
Володимирівна  

Вебінар- презентація 
нового підручника з 
англійської мови для 1 
кл. НУШ  

11.05.2018р. 1 година  Інтерактивна 
школа 
творчого 
вчителя 

2. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Онлайн-курс 
«Недискримінаційний 
підхід у навчанні» 

25.11.2018р. 32 години Онлайн - 
освіта «EdEra» 

3. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Dinternal Education 
seminar «Playful 
Learning – Substantial 
Results» 

15.03.2018р. 3 години DINTERNAL 
Education 
 

4. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Семінар «Ефективне 
навчання англійської 
мови відповідно до 
принципів 
компетентнісного 

01.11.2018р. 2,5 годин  DINTERNAL 
Education 
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підходу» 

5. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «What’s new in 
the primary classroom» 

24.05.2018р. 1 година  DINTERNAL 
Education 
 

6. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «Engaging  your 
Business Students with 
Real World English» 

07.06.2018р. 1 година  DINTERNAL 
Education 
 

7. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «What’s new in 
the primary classroom» 

29.05.2018р. 1 година DINTERNAL 
Education 
 

8. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Training session «Ideas 
for Teaching Primary 
Learners: How to Engage 
Young Learners» 
 
 

13.03.2018р.  Macmillan 
Education 

9. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Training session «Literacy 
Skills: Teaching Reading 
and Writing to Primary 
Learners» 

23.01.2018р.  Macmillan 
Education 

10. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «Teaching 
Sounds and Letters in 
Primary Classroom» 

16.10.2018р.  Cambridge 
University Press 

11. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «Integrate 
Learning in Primary 
Classroom» 

14.09.2018р. 1 година Cambridge 
University Press 
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12. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «The Power of 
Storytelling» 

23.01.2018р.  Cambridge 
University Press 

13. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «Planning 1-
year lessons: How to 
assess ?» 

02.10.2018р. 1 година DINTERNAL 
Education 
 

14. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «Welcome back 
to School» 

22.08.2018р. 1 година  National 
Geographic 
Learning and 
Linguist LTD 

15. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «The Power of 
TED – Developing 
Effective Presentation 
Skills» 

13.06.2018р. 1 година  National 
Geographic 
Learning and 
Linguist LTD 

16. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «The 
Importance of Role 
Models in developing 21st 
Century Citizens» 

09.10.2018р. 1 година National 
Geographic 
Learning and 
Linguist LTD 

17. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «Playing Games 
with Our World!» 

26.09.2018р. 1 година  National 
Geographic 
Learning and 
Linguist LTD 

18. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Seminar «Summertime 
Activities» 

27.06.2018р. 1 година National 
Geographic 
Learning and 
Linguist LTD 

19. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «Listening and 
Note-taking» 

23.02.2018р. 1 година National 
Geographic 
Learning and 
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Linguist LTD 

20. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «Why do we 
need CPT in our 
classrooms?» 

31.10.2018р. 1 година National 
Geographic 
Learning and 
Linguist LTD 

21. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «A Thematic 
Approach To Language 
Learning» 

20.02.2018р. 1 година National 
Geographic 
Learning and 
Linguist LTD 

22. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «The Questions 
We Ask» 

20.03.2018р. 1 година National 
Geographic 
Learning  

23. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «Preparing for 
ZNO: making the most of 
Use of English tasks» 

27.10.2018р.  Cambridge 
University Press 

24. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Webinar «How to 
integrate critical thinking 
at lower levels» 

05.03.2018р. 1 година National 
Geographic 
Learning  

25. Білоконь Регіна 
Володимирівна 

Adult/Academic webinar: 
«Keys to Academic 
Success» 

15.02.2018р. 1 година National 
Geographic 
Learning 

26.  Бондарець 
Юлія Юріївна 

Seminar «Playful 
Learning – Substantial 
Results» 

15.03.2018р. 3 години DINTERNAL 
Education 
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27.  Бондарець 
Юлія Юріївна 

Seminar «Ефективне 
навчання англійської 
мови відповідно до 
принципів 
компетентісного 
підходу» 

01.11.2018р. 2,5 
години 

DINTERNAL 
Education 
 

28. Бондарець Юлія 
Юріївна 

Webinar «Quick Start 
with Quick Minds» 

20.08.2018р.  Cambridge 
University Press 

29.  Webinar «8 Benefits of 
Using Quick Minds in the 
New Ukrainian School» 

15.05.2018р.  Cambridge 
University Press 

30. Бондарець Юлія 
Юріївна 

Seminar «Teaching 
Primary Students» 

Лютий 
2018р. 

3 години Macmillan 
Education 

31. Боровець 
Наталія 
Вікторівна  

Вебінар «Презентація 
нового підручника з 
англійської мови для 1 
кл. НУШ – спільний 
проект Вид-ва «Ранок» 

11.05.2018р. 1 година Інтерактивна 
школа 
творчого 
вчителя 

32. Боровець 
Наталія 
Вікторівна 

Семінар «Ефективне 
навчання англійської 
мови відповідно до 
принципів 
компетентнісного 
підходу» 

01.11.2018р. 2,5 
години 

DINTERNAL 
Education 
 
 

33. Боровець 
Наталія 
Вікторівна 

Семінар «Playful 
Learning – Substantial 
Results»  

15.03.2018р. 3 години DINTERNAL 
Education 
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34. Боровець 
Наталія 
Вікторівна 

Webinar «Quick Start 
with Quick Minds» 

20.08.2018р.  Cambridge 
University Press 

35. Боровець 
Наталія 
Вікторівна 

Webinar «8 Benefits of 
Using Quick Minds in the 
New Ukrainian School» 

15.05.2018р.  Cambridge 
University Press 

36. Боровець 
Наталія 
Вікторівна 

Seminar «Teaching 
Primary Students» 

Лютий 
2018р. 

3 години  Macmillan 
Education 

37. Возняк Ірина 
Валеріївна 

Вебінар «Start up! Your 
Primary English 
Classroom with 
Goglobal!» 

 1 година Інтерактивна 
школа 
творчого 
вчителя 

38. Возняк Ірина 
Валеріївна 

Seminar «Playful 
Learning – Substantial 
Results» 

15.03.2018р. 3 години DINTERNAL 
Education 
 

39. Возняк Ірина 
Валеріївна 

Seminar «Ефективне 
навчання англійської 
мови відповідно до 
принципів 
компетентісного 
підходу» 

01.11.2018р. 2,5 
години 

DINTERNAL 
Education 
 

40. Возняк Ірина 
Валеріївна 

Seminar «Teaching 
Primary Students» 

Лютий 
2018р. 

3 години Macmillan 
Education 

41. Возняк Ірина 
Валеріївна 

Webinar «Teaching 
Sounds and Letters in 
Primary Classroom» 

16.10.2018р.  Cambridge 
University Press 
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42. Возняк Ірина 
Валеріївна 

Webinar «8 Benefits of 
Using Quick Minds in the 
New Ukrainian School» 

15.05.2018р.  Cambridge 
University Press 

43. Возняк Ірина 
Валеріївна 

Вебінар -презентація 
нового підручника з 
англійської мови для 1 
кл. НУШ  
 

11.05.2018р.  Інтерактивна 
школа 
творчого 
вчителя 

44. Гаврилюк Віра 
Володимирівна 

Педагогічні читання, 
присвячені 100-річчю з 
дня народження 
видатного вітчизняного 
педагога Василя 
Олександровича 
Сухомлинського 
«Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в 
контексті Нової 
української школи» 

27.09.2018р. 6 годин Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет 

45. Гаврилюк Віра 
Володимирівна  

Міжнародна науково-
практична Інтернет- 
конференція «Сучасний 
вчитель початкової 
школи: європейський 
вимір» 

28.11.2017р.  Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет 

46. Галганець Ірина 
Вікторівна  

Вебінар «Ранкові 
хвилини спілкування» 

25.01.2018р. 2 години Видавнича 
група 
«Основа» 
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47. Герасимович 
Жанна 
Олександрівна 

Педагогічні читання, 
присвячені 100-річчю з 
дня народження 
видатного вітчизняного 
педагога Василя 
Олександровича 
Сухомлинського 
«Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в 
контексті Нової 
української школи» 

27.09.2018р. 6 годин Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет 

48. Гойда Ольга 
Петрівна 

Seminar «Teaching 
Primary Students» 

Лютий 
2018р. 

3 години Macmillan 
Education 

49. Гойда Ольга 
Петрівна 

Webinar «Quick Start 
with Quick Minds» 

20.08.2018р.  Cambridge 
University Press 
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50. Гойда Ольга 
Петрівна 

Webinar «8 Benefits of 
Using Quick Minds in the 
New Ukrainian School» 

15.05.2018р.  Cambridge 
University Press 

51. Гойда Ольга 
Петрівна 

Seminar «Playful 
Learning – Substantial 
Results» 

15.03.2018р. 3 години DINTERNAL 
Education 
 

52. Гойда Ольга 
Петрівна 

Seminar «Ефективне 
навчання англійської 
мови відповідно до 
принципів 
компетентісного 
підходу» 

01.11.2018р. 2,5 
години 

DINTERNAL 
Education 
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53. Данилова Ірина 
Юріївна 

Проект «Шкільний 
учитель нового 
покоління» 

2017 – 
2018р. 

 British Council 

54. Данилова Ірина 
Юріївна  

Семінар 
“Майстерність учителя 
ХХІ століття” , який 
проводиться за участі 
волонтерів Корпусу 
Миру США в Україні 
Тімоті Данте Мелоні та 
Ніколь Дінтіно  

12.04.2018р. 6 годин Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет  

55. Залюбовська  
Валентина 
Леонтіївна 

On-line kurs: «Literatura 
XIX – XXI w. dla dzieci I 
mlodziezy»  

26.11 – 
30.11.2018р. 

18  годин Prezes 
Stowarzyszenia 
«Wspolnota 
Polska» 
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56. Залюбовська  
Валентина 
Леонтіївна 

Szkolenie 
«Programowanie jezyka 
w klasach mlodszych 
szkoly polonijnej» 

23.04.2018р.  Prezes 
Stowarzyszenia 
«Wspolnota 
Polska» 

57. Залюбовська  
Валентина 
Леонтіївна 

Szkolenie dla nauczycieli 
jezyka polskiego 

09.11.2018р.  Szkola Jezyka 
Polskiego 
Glossa 

58. Залюбовська  
Валентина 
Леонтіївна 

Webinar «Gramatyka w 
nauczaniu jezyka 
polskiego jako obcego. 
Jak objasniac, wdrazac, 
cwiczyc, utrwalac I 
sprawdzac jej znajomosc. 
Czesc 1.» 

11.12.2018р.  Wydawnictwo 
Prolog 
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59. Карабанова 
Ганна 
Володимирівна 

Педагогічні читання, 
присвячені 100-річчю з 
дня народження 
видатного вітчизняного 
педагога Василя 
Олександровича 
Сухомлинського 
«Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в 
контексті Нової 
української школи» 

27.09.2018р. 6 годин Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет 

60. Ковальова 
Людмила 
Миколаївна 

Webinar dedicated to the 
Safer Internet Day 2018 

07.02.2018р.  Cisco 
Networking 
Academy 

61. Конончук 
Галина 
Василівна  

Вебінар «Як на уроках 
основ здоров’я у 5-9 
класах формувати 
здоров’язбережувальну 
компетентність у зв’язку 
з іншими ключовими 
компетентностями» 

3.04 – 
13.04.2018р. 

 Інтерактивна 
школа 
творчого 
вчителя 
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62. Конончук 
Галина 
Василівна  

Вебінари: « 
Застосування елементів 
компетентнісно 
орієнтованого навчання 
на уроках біології у 8-9 
класах»; «Сучасна 
систематика живих 
організмів (в межах 
програми для 10 класу, 
затвердженої 2017р.) 

03.04 – 
13.04.2018р. 

2 години Інтерактивна 
школа 
творчого 
вчителя 

63. Лавренчук Інна 
Ярославівна 

Webinar «Quick Start 
with Quick Minds» 

20.08.2018р.  Cambridge 
University Press 

64. Лавренчук Інна 
Ярославівна 

Webinar «8 Benefits of 
Using Quick Minds in the 
New Ukrainian School» 

15.05.2018р.  Cambridge 
University Press 
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65. Лавренчук Інна 
Ярославівна 

Seminar «Teaching 
Primary Students» 

Лютий 
2018р. 

3 години Macmillan 
Education 

66. Лавренчук Інна 
Ярославівна 

Seminar «Ефективне 
навчання англійської 
мови відповідно до 
принципів 
компетентісного 
підходу» 

01.11.2018р. 2,5 
години 

DINTERNAL 
Education 
 

67. Лавренчук Інна 
Ярославівна 

Oxford Day   Oxford 
University Press 
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68. Лавренчук Інна 
Ярославівна 

Seminar «Playful 
Learning – Substantial 
Results» 

15.03.2018р. 3 години DINTERNAL 
Education 
 

69.  Ломакіна Інна 
Миколаївна 

Webinar dedicated to the 
Safer Internet Day 2018 

07.02.2018р.  Cisco 
Networking 
Academy 

70. Мороз Ольга 
Миколаївна 

«B2-Prufungen des 
Goethe-Instituts» 

11.01.2018р.  Goethe Institut 

71. Мороз Ольга 
Миколаївна 

Lernverhalten von 
Jugendlichen «Schulen: 
Partner der Zukunft» 

23.02.2018р.  Goethe Institut 
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72. Мороз Ольга 
Миколаївна 

«Themenorientierter 
Sprachunterricht, 
sprachsensibler 
Fachunterricht»  

27.10.2018р.  Goethe Institut 

73. Мороз Ольга 
Миколаївна 

Вебінар «Педагогіка 
співробітництва – 
стратегія радісної та 
успішної освіти» 

25.06.2018р. 2 години Видавнича 
група 
«Основа» 

74. Мороз Ольга 
Миколаївна 

Вебінар «Наскрізна 
змістова лінія «Здоров’я 
і безпека» в 
інтегрованих проектах» 

26.06.2018р. 2 години Видавнича 
група 
«Основа» 

75. Мороз Ольга 
Миколаївна 

Вебінар «Технології 
Web-2.0 та інтернет-
сервіси для педагога, їх 
місце в сучасному 
уроці» 

25.06.2018р. 2 години Видавнича 
група 
«Основа» 
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76. Прончук Марія 
Василівна 

Курс «Основи веб-
розробки» 

Листопад 
2018р. 

 BrainBasket 
Foundation 

77. Прончук Марія 
Василівна 

Webinar Dedicated to 
the Safer Internet Day  

07.02.2018р.  Networking 
Academy 

78. Савсуненко 
Тетяна 

Вебінар «Як розпізнати 
булінг у класі та 
знищити його як 
явище» 

04.07.2018р. 2 акад.  
години 
 
 
 
 

ТОВ «Освітній 
проект «На 
урок» 

79. Сидорук Галина 
Василівна  

Вебінар презентація 
нового підручника з 
англійської мови для 1 
кл. НУШ  
 

11.05.2018р. 1 година  Інтерактивна 
школа 
творчого 
вчителя 

80. Сидорук Галина 
Василівна 

Webinar «Integrated 
Learning in Primary 
Classroom» 

14.09.2018р. 1 година Cambridge 
University Press 
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81. Сидорук Галина 
Василівна 

Webinar «Teaching 
Sounds and Letters in 
Primary Classroom» 

16.10.2018р.  Cambridge 
University Press 

82. Сидорук Галина 
Василівна 

Webinar «Quick Start 
with Quick Minds» 

20.08.2018р.  Cambridge 
University Press 

83. Сидорук Галина 
Василівна 

Webinar «8 Benefits of 
Using Quick Minds in the 
New Ukrainian School» 

15.05.2018р.  Cambridge 
University Press 

84. Сидорук Галина 
Василівна 

The Pearson-Dinternal 
seminar «Розвиток 
усного мовлення 
шляхом застосування 
інноваційних методик 
та інтерактивних 
технологій на уроках 
англійської мови та 
позакласної роботи» 

21.10.2015р.  The Pearson-
Dinternal 
methodologist 
PTE examiner 

85. Сидорук Галина 
Василівна 

Seminar «Playful 
Learning – Substantial 
Results» 

15.03.2018р. 3 години DINTERNAL 
Education 
 

86. Сидорук Галина 
Василівна 

Seminar «Teaching 
Primary Students» 

Лютий 
2018р. 

3 години Macmillan 
Education 

87. Сирочук Ніна 
Петрівна  

Впровадження 
інтерактивної освітньої 
платформи 
«Вчи.ком.юа» в 
навчальний процес 

25.05.2018р.  ТзОВ 
«Вчи.ком.юа» 
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88. Сирочук Ніна 
Петрівна  

ІІІ Науково-практична 
Інтернет конференція 
«Сучасний вчитель 
початкової школи: 
актуальні тенденції та 
пріоритети» 

30.11- 
01.12.2016р. 

 Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет 

89.  Степаненко 
Ліна Пилипівна 

Practical Conference 
«International 
Certification in Ukraine: 
Sharing Common 
Standards of English 
Language Teaching and 
Assessment» 

31.10.2018р. 3,5 
години 

DINTERNAL 
Education; 
ILAC 
 

90. Федорчук Ірина 
Володимирівна  

Вебінар «Ранкові 
хвилини спілкування» 

25.01.2018р. 2 години Видавнича 
група 
«Основа» 

91. Чибиряк Інна 
Михайлівна  

Розробка уроку 
«Порівняння 
раціональних чисел» з 
математики в 6-му класі 

Квітень 
2018р. 

 Форум 
педагогічних 
ідей 

92. Чибиряк Інна 
Михайлівна 

Учасник «Методичних 
витівок» учителів 
математики, хімії, 
біології та фізики 

  Комунальна 
установа 
«Рівненський 
міський 
методичний 
кабінет» 
Рівненської 
міської ради 
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93. Чернова Ольга 
Ігорівна 

Курс «Основи веб-
розробки» 

Листопад 
2018р. 

 BrainBasket 
Foundation 

94. Чернова Ольга 
Ігорівна 

Webinar dedicated to the 
Safer Internet Day 2018 

07.02.2018р.  Cisco 
Networking 
Academy 

95. Шквородюк 
Людмила 
Володимирівна 

Всеукраїнська науково-
практична конференція: 
«Акутальні проблеми 
реформування 
дошкільної та 
початкової освіти 
України у контексті євро 
інтеграційних процесів» 

20.03.2018р.  МЕГУ 

96. Шквородюк 
Людмила 
Володимирівна 

Міжнародна науково-
практична Інтернет 
конференція «Сучасний 
вчитель початкової 
школи: європейський 
вимір» 

28.11.2018р.  Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет 

97. Шквородюк 
Людмила 
Володимирівна 

Педагогічні читання: 
«Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в 
контексті нової 
української школи» 

27.09.2018р. 6 годин Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет 

98. Ядвіжук Ніна 
Володимирівна 

Вебінари : 
«Використання 
підручника для 
формування 

03.04 – 
13.04.2018р. 

 Інтерактивна 
школа 
творчого 
вчителя 
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компетентностей на 
уроках праці (5 клас)»; 
«Елементи 
компетентнісного 
навчання у підручнику з 
технологій для 10 
класу» 

99. Ядвіжук Ніна 
Володимирівна 

Вебінар «Створення 
КОМАНДИ психолого-
педагогічного 
супроводу в школі» 

29.11.2018р. 1,5 
години 

MCFR Цифрове 
видавництво 

100
. 

Ядвіжук Ніна 
Володимирівна 

Вебінар 
«Інтелектуальна карта: 
використання в освітній 
діяльності» 

14.09.2018р. 1,5 
години 

MCFR Цифрове 
видавництво 

101
. 

Ядвіжук Ніна 
Володимирівна 

Вебінар «Як «загасити 
полум’я» конфлікту, або 
Розв’язуємо конфлікти у 
закладі загальної 
середньої освіти» 

28.03.2018р. 1,5 
години 

MCFR Цифрове 
видавництво 

102
. 

Ядвіжук Ніна 
Володимирівна 

Вебінар «Гармонізуємо 
професійне життя 
вчителя, або Що керує 
діями людини ?» 

06.03.2018р. 1,5 
години 

MCFR Цифрове 
видавництво 

103
. 

Ядвіжук Тамара 
Володимирівна  

Вебінари : «ЗНО 
українська мова»; 
«Читацька 
компетентність». 

03.04. – 
13.04.2018р. 

2 години Інтерактивна 
школа 
творчого 
вчителя 
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Додаток 113 

Предметні тижні 

 

 

 

МІСЯЦЬ 

 

 

 

І ТИЖДЕНЬ 

 

ІІ ТИЖДЕНЬ 

 

ІІІ ТИЖДЕНЬ 

 

ІVТИЖДЕНЬ 

Жовтень 

Місячник 

патріотичного 

виховання 

 

 

 

Тиждень 

історії 

 

 

 

 

 

Листопад 

Місячник 

правових знань 

  

 

  

Тиждень 

правознавства 

Грудень Тиждень 

фізичної 
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 культури та 

предмета 

„Захист 

Вітчизни”” 

Січень   Тиждень 

математики та 

інформатики 

 

Лютий 

Місячник 

здорового 

способу життя 

 

Декада 

іноземних мов 

 

 

 

 

 

Тиждень світової 

літератури 

Березень 

Місячник 

естетичного 

виховання 

Декада 

української 

мови та 

літератури 

 

 

Тиждень 

музики, 

образотворчого 

мистецтва та 

трудового 

навчання 

 

 

Квітень 

Місячник 

екологічної 

освіти і 

виховання 

  

Тиждень 

фізики   хімії , 

географії, та 

космонавтики 

 

Тиждень 

біології, 

природи, 

екології та 

 

Тиждень безпеки 

дитини 
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основ здоров’я 
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Додаток 14 

Серпень 2018 

І. 1. Про підсумки роботи за 2018-2019н.р.  

    2. Про пріоритетні завдання на 2019-2020н.р. 

    3. Про затвердження плану роботи закладу на 2019-2020н.р. 

 

                                                       Вересень 2018 

І.1.Про вибір та замовлення підручників для учнів 5-го класу. 

    

 

Грудень 2018 

І.  Стан організації освітнього процесу з географії, природознавства, 

економіки. 

 

                                                        Січень 2019 

І.1.Про ознайомлення із Положенням про зарахування, відрахування та 

переведення учнів до НВК №12 для здобуття повної загальної середньої 

освіти. 

  2.Про ознайомлення з Інструкцією з діловодства у Рівненському НВК №12 

Рівненської міської ради. 

3.Про сертифікацію педагогічних працівників. 

4.Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною 

медаллю. 

5.Про професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та про ознайомлення із щорічним планом підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 
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ІІ.Стан організації освітнього процесу із зарубіжної літератури. 

 

Лютий 2019 

І. 1. Стан організації освітнього процесу з трудового навчання і технологій. 

    

 

Березень 2019 

І. Про вибір та замовлення підручників для учнів 2 класу. 

ІІ. Про вибір та замовлення  проектів підручників за фрагментами 
електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника для учнів 
6,11 класів. 

ІІІ. Презентація творчого доробку вчителів, які атестуються. 

 

Травень 2019 

 

 

І. Про стан злочинів та правопорушень. 

1. Про підготовку матеріалів для проведення ДПА в 4, 9- их класах. 

2.Про звільнення від проходження ДПА учнів 11-их класів на підставі 

міжнародних сертифікатів мовних іспитів . 

3.Про рекомендацію кандидатури Лапчук Віри Богданівни до нагородження 

Подякою Міністерства освіти і науки України. 

4.Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу під час 

проведення урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, 

зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, на 

час літніх канікул. 

ІІ. 1.Про хід роботи над проблемною темою закладу. 

2.Про нагородження похвальними листами учнів перевідних класів. 
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3.Про звільнення від проходження ДПА учнів 9-их класів на підставі довідок 

медико-педагогічної комісії . 

4.Про переведення учнів 1-8,10 класів. 

5.Про переведення екстерна Челяди Павла. 

6.Про недопущення випадків порушень прав дітей з боку педагогів під час 

освітнього процесу. 

7.Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу під час 

проведення урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, 

зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, на 

час літніх канікул. 

 

 

     

Червень 2019 

І. 1. Про видачу документів про базову  середню освіту учням 9-их  класів у 

2018-2019н.р. 

2.Про переведення та зарахування до 10-х класів учнів, що отримали базову 

загальну середню освіту відповідно до поданих заяв. 

3.Про відрахування  з числа учнів закладу тих, що не виявили бажання 

продовжити навчання у Рівненському навчально-виховному комплексі №12 

Рівненської міської ради . 

4.Про  нагородження учнів 11 класів грамотами за особливі досягнення з 

окремих предметів . 

ІІ. 1. Про нагородження учнів 11 класів Золотою та Срібною медалями.  

      2. Про випуск учнів 11-их класів. 

      3.Про випуск екстерна. 

ІІІ. Про випуск та видачу документів про повну загальну середню освіту  

учневі 11-А класу Моцному.  

 


