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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 цінність знань та самодостатність учителя, як джерела інформації. 

Якісна освіта є фундаментом сильної нації. Освітяни визначають майбутнє через 

якісну освітню траєкторію. Місія школи – становлення України як Батьківщини 

вільних і талановитих людей. Майбутнє країни, її соціально-економічне та 

духовне піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені за 

обдарованою молоддю, її майбутньою елітою, поколінням, здатним навчатися 

впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.  

 

Центральну роль у вихованні громадянина, який є особистістю, патріотом 

та інноватором, має виконувати система загальної середньої освіти – Нова 

українська школа. Мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє 

ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини. Нова українська 

школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки, яка стала авангардом, 

рушійною силою змін в освіті. Ключова зміна для учнів стосується підходів до 

навчання, змісту освіти та зміни освітнього середовища, а саме ставлення до 

дитини: увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного 

навчання.  

        

Основна діяльність Рівненського навчально-виховного комплексу  №12 

Рівненської міської ради у 2019-2020 навчальному році спрямована на створення 

умов для реалізації державної політики в сфері освіти та здійснювалась згідно з 

вимогами основних нормативних документів: 
-  Конституції України; 

- Закону України «Про освіту»; 

- Закону України «Про загальну середню освіту»; 

- Указів Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013 «Про національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» та від 18.05.2019 

року №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»;     

- Концепції Нової української школи; 

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти»; 

- Концепції національно-патріотичного виховання; 

- Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні»; 

- Державної цільової соціальної програми фізичної культури і спорту на період до 

2020року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 

року № 115; 

- Статуту школи та інших чинних законодавчих та нормативно-правових 

документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта». 

Упродовж 2019–2020 навчального року адміністрацією  вжито заходи, 

спрямовані на забезпечення належних умов для функціонування НВК №12 та 



створення умов для рівного доступу усіх категорій дітей регіону до якісної освіти 

відповідно до їхніх потреб. 

Концепція НВК № 12 ґрунтується на гуманістичній, особистісно 

зорієнтованій освіті. Педагогічний колектив школи вважає, що кожному 

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

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

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

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

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

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

процесу.         

Пріоритети школи:             

- найдорожча цінність – людське життя;       

- якісна освіта – сяйво людського життя;        

- найбільше багатство – багатство людських стосунків;     

- найбільша краса – краса людських взаємин. 

Кредо педагогічного колективу: вести до успіху кожного. 

Зусилля дирекції школи та педагогічного колективу за активної підтримки 

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

пріоритетних напрямів розвитку освіти, на подолання наявних проблем, 

вирішення перспективних завдань.         

Найхарактернішою особливістю системи навчання у НВК № 12 є 

співіснування двох стратегій організації навчання: традиційної та 

інноваційної. Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності 

особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку творчих 

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

іншими людьми.          

 Засновник Навчально-виховного комплексу №12 – Рівненська міська рада. 

Форма власності – комунальна. Педагогічний колектив разом із батьківською 

громадськістю працює над створенням сучасного освітнього середовища, яке 

забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів. Структура 

навчально-виховного комплексу, як школи-ліцею дає змогу добре засвоїти новий 

зміст і набути компетентності для життя.  

У Рівненському НВК №12 навчальний процес здійснюється українською 

мовою, запроваджено навчання за НПП «Інтелект України», поглиблене вивчення 

іноземних мов з першого класу, математики – з восьмого, а з п’ятого класу 

налагоджено систему створення пропедевтичних класів. Навчання у старшій 

школі профільне. У школі велика увага приділяється позакласній роботі, 

міжнародній співпраці, проєктній діяльності, 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. 



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? ✓ 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. Дитиноцентризм, орієнтація на потреби учня в 

освітньому процесі є пріоритетом діяльності НВК №12.  

          

2. Загальні показники навчальної діяльності 
У 2019-2020 н. р. в  школі функціонувало 57 класів, (така ж кількість, як  у 

минулому навчальному році), на початок навчального року навчалось 1751 учень.  

У початковій ланці – 23 класи (778 уч.),  в основній – 28 (809 уч.), в старшій – 6 

класів (164 уч.). Середня наповнюваність класів  становила 31 уч., за рік вибуло із 

закладу за межі міста 2 учні, загальна кількість учнів на кінець року – 1750. Учні 

школи навчались у дві зміни, у першу навчалося 48 класів (1502 учні), що на 1 

більше, ніж у минулому році,  а в другу зміну – 9 класів (249 учнів) що на 1 

менше, ніж у минулому році. 

Впродовж навчального року четверо  учнів закладу навчались за 

індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) Челяда П. 4-Г кл., 

Морозко І. 3-Д кл., Литвинець С.  7-Д кл., Мартинюк С. 8-В кл. Двоє учнів школи 

навчалися у класах з інклюзиіною формою навчання (Бондарчук М.  1-Д кл.  та 

Поліщук К. 7-Д кл.) 

 Випущено зі школи та вручено документи про освіту – 224 випускникам  (3 

екстерни), з них 85 свідоцтв про повну загальну середню освіту та 139 свідоцтва 

про базову середню освіту; 14 випускників 9-х класів отримали свідоцтво з 

відзнакою, 7 учнів 11-х класів отримали свідоцтво особливого зразка за високі 



досягнення у навчанні і нагороду – золоту медаль, 3 учні отримали свідоцтво 

особливого зразка, нагороду –  срібну медаль;  28 учнів 11-х класів отримали 

грамоти за особливі досягнення з окремих предметів, 178 учнів (що на 48 більше, 

ніж у минулому навчальному році) перевідних класів (3–8,10 кл.) нагороджені 

похвальними грамотами. Переведено до наступних класів – 1627 учнів. За 

результатами річного оцінювання  навчального року - 202 учні (12%, що на 3% 

більше, ніж в минулому році) навчались на високому рівні та 935 (53%)  на 

достатньому.  

 

 

Моніторинг якості освіти 

за 2019-2020 навчальний рік 

 

 

 

3. 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 звернення громадян з наступних 

питань:  

 З приводу зарахування до 1 класу – 375 

 З приводу працевлаштування – 12 

 З приводу переводу дитини з одного класу в інший – 17 

 З приводу переводу дитини в іншу школу – 17 

 З приводу зарахування дитини до школи – 15 

 З приводу навчальних досягнень дитини – 107 

 З особистих питань – 37 

 З приводу тимчасового звільнення учня від навчання – 35 

 З приводу оздоровлення дитини – 7 

 З приводу відновлення документів про освіту – 4 

 З приводу характеристики на учня – 17 

  З приводу організації індивідуального навчання – 3 

  З приводу покращення матеріально-технічної бази -  4  

 

У НВК №12 розроблено та налагоджено систему внутрішніх та зовнішніх 

комунікацій. 



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 відвідуваних 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 навчальних досягнень 

учнів і педагогічної майстерності.  

 Основними завданнями, які забезпечують внутрішньошкільний контроль, є: 

 періодична перевірка виконання вимог державних авторських програм із 

предмета, спецкурсу; 

 систематичний контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, 

дотримання учителями науково обґрунтованих вимог до змісту, форм і 

методів навчально-виховної роботи; 



 поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями, рівнем їхнього 

розвитку, володінням методами самостійного набуття знань; 

 надання допомоги вчителям у навчально-виховній роботі та у 

вдосконаленні своєї педагогічної майстерності; 

 вивчення досвіду вчителів; 

 постійна перевірка виконання усіх планів роботи школи і прийняття 

управлінських рішень. 

На сучасному етапі дирекція НВК №12 розподіляє цілі та завдання 

контролю за такими напрямками: 

 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 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, 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 чинній  Інструкції з ведення ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів правилами і нормами. 

Відповідно до цієї Інструкції щороку, перед початком навчального року, 

педагогічних працівників ознайомлюють із змістом та вимогами до ведення 

ділової документації. 

 Важлива роль належить єдиному документу планування роботи школи – 

річному плану, який складено за участю педагогічного колективу, органів 

учнівського самоврядування. Він відображає найголовніші питання діяльності 

школи. План роботи обговорюють на педраді. Ґрунтується план на глибокому 

аналізі діяльності педагогічного та учнівського колективів і орієнтований на 

досягнення кінцевого результату в навчально-виховному процесі. 

 

 

4. Мережа класів 

У закладі - 31 клас (1 -Б, -В, -Г, -Д; 2- А, -Б, -В, -Г, -Д, -Е;  3-А, -Б, -В, -Г;  4-

А, -Б, -В, -Г, -Д;  5-А, -Б, -В, -Г;  6-А, -Б, -В, -Г, -Д;  7-А, -Б, -В), які навчалися  за 

науково-педагогічним проектом «Інтелект України», 2 класи (1-А та 2-Ж) НУШ, 

2 класи (1-Д та 7-Д) інклюзивного навчання, 10 загальноосвітніх класів (3-Д, 

4-Е, 5-Д, 5-Е, 6-Ж, 6-Е, 7-Г, 7-Д, 8-Д, 9-Д), два класи (8-В, 8-Г) з вивченням двох 

іноземних мов 
У 2019 – 2020 н. р. у школі впроваджувалось профільне навчання: 

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

класи); 

- іноземний профіль (10-В, 11-Б, 11- В класи). 

У поточному навчальному році у закладі функціонувало 6 класів з 

поглибленим вивчення окремих предметів: 

 -  поглиблене вивчення іноземної мови (англійської) у   9-В, 9- Г (2 класи);   

-  поглиблене вивчення математики (4  класи) у   8-А,- Б;  9-А,-Б. 

 

5. Аналіз кадрового забезпечення 

У Рівненському навчально-виховному комплексі №12 Рівненської міської 

ради впродовж 2019-1020 н.р. працювало 142 педагогічних працівники та 2 

бібліотекарі.  З них: 2 педагоги – організатори, 7 вихователів ГПД, 1 практичний 

психолог, 1 соціальний педагог, 1 логопед, 2 вихователі класу з інклюзивною 



формою навчання, 12 працівників знаходились у відпустці по догляду за дитиною. 

За умовами прийняття на роботу – 4 сумісники, 6 тимчасових працівників та 132 

працівники з основним місцем роботи. Серед педагогічного колективу  -  13 

пенсіонерів за віком та 4 вчителі-пенсіонери за інвалідностю. У 139 педагогів 

закладу вища освіта,  у 2  – середня спеціальна. 

Результати атестації педагогічних працівників закладу за 2019-2020 н.р. 

свідчать про позитивну динаміку зростання педагогічної майстерності та 

фахового рівня педагогічного колективу: 
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Якісний склад вчителів НВК №12    
Вища категорія –   98 чол. (69 %) 

Вища категорія, учитель – методист –   56 чол. (39%) 

Вища категорія, ст. учитель –   26 чол. (18%) 

Вища категорія –                 16 чол. ( 11%) 

І категорія  –      11  чол. (8%) 

ІІ категорія –     12  чол.  ( 9%) 

Спеціаліст  –      21 чол. (15%) 

 

 6. Освітні програми 

Освітній  процес у 2019 – 2020 навчальному році проводився на основі 

освітньої програми. Освітня програма Рівненського навчально-виховного 

комплексу №12 Рівненської міської ради  розроблена на виконання Закону 

України «Про освіту»  від 05.09.2017р  № 2145-VIII, постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової загальної освіти», 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 школи НВК 

№12,  затверджена директором школи. Освітня програма оприлюднена на веб-

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

Навчання у 2019-2020н.р. здійснювалося на основі навчальних планів, що 

висвітлені в освітній програмі закладу. 

Освітній процес  у 2019-2020н.р. було організовано за семестровою системою:   І 
семестр - з 02 вересня по 31 грудня; ІІ семестр – з 15 січня по 29 травня.   Учням 

було надано впродовж року канікули:  осінні – з 28 жовтня по 03 листопада, 

зимові - з 01 січня по 14 січня; весняні - з 09  по 15 березня, другі весняні канікули 

(пасхальні): з 17 квітня по 21 квітня, загалом навчальний процес  тривав впродовж 

33 робочих тижнів.   
     Відповідно до програм та календарного планування вчителями-предметниками 

було проведено з кожного навчального предмету робочого плану певну  кількість 

уроків. 

 Виконання практичної частини програм з навчальних предметів відповідав 

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. 
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 Здійснювалось оцінювання учнів, що відповідало 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 та оцінки у класних журналах. Тематичне оцінювання 

здійснено з усіх предметів згідно з календарними планами, велося поточне 

оцінювання. 

 Гранично допустиме тижневе навантаження учня не перевищувало 

кількості годин, передбачених чинними державними санітарними правилами і 

нормами. 

Індивідуальна форма навчання (педагогічний патронаж) організована 

відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019р. «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016р. 

№8». Освітній рівень учнів, що навчаються за індивідуальною формою, 

відповідає вимогам Державного стандарту початкової та базової загальної 

середньої освіти.  

7. Робота з обдарованими учнями 

В НВК добре  налагоджена система роботи з обдарованими учнями.  Метою 

цієї системи є створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і 

творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого 

самовдосконалення учнів, залучення обдарованої молоді до науково-

дослідницької діяльності, підвищення статусу обдарованих дітей та їх 

наставників. Педагогічний колектив школи упродовж навчального року 

здійснював  роботу  для забезпечення результативності навчально-виховного 

процесу,  оволодіння учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і 

навичками, які були спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної 

дитини та створення умов для самореалізації особистості у сучасному суспільстві.  

 Це питання постійно було під контролем адміністрації закладу, 

розглядалося на нарадах при директорові, оперативно-методичних нарадах 

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

класні керівники визначали найбільш здібних учнів  з різних сфер діяльності, 

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

гуртків, спортивних секцій, систематично брали участь у проведенні позакласних 

заходів, були постійними учасники предметних олімпіад різних рівнів, конкурсів, 

турнірів, змагань тощо.  

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

ключові моменти: створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної 

та обдарованої дитини; профільність та допрофільна підготовка, оптимальна 

варіативна частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, 

цільова система позакласної роботи; співтворчість учителя і школяра на науково-

дослідницькій основі; висока ефективність уроку в НВК; запровадження нових 

педагогічних та інформаційних технологій; співпраця з батьками, громадськістю; 

постійний психологічний супровід розвитку креативності; індивідуальна робота з 



обдарованими та здібними школярами; 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 2019р. було проведено І етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із 15 навчальних предметів. Відповідно до звітів, поданих 

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

участь  641 учень, що становить 73% від кількості учнів, які навчаються у 6-11 

класах. За протоколами журі призові місця отримали 240 (42%) учасників І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. На основі аналізу  олімпіадних  робіт та 

протоколів журі визначило 93 учні для участі у ІІ етапі  учнівських олімпіад. 

Учасники здобули 64 перемоги (додаток ),  що на 9 менше,  якісний показник 

знизився на 6% в порівнянні  минулим  навчальним  роком.   

На підставі наказів управління освіти Рівненської міської ради «Про 

підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад» за 

кількісними показниками переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Рівного наш заклад 

тримає високі позиції:  у 2012- 2013н. р., 2013-2014н.р., 2014-2015н.р., 2016-

2017н.р.– І місце, у 2015-2016н.р.- ІІ місце, у 2017-2018н.р.,  2018-2019н.р.,  2019-

2020н.р. – І місце. 

Серед учасників обласного етапу учнівських олімпіад було 12 учнів закладу 

(на 5 менше, ніж у минулому році),  які   здобули 11 перемог, що на дві менше, 

ніж у минулому році  (додаток). Високий рівень знань, добре сформовані уміння 

та навички за результатами протоколів журі ІІІ етапу  олімпіад показали учні 

таких педагогічних працівників школи:  Замлинної Т. Й., Бабійчук Т. П., Гайдук 

Г. В.,  Мотузко О. В.,  Самолюк Н. В., Шамрик О. Я., Ніколайчук О. І., Венцурик 

Л. М., Примачок  В. В., Прончук М. В., Ковальової Л. М., Сороки І. В. Варто 

зауважити, що якісний показник участі становив  92%, що на 16 % більше, ніж у 

минулому році.  Відповідно до наказу управління освіти Рівненського 

міськвиконкому від 09.06.2020р. №137-осн.  «Про підсумки участі в ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2019-2020н.р.» за 

кількістю перемог у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед закладів 

міста Рівного наш НВК  має високий  показник  (11 перемог) -  перше місце. 

 Учні, які посіли перші місця на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, були учасниками відбірково-тренувальних зборів для участі у 

четвертому етапі олімпіад:   з англійської  мови (Колодинський А., 9-В ), з 

астрономії (Ковалик Н., 10-Б), з математики (Ільчук Я.,11-А), з української мови 

та літератури (Талащук К., 10-В та Войтович П. 9-В ), з хімії  (Конончук А., 8-А). 

У зв’язку із карантинними заходами ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у 2020 році було відмінено.  

Для учнів 5-6 класів відповідно до Положення про учнівську олімпіаду 

«КРОК» було проведено олімпіади (І етап) з математики,  української мови та 

літератури., ІІ етап олімпіад не проводився у зв’язку із карантинними заходами.  



  В порівнянні з минулим навчальним роком  результати Всеукраїнського 

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

погіршились  - відсутні учасники  І етапу.  На  обласному етапі (додаток 3)  чотири 

перемоги:   Серпутько В. (уч. 10-Б класу) – 1 місце, Ковалик Н. ( уч. 10-Б класу) – 2 

місце,  секція «Технологічні процеси та перспективні технології», вчитель Гайдук Г. 

В.; Мартинович Я. (уч. 11-Б класу) – 2 місце,  секція «Всесвітня історія», вчитель 

Чернишова О. П.;  Пастушок І. (уч. 9-Б класу) – 2 місце, відділення «Комп’ютерні 

науки», вчителі Чернова О. І., Гайдук Г. 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 учні школи беруть участь у Всеукраїнському 

математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському фізичному конкурсі 

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

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

українознавчій грі «Соняшник».   

За 2019-2020 н. р. учні школи показали такі результати: перше командне 

місце  міського дебатного клубу «Прес» (Осіпчук Д., Колодинська А., Мартинович 

Я.),  вч. Бугайчук О. О.;  два переможці обласного етапу літературного конкурсу 

«Перло многоцінне», учениця 11-А класу Сачук О. (ІІ місце)  у номінації «Поезія 

старших школярів» (вч. Бурбела Т. В.), учень 9-В класу Кирильчук С. (ІІІ місце) у 

номінації «Проза старших школярів» (вч. Венцурик Л. М.);  один переможець 

обласного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, 

учениця 4-Д класу Андрійчук Ю. (1 місце), вчитель Гисюк Н. В. , один переможець  

міського етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, 

учениця 9-В класу Войтович П. (2 місце)  та чотири лауреати: Момоток А., Кавлюк 

І., Літвіненко Д., Марушкевич О.  (вч. Примачок В.В. Венцурик Л.М., Шамрик О. 

Я., Бурбела Т.В.); п’ять  призерів міського етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: 

Кавлюк І., Мещишин І., Файфура С., Войтович П., Талащук К. (вч. Скульська Н. І., 

Венцурик Л. М., Ульмер І. І., Шамрик О. Я.,Сорока І. В., Примачок В. В.) та 

переможець ІІІ і ІV етапів  Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка  (2 місце), учениця 10-В класу Талащук К., вчитель Венцурик Л. 

М.; два призери Дем'янчук В. та Дем' янчук О. (2 місце)  міського конкурсу читців-

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

В., Венцурик Л. М.). 

Учні школи показали високі результати у конкурсах природничо-

екологічного спрямування.  Команда учнів 7-Г класу у складі Колнер А., Бугайчук 

О., Маляр Д.  виборола 3 місце у загальноміській грі «Квізкотекa» в рамках 

Всеукраїнської акції  «Годівничка»  (вч. Коваль В. ). Учні 8-А класу 

Вишновецький В., Ярмолка В., Морозовський Я. були учасниками  міської 

екологічної гри-змагання з популяризації практичних прийомів побутового 

енергозбереження «Енергетичний рух» (2 місце), учитель Конончук Г. В.; один 

призер, учень 9-б класу Пелех  В., міського конкурсу «Годівничка для синички» 

(вч. Іванишин Т.О.). 

Високих результатів досягли учні, які навчаються у класах з поглибленим 

вивченням іноземної мови: один переможець, учениця 10-В класу Затірка Г., 



Всеукраїнського конкурсу обміну учнівською молоддю Державного департаменту 

США «Flex»  (вч. Затірка О. М.). Учні школи були активними учасниками  

відзначення Дня Європи у місті Рівне. Переможцем міського конкурсу есе з теми 

«Пізнаємо Європу – змінюємо Україну» - двоє учнів Степаненко В.  (1 місце) та 

Шинкарьова А. (2 місце); переможцем міського конкурсу презентацій з теми 

«Європа в в об`єктиві» стала Кухарук Є. (2 місце); лауреатом міського фестивалю 

з теми «Моя улюблена європейська країна» стала Затірка Г. 

Учні, які вивчають німецьку мову стали переможцями Міжнародних 

конкурсів.  Кухарук Є. перемогла  у конкурсі від Goethe-Institut «Fotografie-

Werkstatt», отримала запрошення та була учасником  воркшопу  для учнів 

PASCH-шкіл  у місті Києві;  учениця 6-Г класу -  Дудко А. брала участь у 

конкурсі малюнків від Goethe-Institut „Schule digital: Wie geht das?   Журі конкурсу 

високо оцінило роботи та надало приз глядацьких симпатій, а саме, вона отримала 

підручники для вивчення німецької мови та книгу з коміксами. Двоє учнів 

Колодинська А. (11-Б) та Шинкаьова А. (10-В) були учасниками конгресу "Наука 

і навчання в епоху цифрових технологій", де учні з різних країн презентували 

результати своїх напрацювань. 

Результативною була участь учнів у конкурсах декоративно-прикладного 

мистецтва: два призери міського конкурсу «Новорічна композиція»- учениця 6-Г 

класу Дудко А. (3 місце)  та учень 7-А класу Кішеньчук М. (2 місце), вчителі 

Ядвіжук Н. В., Іванишин Т. О.; три призери міського етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір»: Бугайчук О. 7- Г( 2 місце), вчитель 

Прокопець Е. В.; Залюбовський Д. 7-А клас (2 місце),  вчитель Іванишин Т. О.; 

Федорчук Х. 7-А клас (2 місце),  вчитель Ядвіжук Н. В. 

 Загалом впродовж 2019-2020н. р. учні школи брали активну участь в 

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

конкурсах, виставках, фестивалях тощо), але у звя’зку із карантином  COVID-19 

багато заходів було відмінено. Проте результати свідчать, що педагогічний 

коллектив школи приділяє велику увагу пошуку, розвитку, підтримці творчого 

потенціалу обдарованої молоді.  

8.  Результати  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за роками 

 

№ Предмет 2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

1 Українська  мова та   

література 
3 2 6 6 7 7 

2 Математика 13 7 9 10 12 13 

3 Фізика 5 8 8 6 6 6 

4 Інформатика 3 2 1 2 2 2 



5 Інформаційні 

технології 
7 4 5 7 9 7 

6 Економіка 0 1 - - 1 - 

7 Хімія 6 5 7 8 4 5 

8 Біологія 3 2 2 2 5 4 

9 Географія 0 4 3 2 3 3 

10 Історія 3 1 3 4 4 4 

11 Правознавство 1 3 3 3 2 2 

12 Англійська  мова 3 3 3 5 6 6 

13 Німецька  мова 2 4 4 5 3 1 

14 Трудове навчання 

(хлопці) 
1 1 0 2 0 0 

15 Трудове навчання 

(дівчата) 
1 1 2 1 1 0 

16 Астрономія 3 5 6 2 5 3 

17 Польська мова - - - 1 3 1 

 Всього: 54 53 62 66 73 64 

 

Результати  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за роками 

Предмет 2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

Українська мовата   

література 

- - - 1 2 3 

Математика 3 1 2 1 1 2 

Фізика 1 2 1 - 1  

Інформатика - - - - 1  

Хімія - 2 2 1 - 1 

Біологія - 1 1 1 1  

Географія - - - 1 1 1 

Історія - - - - 1  

Правознавство - - - - -  

Англійська мова - - - - - 1 

Німецька  мова 1 1 2 3 2  

Трудове навчання 1 - - - -  

Інформаційні технології 1 1 2 2 2 2 

Астрономія 1 2 2 1 1 1 



Всього: 8 10 12 11 13 11 

 

9.  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 

2019 

2020 

1 3 3 1 6 1 0 

 

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 

2019 

2020 

4 3 4 2 3 3 4 

 

 

 

 Результативність роботи учителів з обдарованими учнями  

у 2019-2020н.р. 

 

 

№ Прізвище, ім’я, по 

батькові вчителя 

Предмет, який 

викладає 

 

Досягнення 

1. 1 Андраш Тетяна 

Валентинівна 

Учитель англійської 

мо  мови 

1 перемога 

2.  Бондарук Людмила 

Володимирівна 

Учитель фізики 1 перемога 

3.  Бабійчук Тетяна Петрівна Учитель англійської 

мови 

3 перемоги 

4.  Бугайчук Ольга 

Олексіївна 

Педагог-організатор 1 перемога 

5.  Бурбела Тетяна 

Вікторівна 

Учитель української 

мови та літератури 

3 перемоги 

6.  Венцурик Людмила 

Михайлівна 

Учитель української 

мови та літератури 

9 перемог 

7.  Велетнюк Осана 

Валентинівна 

Учитель української 

мови та літератури 

1 перемога 

8.  Височанська Т. В. Учитель біології 1 перемога 

9.  Гайдук Галина 

Валентигівна 

Учитель математики 11 перемог 

10.  Гисюк Наталія 

Володимирівна 

Учитель початкових 

класів 

2 перемоги 

11.  Жагаріна Ольга Учмтель 2 перемоги 



Олександрівна правознавства та 

історії 

12.  Заброцька Світлана 

Віталіївна 

Учитель фізики та 

хімії 

2 перемоги 

13.  Замлинна Тетяна 

Йосипівна 

Учитель математики, 

фізики, астрономії 
7 перемог 

14.  Залюбовська Валентина 

Леонтіївна 

Учитель польської 

мови 

1 перемога 

15.  Затірка Олена Михайлівна Учитель англійської 

мови 

2 перемоги 

16.  Іванишин Тарас Олегович Учитель трудового 

навчання 

3 перемоги 

17.  Качараба Ольга Павлівна Учитель географії 2 перемоги 

18.  Кішеньчук Валентина 

Володимирівна 

Учитель української 

мови та літератури 

1 перемога 

19.  Коваль Вікторія 

Святославівна 

Учитель біології 2 перемоги 

20.  Ковальова Людмила 

Миколаївна 

Учитель 

інформатики 

3 перемоги 

21.  Конончук Галина 

Василівна 

Учитель біології 2 перемоги 

22.  Мазур Андрій 

Володимирович 

Учитель 

інформатики 

1 перемога 

23.  Місюра Олекасандра 

Сергіївна 

Учитель біології 1 перемога 

24.  Мороз Ольга Миколаївна Учитель німецької  

мови 

5 перемог 

25.  Мотузко Оольга 

Василівна 

Учитель географії 2 перемоги 

26.  Ніколайчук Оксана 

Іванівна 

Учитель математики 6 перемог 

27.  Примачок Валентина 

Василівна 

Учитель української 

мови та літератури 

6 перемог 

28.  Ревуцька Світлана 

Анатоліївна 

Учитель німецької 

мови 

2 перемоги 

29.  Самолюк Наталія 

Василівна 

Учитель хімії 6 перемог 

30.  Скрипнюк Наталія 

Миколаївна 

Учитель історії 1 перемога 

31.  Скульська Надія Іванівна Учитель української 

мови та літератури 

1 перемога 

32.  Сорока Ірина 

Володимирівна 

Учитель української 

мови та літератури 

3 перемоги 

33.  Степаненко Ліна 

Пилипівна 

Учитель англійської 

мови 

3 перемоги 

34.  Третьяк Таміла Сергіївна Учитель математики 1 перемога 



35.  Чернишова Олександра 

Петрівна 

Учитель історії 4 перемоги 

36.  Чернова Ольга Ігорівна Учитель 

інформатики 

2 перемоги 

37.  Шамрик Оксана Яківна Учитель української 

мови та літератури 

5 перемог 

38.  Прончук Марія Василівна Учитель 

інформатики 

6 перемог 

39.  Прокопець Едуард 

Володимирович 

Учитель трудового 

навчання 

1 перемога 

40.  Ядвіжук Ніна 

Володимирівна 

Учитель трудового 

навчання 

2 перемоги 

41.  Ульмер Іванна Ігорівна Учитель української 

мови та літератури 

1 перемога 

 

10. Підсумки методичної роботи 

 

 Зміст та структура методичної роботи в  Рівненському НВК № 12 Рівненської 

міської ради у 2019-2020 н.р. були визначені чинними 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 2019-2020н.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», 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. 

 

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.  

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. 

     Формування компетентної особистості, здатної до успішної життєдіяльності та 

самовизначення, шляхом впровадження сучасних методик навчання у 2019-

2020н.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. 

 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: 

№ 

з/п 

Основні заходи Форми 

роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні  

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  

література із 

проблеми 

Методична 

оперативка 

Упродовж

року 

Бібліотекарі 

5. Створення 

алгоритму поетапної 

роботи 

Методична 

рада 

вересень ЗНВР 



педагогічного 

колективу над 

науково-методичною 

темою 

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,  

-каталогізація 

педагогічних 

здобутків 

ШМО- 

круглі столи 

 

 

 

Жовтень- 

Лютий  

Керівники 

ШМО 

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  Предметні Протягом Керівники 



учнів до 

поглиблення знань з 

предмета 

тижні року ШМО, ЗНВР 

ІІ етап  

Науково-практичний  

№ 

з/п 

Основні заходи Форми 

роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні  

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 

освітнього процесу 

відповідно до 

завдань розвитку 

школи та науково-

методичної теми 

Психологіч

ний 

практикум 

 Психологічна 

служба 

6. Розвиток життєвих 

компетенцій 

засобами новітніх 

технологій» 

Засідання 

ШМО 

класних 

керівників 

лютий ЗВР 

7. Використання 

інформаційно-

Динамічні 

інтегровані 

Упродовж 

року 

ЗНВР, 

Керівники груп 



комунікаційних 

технологій 

 

групи 

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 

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 

Засідання 

методичної 

ради 

січень Голова МР 



забезпечення 

інноваційної 

діяльності педагогів 

18

. 

Удосконалення форм 

методичної роботи з 

метою реалізації 

обраної теми 

Методичні 

оперативки 

За потреби Заступник 

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  

1. Позаурочна 

діяльність як чинник 

мотивації учнів до 

самореалізації 

Лекція листопад ЗВР 

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 

Засідання 

ради школи 

лютий Директор 



освітнього 

середовища як 

чинник формування 

мотиваційної сфери 

та позитивного 

досвіду учнів 

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, 

факультативів 

березень Керівники  

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 

 

       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 

(Додаток 1), учителі закладу взяли активну участь в обласному конкурсі-ярмарку 

педагогічної  творчості (Додаток 2), посилено друк у фахових(Додаток 3) та  

Інтернет-виданнях (Додаток 4),  видано шість методичних посібників, де 

узагальнено педагогічний досвід працівників у рамках атестації (Додаток 5), 

продовжено роботу  у міських та обласних творчих групах (Додаток 6). 

Додаток 1 

Карта показових заходів, проведених на базі НВК №12 у 2019-2020 н.р. 

№ Дата   Назва заходу Задіяні особи 

1. 13-14 
серпня 
2019р. 

Курси підготовки вчителів базової школи до 
роботи в класах науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» на 2019-2020 н.р. 

Лагодюк В.Ю., 
Мотузко О.В., 

Карабанова Г.В., 
Бондарук Л.В., 
Ніколайчук О.І., 
Кішеньчук В.В. 

2. 18-20 
вересня 
2019р 

Презентаційний урок математики (технології 
CLILL) «Стереометрія навколо нас» 

Лагодюк В.Ю., 
Мороз О.М. 

3. 
 
 

18-20 
вересня 
2019р 

Презентаційний урок біології (технології CLILL) 
«Кровотечі. Перша допомога під час кровотеч» 

Місюра О.С., 
Мороз О.М. 

4. 18-20 Презентаційний урок інформатики (технології Ковальова Л.М., 



вересня 
2019р 

CLILL) «Навчання в Інтернеті. Професії 
майбутнього. Тенденції на ринку праці. 
Використання Інтернету для навчання» 

Мороз О.М. 

5. 18-20 
вересня 
2019р 

Презентаційний урок німецької мови                 
«Відпочинок влітку » 

Ревуцька С.А. 

6. 03 грудня 
2019 р. 

Педагогічні слухання для молодих освітян 
початкової школи «Оцінювання у сучасній 

школі» 

Лагодюк В.Ю., 
Карабанова Г.В., 
Брега Н.І., 
Кривко В.Г. 

7. 20.11.2019р
. 

Міський етап Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання (технологій) 

Лагодюк В.Ю., 
Конончук Г.В., 
Ядвіжук Н.В. 

8. 22.11.2019р
. 

Міський етап Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики 

Лагодюк В.Ю., 
Бондарук Л.В., 

Чернова О.І. 
9. 28 січня 

2020 р. 
Міжрегіональний науково-практичний семінар 

для методистів, відповідальних за супровід 
науково-педагогічого проєкту «Інтелект 

України» у Рівненській, Волинській, 
Хмельницькій, Львівській, Житомирській 

областях 

Лагодюк В.Ю., 
Ніколайчук О.І., 
Кішеньчук В.В., 
Бондарук Л.В., 
Качараба О.П., 
Кирилюк О.В., 
Велетнюк О.В., 
Бабійчук Т.П., 

Карпович С.М., 
Самолюк Н.В., 
Місюра О.С., 
Шамрик О.Я. 

10
. 

28 січня 
2020 р. 

Презентаційний урок предмета  

«Навчаємося разом». 

Тема. Способи вирішення конфліктів. 

Вправи для вдосконалення техніки 

раціонального читання за текстом про 

кругообіг води в природі 

         Бабійчук 
Тетяна Петрівна 

11
. 

28 січня 
2020 р. 

Презентаційний урок  української літератури. 

Тема. Зірка Мензатюк. Пригодницька 

повість «Таємниця козацької шаблі». 

Фантастичне та реальне у творі 

 

         Велетнюк 
Оксана 
Валентинівна 

12
. 

28 січня 
2020 р. 

Презентаційний урок   математики. 

        Тема. Множення звичайних дробів. 

Знаходження дробу від числа. Закони 

         Карпович 
Світлана 
Миколаївна 



множення. Прямокутний паралелепіпед. Куб 

 

13
. 

28 січня 
2020 р. 

Презентаційний урок предмета   

«Природознавство. Твої  фізичні відкриття».  

Тема. Твої відкриття. Кут падіння та кут 

відбивання світлових променів 

         

Самолюк Наталія 
Василівна 

14
. 

28 січня 
2020 р. 

Презентаційний урок  біології. 

Тема. Розмноження рослин: статеве і 

нестатеве. Вегетативне розмноження рослин 

 

       Місюра 
Олександра 
Сергіївна 

15
. 

28 січня 
2020 р. 

Презентаційний урок  географії. 

       Тема. Вітер. Утворення бризу. Країни 

Північної Америки 

       Кирилюк Олена 
Володимирівна 

16
. 

29 січня 
2020 р. 

Обласний семінар-практикум методистів 
української мови та літератури, зарубіжної 
літератури «Мовно-літературна освіта в Новій 
українській школі: від знань – до 
компетентностей» 

Лагодюк В.Ю., 
Середюк О.В. 

Кішеньчук В.В. 

17
. 

17 лютого 
2020 р. 

Семінар-взаємонавчання «Особливості 
викладання біології та природознавства в 
науково-педагогічному проєкті Інтелект 

України» 

Лагодюк В.Ю., 
Конончук Г.В., 

Коваль В.С., 
Височанська Т.В., 

Місюра О.С. 
18
. 

03 березня 
2020р. 

Фестивальний модуль: майстер-клас 
«Особливості організації проєктно-
технологічної діяльності під час роботи над 
проектом «Брелок» із використанням основної 
технології «макраме» в 6 класі для груп, що не 
підлягають поділу 

Шубер Г.О. 

                                                                                                                                        

 Додаток 2 

Участь у ярмарку педінновацій  у 2020р. 

 

№ Номінація 

(предмет) 

Дані про автора Тема Форма 

представлення 

1.  Робота з Чернова О.І., учитель Особливості використання Методичний 



обдарованими 

учнями 

вищої категорії Google-додатків під час 

організації роботи з 

обдарованими учнями 

посібник 

2.  Робота з 

обдарованими 

учнями 

Прончук А.В.,                       

Прончук М.В., учитель 

вищої категорії 

Інформатика у смартфоні. 

Лайфхаки і тести 

Олімпіадні 

завдання + 

відеорозв′язки 

3.  Виховна 

робота 

Бугайчук О.О., педагог-

організатор-методист 

Виховання ціннісного 

ставлення до себе через 

призму виховного процесу 

Посібник 

4.  Виховна 

робота 

Іванюк Л.В., Мартинюк 

Л.І., учителі вищої 

категорії, старші вчителі 

Люби природу не для 

себе, люби для неї 

Посібник 

5.  Українська 

мова та 

література 

Велетнюк О.В., учитель 

вищої категорії, старший 

учитель 

Розробка циклу уроків з 

української мови. 

Складнопідрядне речення.           

9 клас 

Методичний 

посібник 

6.  Українська 

мова та 

література 

Ядвіжук Т.В., учитель-

методист 

«Намиста погоринського 

рядки…» Складне речення 

у творчості поетів 

Рівненщини 

Дидактичний 

матеріал 

7.  Іноземна мова Білоконь Р.В., учитель І 

категорії 

Speak with me! Дидактичний 

матеріал 

8.  Іноземна мова Білоконь Р.В., учитель І 

категорії 

English simulator. 3 form Дидактичні 

матеріали 

9.  Іноземна мова Білоконь Р.В., учитель І 

категорії 

English simulator. 4 form Дидактичний 

матеріал 

10.  Іноземна мова Білоконь Р.В., учитель І 

категорії 

English simulator Дидактичні 

матеріали 

11.  Іноземна мова Гойда О.П., старший 

учитель 

Шляхи реалізації концепції 

НУШ на уроках англійської 

мови 

Посібник для 

вчителів 

12.  Іноземна мова Жежук З.В., учитель-

методист 

The advantages and 

importance of learning and 

using idioms in English 

Методичний 

посібник 

13.  Іноземна мова Кульчинська М.П., 

учитель-методист 

Використання 

інформаційних та 

інтерактивних форм і 

методів організації 

Науково-

методичний 

посібник 



освітнього процесу на 

уроках англійської мови 

14.  Іноземна мова Лавренчук І.Я., учитель І 

категорії 

Проблеми і перспективи в 

умовах розбудови Нової 

української школи 

Методичні 

матеріали 

15.  Зарубіжна 

література 

Рачек Т.М., учитель-

методист 

Реалізація особистісно 

зорієнтованого підходу на 

уроках зарубіжної 

літератури шляхом 

використання 

інтерактивних форм та 

методів роботи 

Методична 

розробка 

 

Додаток 3 

Друк у фахових виданнях у 2019-2020н.р. 

 

№ ПІП педагогічного 
працівника 

Назва матеріалів Фахове видання 

1. Мельник Ганна 
Максимівна 

Стаття «Тестові задачі 
екологічного характеру як засіб 
формування математичних 
компетентностей учнів 5-6 
класу»  

       «Математика в рідній школі»,   
  2019, №5 

2. Мельник Ганна 
Максимівна 

«Використання задач 
практичного змісту щодо 
збереження і примноження 
природних ресурсів у 7-8 класі»  

       «Математика в рідній школі»,   
  2019, №9 

3. Мельник Ганна 
Максимівна 

Н         Стаття «Інноваційні методи 
навчання математики» 

«Математика в школах  
 України», 

2019, № 34  

4. Невелічук Лариса 
Петрівна 

«Впровадження креативного 
мислення в освітньому 

просторі»  

«Професійний розвиток 
педагога»,  видавництво 

РДГУ,  2019р.  
5. Чернова Ольга 

Ігорівна 
Конспект уроку «Бази даних. 10 клас» Науково-методичний журнал 

«Інформатика в школі» №12 (132) 
6. Чернова Ольга 

Ігорівна 
Конспект уроку  «Сортування, пошук та 

фільтрація даних. 10 клас» 
Науково-методичний журнал 
«Інформатика в школі» №1 (133) 

7. Чернова Ольга 
Ігорівна 

Конспект уроку «Поняття запиту до 
реляційної бази даних. 10 клас» 

 

Науково-методичний журнал 
«Інформатика в школі» №1 (133) 



8. Чернова Ольга 
Ігорівна 

Конспект  уроку «Бази даних. 
Створення запитів, звітів та форм.10 
клас» 

Науково-методичний журнал 
«Інформатика в школі» №2 (134) 

 

Додаток 4 

 Друк в Інтернет-виданнях у 2019-2020 н.р. 

 

№ ПІП 
педагогічного 

працівника 

Назва 
матеріалів, дата 

публікації 

         Сайт Сертифікат
, 

свідоцтво, 
грамота 

1. Білоконь 
Регіна 

Володимирів
на 

Дидактичні 
матеріали 

«Speak with me»   

«Освітній Навігатор» 
http://navigator.rv.ua/.   

2019 р. 

2. Білоконь 
Регіна 

Володимирів
на 

Сценарій 
виховного 

заходу для 3-4 
класів «Red 

Riding Hood» 

 www.osvita.ua/ publishing 2020 р. 

3. Білоконь 
Регіна 

Володимирів
на 

Конспект уроку 
з англійської 

мови для 1-го 
класу «Toys 

 www.vseosvita.ua 2020р. 

4. Білоконь 
Регіна 

Володимирів
на 

Конспект уроку  
з англійської 

мови  для 1-го 
класу «School  

life»  

www.vseosvita.ua 2020 р. 

5.  Бурбела 
Тетяна 

Вікторівна, 
учитель 

української 
мови та  

літератури 

Творчість 
М.Коцюбинсько

го та 
О.Кобилянської. 

Створено 26 
лютого 2020р. 

 https:// naurok.com.ua /publ/ 
150596 

Сертифікат  
№ ДБ-

200215059
6 

6. Бурбела 
Тетяна 

Вікторівна, 
учитель 

української 
мови та  

Творчість І. 
Нечуя-

Левицького та 
Панаса 

Мирного  . 
Створено 26 

https:// naurok.com.ua /publ/ 
150608 

Сертифікат  
№ ДБ-

200215060
8 

http://navigator.rv.ua/
http://www.vseosvita.ua/
http://www.vseosvita.ua/


літератури лютого 2020р. 
7. Бурбела 

Тетяна 
Вікторівна, 

учитель 
української 

мови та  
літератури 

Українська 
проза 20-х років 

ХХ ст.(1 
варіант). 

Створено 27 
лютого 2020р. 

 

https:// naurok.com.ua /publ/ 
151002 

Сертифікат  
№ ДБ-

200215100
2 

8. Бурбела 
Тетяна 

Вікторівна, 
учитель 

української 
мови та  

літератури 

Українська 
проза 20-х років 

ХХ ст.(2 
варіант). 

Створено 27 
лютого 2020р. 

 

https:// naurok.com.ua /publ/ 
151008 

Сертифікат  
№ ДБ-

200215100
8 

9. Бурбела 
Тетяна 

Вікторівна, 
учитель 

української 
мови та  

літератури 

Контрольна 
робота. Усна 

народна 
творчість. Давня 

українська 
література. 

Створено 27 
лютого 2020р. 

https:// naurok.com.ua /publ/ 
151013 

Сертифікат 
 № ДБ-

200215101
3 

10
. 

Венцурик 
Людмила 

Михайлівна 

Конспект уроку 
«Правила 
вживання 

апострофа. 
Правила 

вимови та 
написання слів 
із апострофом» 

 

Каталог «Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід» 

Сертифікат 
№ 01/2020 

11
. 

Возняк Ірина 
Валеріївна 

Конспект уроку 
англійської 

мови у 2 класі 
«Людина» 

Створено 20 
березня 2020р 

«Освітній Навігатор» 
http://navigator.rv.ua/ 

Сертифікат 
 № 001087 

12
. 

Гаврилюк 
Віра 

Володимирів
на 

Конспекти 
уроків 

природознавств
а з тем: 

«Природні зони 
України», 

https://naurok.com.ua» 2020р. 

http://navigator.rv.ua/
https://naurok.com.ua/


«Карта України 

13
. 

Гаврилюк 
Віра 

Володимирів
на 

Конспект уроку 
з української 
мови з теми 

«Мої літні 
канікули» 

https://naurok.com.ua» 2020р. 

14
. 

Гаврилюк 
Віра 

Володимирів
на 

Сценарій 
родинного 

свята 
«Андріївські 
вечорниці», 

https://naurok.com.ua» 2020р. 

15
. 

Гаврилюк 
Віра 

Володимирів
на 

Конспект уроку 
«Я досліджую 

світ» з теми 
«Звірі» 

https://naurok.com.ua» 2020р. 

16
. 

Гаврилюк 
Віра 

Володимирів
на 

Конспект уроку 

з математики з 

теми «Ділення 

числа на 

добуток»  

 

https://naurok.com.ua» 2020р. 

17
. 

Гойда Ольга 
Петрівна 

Конспект уроку 
англійської 

мови «Іграшки» 

Каталог «Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід» 

Сертифікат  
№ 01/2020 

18
. 

Городніченко 
Анастасія 

Володимирів
на 

Конспект уроку  
«Oscar Wilde. 
Biography and 
the analysis of his 
work: The picture 
of  Dorian Gray» 

 

www.vseosvita.ua 2020 р. 

19
. 

Кирилюк 
Олена 

Володимирів
на 

Конспект уроку 
з географії для 
учнів 6 класу 

«Вітер. 
Утворення 

бризу. Країни 
Північної 
Америки 

Створено 12 
лютого 2020р. 

https://vseosvita.ua Свідоцтво 
EQ01411 

20
. 

Кішеньчук 
Валентина 

Володимирів

Контрольна 
робота № 4 . 

«Творчість 

https://naurok.com.ua/publ/151
992 

Сертифікат 
№ ДБ-

200315199

https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
http://www.vseosvita.ua/
https://naurok.com.ua/publ/139620


на Григора 
Тютюнника, 

Олекси 
Стороженка, 

Богдана 
Лепкого, Ліни 

Костенко». 
Створено 01 

березня 2020р. 

2 

21
. 

Мусійчук 
Олена 

Олександрівн
а 

Конспект уроку 
«Людина і світ» 

для 3 класу з 
теми «Бактерії»  

https://naurok.com.ua/publ/139
620 

Сертифікат 
від 

14.01.2020
р. 

22
. 

Мусійчук 
Олена 

Олександрівн
а 

 Конспект уроку 
математики з 

теми 
«Нумерація 

трицифрових 
чисел. Таблиця 
ділення на 4» 

https://vseosvita.ua Сертифікат 
від 

03.03.2020 
р. 

23
. 

Невелічук 
Лариса 

Петрівна 

Конспект уроку 
«Українська 

мова» за НПП 
«Інтелект 
України»»  

https://vseosvita.ua Сертифікат 
АВ 955257 

від 
10.03.2020 

р. 

24
. 

Прокопець 
Людмила 

Ярославівна 

Конспект уроку 
української 

мови «Лівий 
овал» 

https://naurok.com.ua/publ/142
819 

Сертифікат 
№ ДБ-

200114281
9 від 

29.01.2020 

25
. 

Сидорук 
Галина 

Василівна 

Стаття «Сучасні 
підходи та 
тенденції 

формування 
мовленнєвої 
компетенції 
(читання) на 

початковому етапі 
навчання 

англійської 
мови»(2019), у 

розмістила  

http://navigator.rv.ua/ 2019 р. 

26
. 

Сидорук 
Галина 

Василівна 

Конспект уроку з 
англійської мови 

“My Family» 

Каталог «Відкритий урок: розробки, 
технології, досвід» 

2019р. 

27 Чернова Ольга 32 публікації  з Методичний портал Book-server Срібний 

https://naurok.com.ua/publ/139620
https://naurok.com.ua/publ/139620
http://navigator.rv.ua/


. Ігорівна інформатики сертифікат 
№ 00076 від 
28.09.2019р. 

28
. 

Чернова Ольга 
Ігорівна 

70 публікацій з 
інформатики 

https://vseosvita.ua/user/id153251 Сертифікати 
та Почесна 

грамота 
№КН555008 

від 
30.03.2019р. 

29
. 

Чернова Ольга 
Ігорівна 

25 тестів з 
інформатики на 
сайті освітнього 

проекту “На Урок” 

https://naurok.com.ua/profile/16874
2); 

Сертифікат 
рівня 

“Практик” 
№ ТС1-

168742 від 
03.03.2020р. 

30
. 

Чернова Ольга 
Ігорівна 

 Стаття “QR-kod! 
Why not?” або 

“Технології 
проведення 

опитування на 
уроках 

інформатики 
через QR-коди з 
використанням 
хмарних сервісів 
та безкоштовних 

додатків 

“Учительський журнал online” Сертифікат  
ММ 

№01102023 
від 

02.03.2020р. 

31
. 

Чернова Ольга 
Ігорівна 

“Розвиток 
ключової 

компетентності 
“уміння вчитись” 

шляхом 
використання 

ментальних карт”  

Каталог “Відкритий урок: розробки, 
технології, досвід” 

№02 , 
2019р. 

 

Додаток 5 

Методичні посібники педагогів НВК № 12 щодо узагальнення досвіду роботи, 

схвалені  рішенням науково-методичної ради РОІППО,  

протокол № 1 від 10.03.2020р. 

 1. Карпович С.М. «Розвиток критичного мислення школярів на уроках 

математики в старшій школі». 

https://vseosvita.ua/user/id153251
https://naurok.com.ua/profile/168742
https://naurok.com.ua/profile/168742


     2. Кирилюк О.В. «Інтерактивні технології навчання як засіб активізації 

пізнавальної активності учнів на уроках природничих дисциплін в умовах Нової 

української школи». 

     3.Коваль В.С. «Самостійна робота учнів на уроках біології як один із шляхів 

самореалізації та всебічного розвитку особистості». 

     4. Мусійчук О.О. «Впровадження технології розвитку критичного мислення в 

освітній процес початкової школи». 

     5.Середюк О.В. «Використання інноваційних методів і прийомів у навчанні 

зарубіжної літератури». 

     6.Чернова О.І. «Розвиток у школярів ключової компетентності « Уміння 

вчитися» шляхом використання ментальних карт як одного із візуальних засобів 

інтерактивного навчання на уроках інформатики». 

 

Додаток 6 

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» 

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 

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.  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» 

15.  Коваль В.С. Творча група з розробки навчальних 

модулів з біології для учнів 6-9 класів  НПП 

«Інтелект України» 

16.  Коваль Г.Є. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

17.  Кривко В.Г. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 



18.  Лапчук В.Б. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

19.  Мартинюк Л.І. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

20.  Мілінчук М.М. Розвиток та формування інформаційної 

читацької компетентності учнів в умовах 

оновлення змісту освіти 

21.  Мосійчук Г.А. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

22.  Мотузко О.В. Творча група з розробки навчальних 

модулів з географії  для учнів 6-9 класів  

НПП «Інтелект України»  

23.  Мусійчук О.О. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

24.  Невелічук Л.П. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

25.  Ніколайчук О.І. Творча група з розробки навчальних 

модулів з математики  для учнів 6-9 класів  

НПП «Інтелект України» 

26.  Остапчук Т.А. Обласна та міська творча група з питань 

створення програми  літератури рідного 

краю 

27.  Примачок В.В. Літературний фанклуб 

28.  Прокопець Л.Я. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

29.  Самолюк Н.В. Творча група з розробки навчальних 

модулів з хімії для учнів 6-9 класів  НПП 

«Інтелект України» 

30.  Сирочук Н.П. Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

31.  Слободянюк І.О. Динамічна майстерня вчителя 



Школа технологічної майстерності 

32.  Скульська Н.І. Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

33.  Солтис Т.С. Літературний фанклуб 

34.  Сорока І.В. 

  

Літературний фанклуб 

Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

35.  Третьяк Т.С. По розв’язуванню олімпіадних задач 

36.  Ульмер І.І. Обласна та міська творча група з питань 

створення програми  літератури рідного 

краю 

37.  ФедорчукІ.В.(керівник груп) Динамічна майстерня вчителя 

Школа технологічної майстерності 

38.  Чернишова О.П. Мнемоніка 

39.  Шамрик О.Я. Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

40.  Шубер Г.О. Обласна творча група вчителів трудового 

навчання з формування та розвитку 

ключових компетентностей учнів через 

застосування педагогічної технології 

«Метод проектів» 

41.  Ядвіжук Т.В. Літературний фанклуб 

Обласна та міська  школа технологічної 

майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

  



           Підвищення кваліфікації педагогічних працівників НВК № 12 упродовж 

календарного року здійснювалося через проходження курсової підготовки на базі 

РОІППО (30 годин), відвідування тренінгів, майстер-класів, конференцій, семінарів 

з власної ініціативи у інших містах України та за її межами, участь у вебінарах, 

онлайн-курсах, 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 України»,  вчителів початкових 

класів, учителів трудового навчання та технологій, класних керівників. Молоді 

учителі  продовжили, а новоприбулі розпочали  ґрунтовну роботу в школі молодого 

педагога „Перші кроки” (6 спеціалістів) під керівництвом Венцурик Л.М. і згідно з 

річним планом роботи. 

Участь у вебінарах, тренінгах, онлайн-курсах,  

педагогічних читаннях у 2019-2020 н.р. 

                       

№ Прізвище, 

ім′я, по 

батькові 

вчителя 

Назва курсу Дата 

видачі 

Кількість 

годин 

Ким 

виданий 

1. Білоконь Регіна 

Володимирівна 

Вебінар «Інтегральні 

ігри в роботі вчителя-

предметника та 

класного керівника» 

04.06.2020р. 2 години ТОВ «На 

Урок» 

2. Борисюк 

Любомира 

Романівна 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Стратегії навчання в 

інклюзивних класах 

через основні 

предмети та 

мистецтво» 

05.03.2020 16,5 годин РОІППО 

3. Бугайчук Ольга 

Олексіївна 

Вебінар «Мініпроєкти 

у виховній роботі 

вчителя» 

29.03.2020 2 години ТОВ «На 

Урок» 

4. Бугайчук Ольга 

Олексіївна 

Вебінар «Підліткова 

депресія. Причини 

виникнення та 

алгоритми подолання» 

14.04.2020 2 години ТОВ 

«Всеосвіта» 

5. Бугайчук Ольга 

Олексіївна 

Вебінар «Як обрати 

стиль спілкування з 

дитиною в умовах 

сьогодення. Прийоми 

15.05.2020 2 години ТОВ 

«Всеосвіта» 



ефективної взаємодії» 

6. Бугайчук Ольга 

Олексіївна 

Вебінар «Проведення 

виховної роботи 

класним керівником в 

умовах карантину» 

12.05.2020 2 години ТОВ «На 

Урок» 

7. Бурбела Тетяна 

Вікторівна 

Вебінар  «Онлайн-

інструменти для 

створення навчальних 

відео та скринкастів» 

29.04.2020р. 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

8. Возняк Ірина 

Валеріївна 

Семінар «Формування 

життєвої 

компетентності учнів 

початкової школи із 

застосуванням 

діяльнісного підходу 

на уроках англійської 

мови» 

03.04.2019р. 3 години DINTERNAL 

Education 

 

9. Гойда Ольга 

Петрівна 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Практика роботи 

сучасного вчителя: 

інноваційні розробки 

та традиційні 

методики» 

05.05.2020 5 годин Центр 

прогресивної 

освіти 

«Генезіум» 

10. Жагаріна Ольга 

Олександрівна 

Курс «Критичне 

мислення для освітян» 

03.04.2020 30 годин PROMETHE

US 

11. Залюбовська 

Валентина 

Леонтіївна 

Вебінар «Ігрові методи 

навчання лексики на 

уроках польської 

мови» 

12.05.2020р.  Школа 

польської 

мови 

«GLOSSA», 

Краків 

12. Карпович 

Світлана 

Миколаївна 

Семінар-практикум 

«Інновації в навчанні 

математики» 

04.02.2020р. 6 годин Видавничий 

дім «Освіта» 

13. Климюк Олена 

Володимирівна 

Вебінар «Практичні 

поради щодо 

організації 

дистанційного 

навчання під час 

карантину» 

23.03.2020 2 години ТОВ 

«Всеосвіта» 



14. Климюк Олена 

Володимирівна 

Робота вчителів 

початкових класів з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами 

17.11.2019 30 годин Студія 

онлайн-

освіти  

EdEra,ГО 

«Смарт 

Освіта», 

USAID,Pact 

15. Мосійчук 

Галина 

Анатоліївна 

ІV науково-практична 

конференція 

«Українська та 

іноземні мови в 

початкових класах: 

актуальні проблеми й 

інноваційні технології 

навчання» 

18-

19.03.2020р. 

6 годин Кам′янець-

Подільський 

національний 

університет 

імені Івана 

Огієнка 

16. Мосійчук 

Галина 

Анатоліївна 

Науково-методична 

платформа «Навчати 

успішно?EASILY!» 

21.02.2020р. 4 години Видавництво 

«Ранок» 

17. Ревуцька 

Світлана 

Анатоліївна 

Вебінар «Більше мов – 

більше ЗМІ» 

10.03.2020 27 годин DaFWEBKO

M 

18. Ревуцька 

Світлана 

Анатоліївна 

Вебінар «Театр на 

уроці німецької мови» 

15.06.2019 60 годин DAAD 

19. Ревуцька 

Світлана 

Анатоліївна 

Вебінар «Фонетика для 

тих, хто навчає» 

26.06.2019 8 годин Гете-інститут 

20. Ревуцька 

Світлана 

Анатоліївна 

Вебінар «Менеджмент 

учнівських проєктів» 

18.10.2019 40 годин Гете-інститут 

21. Ревуцька 

Світлана 

Анатоліївна 

Вебінар «Комікси для 

сталого майбутнього» 

18.05-

4.06.2020 

 

 Гете-інститут 

22. Ревуцька 

Світлана 

Анатоліївна 

Вебінар «Фонетика на 

уроці німецької мови» 

26.05-

28.05.2020 

 

 Гете-інститут 

23. Савсуненко 

Тетяна 

Вікторівна 

Вебінар «Модель 

учнівського 

самоврядування для 

дітей молодшого 

шкільного віку» 

16.04.2020р. 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 



24. Савсуненко 

Тетяна 

Вікторівна 

Вебінар «Проєктна 

діяльність в 

освітньому процесі. З 

чого розпочати?» 

09.04.2020р. 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

25. Слободянюк 

Ірина 

Олександрівна 

Онлайн-курс «Робота 

вчителів початкових 

класів з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами» 

23.02.2020 30 годин Студія 

онлайн-

освіти  

EdEra,ГО 

«Смарт 

Освіта», 

USAID, Pact 

26. Талащук 

Тетяна 

Миколаївна 

Вебінар «Ігрові 

педагогічні прийоми: 

як пробудити в учнів 

інтерес до навчання?» 

14.05.2020 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

27. Талащук 

Тетяна 

Миколаївна 

Вебінар «Дистанційне 

навчання: інструменти 

для отримання 

миттєвого зворотного 

зв’язку» 

14.05.2020 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

28. Талащук 

Тетяна 

Миколаївна 

Вебінар «Онлайн-тести 

від «Всеосвіти» - 

альтернативний 

інструмент для 

організації навчання» 

14.05.2020 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

29. Талащук 

Тетяна 

Миколаївна 

Вебінар «Онлайн-тести 

як інструмент 

перевірки знань в 

умовах дистанційного 

та стаціонарного 

навчання. Як зробити 

свої тести 

надсучасними» 

07.05.2020 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

30. Талащук 

Тетяна 

Миколаївна 

Вебінар «Синдром 

гіперактивності  і 

дефіциту уваги в 

учнів» 

03.03.2020 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

31. Талащук 

Тетяна 

Миколаївна 

Вебінар «Арт-терапія в 

педагогічній практиці. 

Емоційний розвиток 

особистості засобами 

арт-терапії» 

19.03.2019 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

32. Талащук 

Тетяна 

Миколаївна 

Вебінар «Підтримка 

дітей з особливими 

освітніми потребами: 

практичні поради» 

19.03.2020 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 



33. Талащук 

Тетяна 

Миколаївна 

Вебінар «Як обрати 

стиль спілкування з 

дитиною в умовах 

сьогодення. Прийоми 

ефективної взаємодії» 

14.05.2020 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

34. Ульмер Іванна 

Ігорівна 

Вебінар  «Онлайн-

інструменти для 

створення навчальних 

відео та скринкастів» 

29.04.2020р. 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

35. Чернова Ольга 

Ігорівна 

Вебінар до Дня 

безпечного Інтернету в 

Україні для освітян 

02.2019 р 2  години ТОВ 

«Всеосвіта» 

36. Чернова Ольга 

Ігорівна 

Дистанційний курс щодо 

використання додатків 

Google в освітній 

діяльності, який 

проводиться за підтримки 

Google Україна в рамках 

співпраці з Міністерством 

освіти і науки України з 

метою забезпечення 

становлення Нової 

Української Школи;  

30.03.2019р. 60год. Сертифікат 

№БЦ-С-3767 

від 30.03.2019 

р. 

37. Чернова Ольга 

Ігорівна 

Вебінар “Інструментарій 

для інтерактивного 

наповнення уроків”  

22.11.2019р. 2 години Освітній 

проєкт 

“НаУрок” 

(свідоцтво 

№В188-

168742) 

38. Чернова Ольга 

Ігорівна 

 Вебінар «Організація 

роботи гуртка 

«Робототехніка» 

05.12.2019 р.,  2 години Освітній 

проєкт 

“НаУрок” 

(свідоцтво № 

В192-168742) 

39. Чернова Ольга 

Ігорівна 

 Онлайн навчання на 

зимовій сесії “Web-STEM-

школа-2020”  

02.03.2020р 15 годин Платформа 

“Якість освіти” 

(сертифікат 

№2106 від 

02.03.2020р.) 

40. Чернова Ольга 

Ігорівна 

Навчання на веб-

платформі УМІТИ.УКР із 

впровадженням набутих 

знань у практичну 

діяльність згідно програми 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

01.03.2020р. 18 годин Веб-платформа 

УМІТИ.УКР 

(сертифікат 

№106259) 



за напрямом: 

використання 

інформаційно-

комунікативних та 

цифрових технологій в 

освітньому процесі за 

освітніми програмами: 

“Уміти орієнтуватися в 

освітніх трендах”, “Уміти 

розробляти інтерактивні 

навчальні матеріали”, 

“Уміти створювати 

доповнену реальність для 

навчання”  

41. Чернова Ольга 

Ігорівна 

Дистанційне навчання 

згідно з програмою 

підвищення 

кваліфікації за 

напрямами: 

використання 

інформаційно-

комунікативних та 

цифрових технологій в 

освітньому процесі, 

формування у здобувачів 

освіти спільних вмінь для 

ключових 

компетентностей 

12.05.2020 42 години Веб-платформа 

УМІТИ.УКР 

(сертифікат 

№110088) 

42. Чернова Ольга 

Ігорівна 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Практика роботи 

сучасного вчителя: 

інноваційні розробки 

та традиційні 

методики» 

13.05.2020 5 годин Центр 

прогресивної 

освіти 

«Генезіум» 

43. Чернова Ольга 

Ігорівна 

Вебінар-презентація 

«Навчальний комплект 

«Інформатика.7 клас» 

авторів: Йосифа 

Ривкінда, Тетяни 

Лисенко, Людмили 

Чернікової, Віктора 

Шакотька і його 

використання для 

формування 

компетентностей 

18.04.2020 2 години Видавництво 

«Генеза» 



учениць/учнів 7 класу» 

44. Чернова Ольга 

Ігорівна 

Вебінар «Як 

організувати освітній 

процес у школі під час 

карантину: досвід 

роботи» 

09.04.2020 1 година МЦФЕР-

Україна 

45. Чернова Ольга 

Ігорівна 

Онлайн-курс «Бери й 

роби» 

05.04.2020 20 годин Громадська 

спілка 

«Освіторія», 

компанія 

Lenovo 

Ukraine, 

студія 

онлайн-

освіти  EdEra 

46. Чибиряк Інна 

Михайлівна 

Семінар-практикум 

«Інновації в навчанні 

математики» 

04.02.2020р. 6 годин Видавничий 

дім «Освіта» 

47. Ядвіжук Ніна 

Володимирівна 

Вебінар «Ситуації-

провокації як засіб 

формування звичок 

сталої поведінки» 

06.12.2019р. 1 година МЦФЕР-

Україна 

48. Ядвіжук Ніна 

Володимирівна 

Вебінар «Безпека дітей 

та протидія боулінгу в 

освітньому 

середовищі» 

26.01.2020р 2 години Видавництво 

«Ранок» 

 

Упродовж 2019-2020н.р. продовжено потужну  роботу з реалізації науково-

педагогічного проєкту «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. 

Адміністрація школи на належному рівні вирішила проблему 

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

примірників журналів бібліотечного фонду становить 47308, 63 комп’ютери 

підключено  до мережі Інтернет, окрім того,  у розпорядженні працівників закладу 

34 ноутбуки, медіатека НВК № 12 налічує 69 примірників, електронна база 

методичних напрацювань учителів 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 координувала методична рада на чолі з директором школи 

Лагодюк В.Ю., що зафіксовано у книзі протоколів засідань методичної ради за 

2019-2020н.р.  

          Робота ШМО та діяльність ШМП базувалися на : 

-  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;  

- друці у фахових виданнях та Інтернет-виданнях; 

- участі у методичній скарбничці, ярмарку педінновацій, освітянських 

конкурсах. 

   До тематики засідань ШМО було включено питання про ведення основної 

шкільної документації, критерії оцінювання, з метою  обміну досвідом проведено 

тиждень наставництва і стажування в рамках роботи школи молодого педагога, 

предметні тижні з усіх навчальних дисциплін. 

Предметні тижні 
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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.  

План проведення педагогічних рад у 2019-2020 н.р. 

Серпень 2019 

I.Підсумки роботи за 2018-2019н.р. 

          1.Основні  завдання  та пріоритетні напрями роботи  на 2019-2020н.р. 

          2.Затвердження плану роботи закладу на 2019-2020н.р. 

                                                         Вересень 2019 

1.Про вибір та замовлення підручників . 

                                                         Грудень 2019 

Про хід атестації педагогічних працівників. 

Стан організації освітнього процесу із фізичної культури та предмету «Захист 

Вітчизни». 

 Січень 2020 

1. Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною 

медаллю. 

2.Про професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та про ознайомлення із щорічним планом підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

Березень 2020 

1.Про досягнення учителів, які атестуються. 

2. Про стан  організації освітнього процесу із математики. 

 

Травень 2020 

I.Проведення ДПА. 

     1. Про підготовку матеріалів для проведення ДПА в 4, 9-х класах. 

     2.Про звільнення від проходження ДПА учнів 11-х класів на підставі 

міжнародних сертифікатів мовних іспитів . 

 

ІІ.Переведення учнів 1-8,10 класів до наступного класу. 

       1.Про нагородження похвальними листами учнів перевідних класів. 



       2.Про звільнення від проходження ДПА учнів 9-х класів на підставі 

довідок медико-педагогічної комісії . 

       3.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. 

      ІІІ.Про вибір підручників. 

Червень 2020 

 І. 1. Про видачу документів про базову  середню освіту учням 9-х  класів у 

2019-2020н.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-х  класів Золотою та Срібною медалями.  

      2. Про випуск учнів 11-х класів. 

          Наскільки правильний шлях 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; 

- передовими педагогами закладу розповсюджується досвід роботи з  

науково-методичної теми через друк 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 

методичному кабінеті закладу щорічно оновлюється каталог педагогічних 

здобутків; 

-  зросли показники якісного виконання переважною більшість працівників 

закладу навчальних програм, про що свідчить аналіз відвіданих 

адміністрацією уроків та електронний аналіз  успішності в паралелях і 

предметах, 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, 

забезпечуе 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. 

11. Спортивно-масова робота 

Згідно з планом роботи закладу на 2019-2020 н. р., Положенням про 

проведення Спартакіади школярів м. Рівного у 2019 - 2020 н. р., наказом по школі 

«Про організацію спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи у 2019-

2020 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 7 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», 3 

учителів (Мелентьєва Л.О., Семенюк В.П., Цимбалюк О.П.) мають вищу 

кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель», 1 учитель (Баша Ю.В.) – І 

кваліфікаційну категорію, 2 учителів (Іванчук Б.О., Герасимович В.Ю.) – 

категорію «спеціаліст». 

Стан матеріальної бази закладу в цілому на задовільному рівні. Наявні акти-

дозволи на заняття в спортзалах. Навчальний процес у ЗЗСО 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 5-11 класах – 3 год. на тиждень, у 5-А, -Б, -В, -Г, 6-А, -Б, -В, -Г, -Д, 

7-А, -Б, -В, 9-А, -Б, -В, -Г – 2 год. на тиждень. 

У 2019-2020 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, гімнастика. 

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

2014-2015 1759 100 1154 66 422 24 163 9 20 1 

2015-2016 1746 100 1201 69 417 24 112 6 16 1 

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

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

2018-2019 1766 100 1292 73,2 369 20,9 92 5,2 13 0,7 

2019-2020 1751 100 1328 75,9 310 17,7 102 5,8 11 0,6 

 

Як бачимо з таблиці, 75,9% учнів належать до основної групи. У порівнянні 

з минулим роком цей показник незначно зріс (75,9% та 73,2% у попередньому 

навчальному році). Це практично здорові діти, які можуть здавати навчальні 

нормативи та брати участь у змаганнях. Підготовча медична група налічує 310 

дітей (17,7%) – 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 

102 дітей (5,8 %) – 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 (11 учнів, або 0,6% 

від загальної кількості). В 2019-2020 навчальному році кількість дітей, віднесених 

до спеціальної групи для занять фізичної культурою та звільнених, залишилась 

практично такою ж, як і в попередньому році. Кількість учнів у підготовчій 

медичній групі незначно зменшилась. 

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

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

групи, якщо така була.  



В цьому навчальному році не були виділені години для роботи гуртків 

спортивного спрямування. Але вчителі Куришко К.А. та Цимбалюк О.П. 

проводили додаткові заняття для дітей з баскетболу та волейболу. 

Впродовж жовтня 2019 р. - лютого 2020 р. 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. Спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи під 

час Дня ЦЗ та в пришкільному таборі «Веселка» не проводились у зв'язку із 

карантинними обмеженнями і переведенням учнів на дистанційну форму 

навчання. 

У цьому навчальному році учні закладу брали участь у таких змаганнях, що 

входять до програми Спартакіади школярів: легка атлетика (збірна закладу), 

баскетбол (збірні юнаків та дівчат), волейбол (збірні юнаків та дівчат). У зв'язку з 

карантинними обмеженнями у березні-травні 2020 року змагання не проводилися, 

тому загальнокомандні місця в Спартакіаді школярів не визначалися. 

Учні закладу також брали участь у змаганнях, які не входять до програми 

Спартакіади школярів: баскетбол 3х3 (2 команди юнаків), туристичні змагання до 

Дня фізичної культури та спорту (вересень 2019 р.). 

У міській Спартакіаді серед працівників навчальних закладів у цьому 

навчальному році учителі нашої школи участі не брали. 

Впродовж навчального року до участі в спортивних змаганнях і заходах 

залучалися також батьки учнів нашої школи. Зокрема, сім'я Козачок брала участь 

в І та ІІ турах міської спортивної гри “Сімейні перегони”. 

Результати участі учнів закладу в міських та обласних спортивних 

змаганнях та заходах у 2019-2020 н. р. 

2. Міська спортивна гра “Сімейні перегони” – І та ІІ місця (сім'я Козачок, 

вчитель Семенюк В.П.); 

3. Міські змагання з баскетболу 3х3 — ІІІ місце (вчитель Куришко К.А.); 

4. Туристичні змагання до Дня фізичної культури і спорту — ІІІ місце 

(вчитель Куришко К.А.). 

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

впродовж року виконувались в повному обсязі та на задовільному рівні.  

 

12. Військово-патріотичне виховання 

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про загальний 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 р. № 1770 «Про 

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

розроблена відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої 

освіти, 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 «Про проведення занять 

з предмета „Захист Вітчизни” та військово-патріотичне виховання у 2019-2020 

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-В, 11-А, -В класах «Захист 

Вітчизни» викладався окремо для дівчат та юнаків за відповідними програмами. В 

10-А, -Б, 11-Б класах кількість учнів була недостатньою для поділу, тому за 

заявами батьків предмет викладався за програмою для юнаків для змішаних груп 

дівчат та юнаків. В 11-В класі частина дівчат вивчали предмет теж за програмою 

для юнаків за заявами батьків. 

Захист Вітчизни викладали такі вчителі: для юнаків – Куришко К.А., 

вчитель вищої категорії, учитель-методист; основи медико-санітарної підготовки 

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

Вивченням предмета «Захист Вітчизни» у 2019-2020 навчальному році було 

охоплено всіх учнів 10-11 класів, за результатами річного оцінювання 97% 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. 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. Навчально-польові збори були 

відмінені у зв'язку із введеними карантинними заходами в ІІ семестрі. Теоретичні 

заняття проводились лекційним методом з використанням телевізора. На 

практичних заняттях учителі використовували схеми приладів, показували 

техніку виконання, тренували учнів. З березня 2020 р. навчання проводилось в 

дистанційній формі. Тому вчителі використовували власні блоги, групи в 

соціальних мережах для проведення занять та контролю знань учнів. 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 

були відмінені. 

Цікаво та змістовно проводилась позакласна робота з предмета: заходи до 

Дня Збройних Сил України, заходи в рамках проведення тижня фізичної культури 

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

калина». 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 та ООС.  

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. 

З метою військово-професійної орієнтації учні 10-11 класів нашого закладу 

впродовж року відвідали організовані Управлінням освіти Рівненського 

міськвиконкому зустрічі з офіцерами Національної академії сухопутних військ ім. 

гетьмана Петра Сагайдачного, Військової академії з м.Одеси, Військового 

інституту телекомунікацій та інформацій з м.Києва. 

У жовтні 2019 року учні нашого закладу брали участь у військово-

патріотичному фестивалі пісні та строю «Червона калина», до якого взвод закладу 

готував вчитель Куришко К.А. Всеукраїнська Спартакіада серед допризовної 

молоді “Заграва” навесні 2020 р. не проводилась у зв'язку із введенням 

загальнодержавного карантину. Результати участі збірних команд нашого закладу 

в даних конкурсах за останні роки наведено в таблицях. Цього року на міському 

фестивалі військово-патріотичної пісні та строю “Червона калина” взвод закладу 

посів І місце.   

 

Результати участі команди НВК №12 м.Рівного в міському огляді-конкурсі 

військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина» 

Рік 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 

Місце V ІІІ ІІ І ІІІ Місця не 

визначалися 

І 

 

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

Всеукраїнської Спартакіади серед допризовної молоді «Заграва» 

Рік 2013-

2014 

2014-2015 2015-

2016 

2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 

Місце 4 5 5 11 3 5 Не 

проводилась 

 

Впродовж навчального року було проведено диспансеризацію юнаків 2004-

2005 років народження та приписку юнаків 2003 р. н. до призовної дільниці. 

Приписку було здійснено  у встановленні терміни та в повному обсязі. 

 Загалом за підсумками 2019-2020 навчального року роботу з військово-

патріотичного виховання слід вважати проведеною на належному рівні. 

13. Аналіз виховної роботи 

Основні напрями виховання  у НВК№12 сплановані на виконання законів 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)  », «Про охорону дитинства», Основних орієнтирів виховання учнів 

1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 та методичних 



рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання  в загальноосвітніх 

навчальних закладах та іншими. 

    Адміністрацією школи та педагогічним колективом  створено систему 

виховної  діяльності, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її 

напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання 

і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних 

технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, 

роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю «школа-учні-батьки». 

 У 2019-2020 навчальному році виховна робота була спланована та 

спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-

зрілої, творчої особистості – громадянина України. 

Пріоритетними  напрямками виховної діяльності на 2019/2020  навчальний 

рік  було визначено: 

·         завершення впровадження Основних орієнтирів  виховання учнів 1-11 

класів  загальноосвітніх навчальних закладів України; 

·         створення в закладі цілісної моделі виховної системи; 

·         посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання; 

·         удосконалення превентивного виховання; 

·         урізноманітнення форм і методів співпраці школи і сім’ї; 

·         інтегрування зусиль органів учнівського самоврядування  та батьківської 

громади, педагогічного колективу при організації виховної роботи; 

·         забезпечення відзначення важливих пам’ятних  та ювілейних дат 2019/2020 

навчального року з метою створення ефективної системи національно-

патріотичного виховання, морально-духовного, культурного розвитку дитини; 

·         максимальне охоплення учнів позакласною та позашкільною роботою 

та інші. 

  Виховна робота у 2019-2020 н.р. була направлена на створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх 

адаптації в соціумі, протидію проявів булінгу, формування демократичного 

світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття 

власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового 

способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду 

духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі 

,мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних 

діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами 

охорони здоров’я та громадськими організаціями. 

    У навчальному закладі сформовано шкільні традиції проведення таких 

заходів - Свято Першого дзвоника; День вчителя; Свято Осені; Новорічні ранки та 

новорічний вечір для старшокласників.  Вся виховна робота в школі протягом 

2019–2020 н.р. була спрямована на національно-патріотичне виховання учнів, і 

формування особистості здійснювалось на засадах духовності, моральності, 

толерантності. 

     Робота спрямована на виконання основних засад Концепції національної 

системи виховання дітей та молоді у національній системі освіти, положення 

програми Міністерства освіти та науки України «Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 кл. загальноосвітніх навчальних  закладів  України»,  Концепції 



громадянського виховання, національної Програми патріотичного виховання 

тощо.Значна увага приділялась  національно-патріотичному вихованню школярів. 

    У школі протягом жовтня-листопада 2019 року проведено цикл Уроків 

мужності для учнів 10-11 класів із залученням представників військкомату, 

лейтмотивом яких стала тема єдності народу України та цілісності її території, 

любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників. На уроках були 

присутні учасники АТО. 

Патріотичне виховання наскрізно пронизувало освітній процес, органічно 

поєднуючи національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне виховання, 

сприяло формуванню у дітей та їх батьків національних та загальнолюдських 

цінностей. 
Формування ініціативної, здатної приймати рішення особистості неможливе 

без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через 

діяльність в органах учнівського самоврядування. Необхідною умовою розвитку 

учнівського самоврядування в школі є наявність єдиної мети, співробітництво 

вчителів і учнів. Успіху в роботі сприяє врахування організаційно-управлінських 

принципів: регулярна почергова змінність виборного активу; розширення 

реальних прав і повноважень органів самоврядування; доброзичлива вимога; 

конкретизація колективних творчих справ; створення умов для повного прояву і 

розвитку здібностей кожного члена колективу. 

Діяльність учнівського самоврядування, на відміну від інших видів 

діяльності, має свою специфіку, яка проявляється у врахуванні не тільки вікових 

та організаторських можливостей вихованців, але й інтересів колективу чи будь-

якого об'єднання. Діяльність його скеровується на реалізацію вимог режиму 

роботи школи, організацію позакласної роботи, на розвиток творчої 

самодіяльності, реалізацію їхніх прав та обов’язків. 

Активно і злагоджено  працювала комісія по роботі з молодшими школярами. 

(Голова комісії Знаменець Анастасія).Традиційно у вересні учні шкільного 

учнівського самоврядування (Знаменець Анастасія, Маслова Ернеста, 

Безменський Іван) організували шкільне свято для першокласників «Ми вже 

школярі!», яке сприяло адаптації учнів 1-х класів до шкільних умов, допомогло 

придивитися до творчих здібностей учнів. 

З метою ознайомлення вихованців з дорожніми знаками, актуалізації 

знаньпро правила дорожнього руху і безпечної поведінки на вулицях впродовж 

тижня учнями комісії по роботі з молодшими школярами Бабак Тетяною та 

ЛямчикАліною було проведено гру-подорож на тему: «Дорожні знаки–твої друзі і 

помічники» для учнів 2-х класів. 

З нагоди 30-річчя Конвенції ООН «Про права дитини» комісією по роботі з 

молодшими школярами було проведено експрес-гру «Вивчаємо права дитини» 

для учнів 4-х класів, яка сприяла формуванню правових знань школярів, почуття 

власної гідності, впевненості в собі; розвитку акторських здібностей, вихованню 

поваги до класу, школи, патріотичного ставлення до Батьківщини. 

З метою виховання у дітей любові і поваги до традицій українського 

народу, бажання творити добро 19 грудня вихованцями ШУП (Квятковська 

Катерина, Примачок Марія, Юсип Вікторія) було проведено свято «Миколая всі 

чекають!» для учнів 1-х класів.  



На підтримку дітей, які потребують допомоги, учні ШУП допомагали в 

організації і проведенні благодійного шкільного і міського ярмарку «Врятуємо 

життя разом!». Учні молодших класів виготовляли з допомогою батьків  сувеніри, 

пекли солодощі та продавали їх на шкільному ярмарку. Зібрані кошти передали на 

лікування онкохворих дітей міста та школи. Впродовж року відбувались 

тематичні виставки та малюнки дитячої творчості до Дня миру, «Увага, діти на 

дорозі!», до 30-річчя Конвенції ООН «Про права дитини», «Ми- за здоровий 

спосіб життя», «Новорічні композиції» тощо. 

До Нового року у дітей відбулись новорічні ранки (1-4 класи) та дискотеки. 

Лідери учнівського самоврядування заздалегідь облаштували фотозони у школі. 

Святкову новорічну дискотеку провели учні з комісії по роботі з молодшими 

школярами (Бабак Тетяна, Бабак Дарина, Колнер Анна, Нагорнюк Марта та 

Климчук Уляна), організувавши руханки і конкурси для учнів 4-Е класу. 

Вертеп учнів нашої школи долучився до виступів міського фестивалю 

вуличних Новорічно-різдвяних вертепів. 

Команда спікерів НВК 12 (Осіпчук Дарина, Колодинська Анастасія, 

Мартинович Яна) здобула перемогу у І етапі міського дебатного турніру «ПРЕС». 

Педагог-організатор Бугайчук О.О.веде активну методичну діяльність на рівні 

школи та міста: брала участь у І етапі XVII обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості у  номінації «Виховна робота» (Методичний посібник 

«Виховання ціннісного ставлення до себе»  ІІІ місце), впродовж дистанційного 

навчання надавала консультації для учнів 7-Г класу щодо виконання завдань у 

групі Viber,здійснювала самоосвітню роботу в мережі Інтернет, уклала сценарії 

заходів на тему: «Я – моє життя і моє здоров’я», «Екологічний бумеранг» –  

«Природа і я»,  «Здорові звички – здоровий спосіб життя», «Пізнаємо світ і себе», 

«Раціональне використання часу учнями під час карантину», «Як не cтати 

жертвою злочину»; розробила пам’ятку для учнів «Пам’ятай про власну безпеку». 

Також оформила відеопрезентації до Дня матері, до Дня Перемоги,до Дня Європи 

в Україні, до Дня вишиванки. Брала участь у дистанційних вебінарах на 

тему:«Мініпроєкти у виховній роботі», «Як обирати стиль спілкування в умовах 

сьогодення.Умови ефективної взаємодії», «Проведення виховної роботи класним 

керівником в умовах карантину», «Підліткова депресія. Причини виникнення та 

алгоритм подолання». 

В межах цих орієнтирів у 2019-2020 н. р. проводилися шкільні свята і 

виховні заходи. 

Пріоритетними напрямками виховної роботи були ціннісне ставлення 

особистості до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави, виховання справжнього громадянина-патріота. 

Патріотичне виховання наскрізно пронизувало навчально-виховний процес, 

органічно поєднуючи національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне 

виховання, сприяло формуванню у дітей та їх батьків національних та 

загальнолюдських цінностей. 
  Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у 

патріотизмі, національній самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, 

політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Педагог-організатор 

спрямовувала свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму та 



поваги до історичної спадщини українського народу, формування  

загальнолюдських моральних цінностей.  

У розділі «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» 

здійснювалось виховання в учнів громадянської позиції, популяризувалась 

історико-культурна спадщини українського народу. 

Реалізуючи  розділ програми «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і 

держави» були сплановані та проведені різноманітні виховні тематичні заходи: 

- залучення учнів до участі у міському заочному конкурсі фоторобіт серед 

учнівської молоді «Моя Україно»; 

- конкурс малюнку «Я голосую за мир» ,оформлено інформаційний стенд та 

показані відеоролики (у рамках відзначення Міжнародного Дня миру); 

- залучення учнів до участі у міському етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Український сувенір»; 

-  до Дня захисника Вітчизни та Свята Покрови для учнів 5-9 класів проведено 

патріотичний марафон «Свята Покрова» ; 
- традиційний виховний захід вшанування жертв Голодомору «Гіркі сторінки 

історії…»; 

- оформлення інформаційного стенду до річниці пам’яті Небесної сотні; 

- змонтовано та показано в соц.мережі fasebook відеоролик до Дня Пам’яті та 

Примирення «Ніколи знову…1939-1945» 

Ціннісне ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного 

краю передбачає розвиток історичної свідомості та пам’яті засобами вивчення 

історії рідного краю; розуміння історичних і культурних процесів, які відбувалися 

і відбуваються у краї; особистісне усвідомлення досвіду історії рідного краю; 

єдність поколінь на основі віри у національну ідею; знання звичаїв населення 

рідного краю. Реалізовуючи цей розділ програми були сплановані та проведені 

такі заходи: 

 - участь у міській  виставці-конкурсі «Знай і люби свій край»; 

- міський фестиваль вуличних Вертепів. 

Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності 

особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, 

гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, доброзичливості, 

готовності допомогти іншим, здатності прощати і просити пробачення, 

протистояти виявам несправедливості, жорстокості. З метою подальшого 

розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді у навчальному 

закладі були проведені такі заходи:  
- акції «Турбота» (збір овочів для дитячого відділення РОЛ та сім’ям 

переселенців); 

- свято зустрічі випускників «Бал поколінь»; 

- акція «Діти-дітям» ; 

- участь у міському благодійному різдвяному ярмарку; 

- для дітей - сиріт та дітей із малозабезпечених сімей учні школи збирали іграшки, 

канцтовари, та дарунки від Святого Миколая. 
Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і 

виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її 

цінності; особистої причетності до збереження природних багатств, 



відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з 

природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у 

практичних природоохоронних заходах, здійсненні природоохоронної діяльності 

з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.  

Упродовж 2018/2019 навчального року педагогом-організатором були 

сплановані та проведені відповідні заходи:  

- акція «Збережи життя дереву» (протягом року збирається макулатура); 

- залучення учнів до участі у загальноміському конкурсі екологічного малюнку 

«І будуть жити на землі – і соловей, і жук!»; 

- залучення учнів до участі у міському конкурсі «Годівничка для синички»; 

- організація співпраці з громадською організацією «Щаслива лапа» (збір 

продуктів харчування для собачого притулку); 

- змонтовано та показано в мережі fasebook відеоролики до Дня Землі 

«Земля – найчарівніша планета у Всесвіті» та Дня Довкілля «Довкілля 

бережи,природі допоможи»; 
 Ціннісне ставлення до мистецтва. Естетичне виховання учнів школи спрямоване 

на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності 

збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва.  

У навчальному закладі було проведено такі заходи: 

- свято Першого дзвоника; 

- до свята Останнього дзвоника було змонтовано та показано в мережі fasebook та 

viber відеоролики «Ура,канікули» . 

 Ціннісне ставлення до праці - складний змістовно-синтетичний компонент 

особистості, який включає в себе ставлення дітей та учнівської молоді до праці як 

однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею й наявності 

сукупності найважливіших моральних якостей, що визначають ставлення до 

трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, 

бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час).  Було проведено ряд 

заходів:  

- рейди – огляди стану зберігання підручників та акція «Живи, книго!»; 

- залучення учнів до участі у міському конкурсі «Космічні фантазії»; 

- зустріч з працівниками патрульної поліції міста; 

- вітання вчителів з професійним святом; 

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої 

особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та 

соціальних сил. Реалізуючи цей розділ програми було проведено: 

- оформлення інформаційного стенду та показ відеороликів до Всесвітнього дня 

боротьби з ВІЛ-СНІД; 

- зустрічі з працівниками патрульної поліції; 

- оформлення інформаційного стенду та показ відеороликів « Конвенція ООН про 

права дитини»; 

- змонтовано та показано в мережі fasebook відеоролик до Всесвітнього дня 

здоров’я . 

    Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики 

правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2019-2020 н.р. 



була побудована відповідно до право установчих документів, які висвітлюють цей 

напрямок роботи, указів Президента України, програм правової освіти населення, 

і проводилась згідно з планом спільних заходів НВК№12, служби у справах дітей, 

ювенальної превенції у справах дітей. 

   На кінець звітного періоду в закладі   на індивідуальному обліку перебувало 

3 учні. 

   Адміністрацією закладу та класними керівниками була проведена певна 

робота з батьками та учнями:відвідування сімей удома, відвідування уроків, 

складання актів обстеження житлово-побутових умов сім’ї; проводиться 

індивідуальна робота з батьками та учнями з питань відвідування школи та 

навчання. 

    Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та 

попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на нарадах при 

директорові, засіданнях м/о класних керівників. 

Протягом року у школі активно продовжувала роботу Рада профілактики 

правопорушень та бездоглядності. Відбулося 5 засідань ради, на яких 

розглядалися питання порушення Статуту школи, відвідування навчальних 

занять, робота класних керівників щодо попередження жорстокості та насильства 

над дітьми, протидії булінгу, звіти класних керівників про роботу з учнями, які 

потребують особливої педагогічної уваги, розгляд конфліктних ситуацій. Батькам 

були надані рекомендації щодо виховання та навчання дітей, організації вільного 

часу. 

З метою профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності регулярно 

проводилися рейди «Урок», «Зовнішній вигляд». 

Проведені заходи сприяли формуванню в учнів необхідності дотримуватися 

конституційно-правових норм, своїх прав і обов’язків. 

З метою соціального захисту дітей, запобігання безпритульності та 

бездоглядності, профілактики правопорушень серед неповнолітніх адміністрацією 

навчального закладу, педагогічним колективом постійно здійснюється контроль 

за відвідуванням навчальних занять учнями НВК№12, протягом поточного 

навчального року на постійному контролі перебувала шкільна документація 

(книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення 

батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейди контролю за 

відвідуванням; за наслідками цього було зроблено детальний аналіз стану 

відвідування учнями школи. 

         З метою виявлення рівня обізнаності учнів з питань ставлення учнів до 

проблем насильства в суспільстві та в шкільному середовищі, виявлення фактів 

жорстокого поводження з дітьми, вивчення проблеми підліткового насильства 

проведено анкетування, соціальні опитування серед учнів. За результатами 

анкетування психологом школи проведені інформаційні хвилинки «Скажемо 

«Ні!» жорстокості і насильству»,  заняття з елементами тренінгу 

«Конфлікти:причини виникнення та шляхи розв’язання», виставка дитячих 

малюнків «Світ без насильства». Всіх учасників освітнього процессу на сайті 

школи ознайомлено з нормативно-правовою базою щодо недопущення насильств 

На початку навчального року була проведена паспортизація класів та 

школи, зібрані і упорядковані списки учнів пільгових категорій. Протягом року до 

банку даних дітей постійно вносилися корективи. 



     Профілактична робота проводилася здебільшого в рамках формування 

здорового способу життя, а також профілактика девіантної поведінки. 

У період 2019-2020 навчальний рік соціальним педагогом здійснювалися такі 

напрямки роботи як: діагностичний, консультаційний, просвітницький, 

профілактичний,  навчальна діяльність та зв’язки з громадскістю. 

Діагностичний напрям. У 2019-2020 н.р. груповим та індивідуальним 

діагностуванням було охоплено 415 учнів. В порівнянні з минулим навчальним 

роком це майже на половину менше у зв’язку з дистанційним навчанням. 

Зокрема, з метою вивчення рівня мотиваційної готовності та перебігу 

адаптаційного періоду було продіагностовано 205 учнів 1-х класів та 185 учні 5-х 

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, згідно 

плану, були проведені  та проаналізовані відповідні діагностичні дослідження. 

Також досліджувалась самооцінка, соціометричний статус учнів(за запитом), 

виявлялася схильність до девіантної поведінки тощо. 

Консультаційна робота проводилась за трьома напрямами: учні, батьки, 

педагогічний колектив.  

Причини звернень учасників навчального процесу різноманітні. Зокрема 

учням надавалася консультаційна допомога з таких питань: 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, за результатами діагностики, шляхи вирішення 

конфліктів, права та обов’язки учнів, використання насильства, з особистих 

питань тощо. 

Всього проконсультовано за допомогою групових консультацій 86 учнів та 

індивідуальних консультацій- 14 учнів. 

Проблеми, які найбільше хвилюють педагогічний колектив: використання 

насилля, організація і шляхи залучення учнів до навчання, а також (за 

результатами діагностики) можливі причини невстигання дитини за навчальною 

програмою, невідвідування учнями школи та поведінка школярів, з приводу 

обстеження умов проживання неповнолітніх, організація батьківських зборів 

тощо. Всього охоплено консультаціями 16 педагогів. 

Батькам було надано консультативну допомогу з питань організації 

проведення обстеження умов проживання неповнолітніх, особливості відносин у 

класному колективі та сім’ї , щодо оформлення довідок, характеристик, наслідки 

невідвідування школи за результатами діагностики,  причини невстигання в 

навчанні та негативної поведінки, виховання гідної та доброї поведінки та ін. 

Загалом звернулося за консультаціями 13 батьків, опікунів. 

Звязки з громадскістю. 

Обстеження умов проживання неповнолітніх проводилися на запити батьків, 

опікунів, адміністрації закладу та різноманітних інстанцій, загалом  було 

проведено 9 обстежень умов проживання. Було оформлено 8 характеристик на 

дітей на запит служби у справа дітей та молоді, актів обстеження на сиріт та дітей 

під опікою. Також продовжували разом з класними керівниками контролювали 

динаміку пропусків уроків окремими учнями, зокрема учнями групи ризику. У 



контексті даного напряму роботи контролюється надання пільг дітям 

незахищених категорій, та використання Єдиних квитків дітьми-сиротами. 

Профілактичний напрям. 

Реалізовуючи профілактичний напрям роботи з учнями були проведені 

години спілкування «Стоп булінг», «Знаємо права та виконуємо обов’язки », 

«ЗСЖ- повноцінне майбутнє», «Вчимося контролювати свої емоції» тощо, 

оформлялися стенди на різну тематику: «Адаптація першокласників до школи», 

«Шкільна мотивація». 

Просвітницька робота проводилась з метою профілактики негативних 

тенденцій в молодіжному середовищі і при дистанційному навчанні. На шкільних 

сторінка соціальних мереж Facebook, Instagram та на сайті школи. розміщувалися 

презентації та відео на різну тематику: «Безпека дитини в інтернеті», « Як 

подолати стрес», «Як підвищити впевненість у собі», «Як підготуватися до ЗНО». 

Реалізовуючи просвітницький  напрям роботи службою було проведено 

психолого-педагогічний консиліум для класних керівників та вчителів- 

предметників 5-х класів  «Адаптація п’ятикласників» та  класних керівників 1-х 

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. 

У НВК№12 весь процес виховання спрямований на розвиток в учнів тих рис, 

які допоможуть реалізувати себе як частинку суспільства, як неповторну 

індивідуальність зі своїми запитами, планами самореалізації. Класні керівники 

працюють над створенням такого простору, в якому виховна система охоплює 

весь педагогічний процес: навчальні заняття, позаурочну діяльність учнів 

(позакласні виховні заходи, заняття в гуртках тощо). Важливою метою цієї роботи 

є створення умов для розвитку та самореалізації особистості, залучення кожного 

учня до участі в різних сферах діяльності на основі діагностики його нахилів та 

здібностей. 

Важливою складовою виховної системи закладу є шкільна бібліотека. Свою 

діяльність бібліотека організовує спільно з педколективом відповідно до річного 

плану роботи та керуючись основними нормативно-правовими документами : 

Закон України «Про освіту», Закон України «Про бібліотеку та бібліотечну 

справу», положення «Про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу». 

Загальний фонд бібліотеки налічує  48984 примірники книг: 

- Художня література-14615; 

- Підручники-34369. 

Книжковий фонд бібліотеки щорічно поповнюється літературою за 

рахунок коштів державного бюджету. 

У 2019-2020 н.р. було видано 16257 підручників та 7020 примірників художньої і 

галузевої літератури. Бібліотека обслуговує 1071 користувача. 

На виконання річного плану  у 2019-2020 н.р. були проведені такі заходи: 

І. Індивідуальна робота з читачами. 

- консультації щодо вибору літератури для книжкових полиць; 

- бесіди про прочитану книгу. 



ІІ. Інформаційно-бібліографічна робота з обслуговування користувачів: 

бібліотечні уроки «Про книгу і бібліотеку», «Історія створення книги», 

«Структура книги», «Мудрий порадник-словник», екскурсії для учнів 2-х класів. 

ІІІ. Книжкові виставки: 

- «Я люблю свою країну»; 

- «Мій край-моя історія жива»; 

- «Нова українська школа. Інноваційні технології в освітньому процесі»; 

- «Спорт- гармонія тіла і душі»; 

- «Василь Сухомлинській у вимірі століття»; 

- «Красива осінь вишиває клени; 

- «За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ»; 

- «9 листопада-День української писемності»; 

- «Будь природі другом» ; 

- «Знай закон, користуйся ним»; 

- «Магія зимових свят». 

ІV.Масові заходи: урок-бесіда “Добро починається з тебе» для учнів 4-х класів (за 

творчістю В. Сухомлинського); урок-вікторина «Мова-найдорожчий скарб 

народу» до Дня української писемності та мови для учнів 3-4-х класів; 

народознавча виховна година «Чарівні зимові свята» для учнів 3-х класів; урок-

вікторина «Світ сонячного добра Всеволода Нестайка» до 90-річчя від Дня 

народження класик української сучасної дитячої літератури для учнів 4-х класів.  

Бібліотекарями школи Мілінчук М.М. та Басарабою Л.М. систематично 

проводяться огляди-перевірки стану збереження шкільних підручників, ведуться 

всі форми обліку фонду бібліотеки, проводиться інвентаризація фонду 

підручників. 

Відповідно до наказу МОН України від 26.06.2017 року №929 «Про 

впровадження Універсальної десяткової класифікації» основним завданням 

роботи бібліотеки залишається продовження поетапної роботи з книжковим 

фондом і каталогами на перехід із ББК на УДК. 

  Протягом року всі класні керівники працювали над вирішенням 

поставлених завдань перед класом та обраних тем з виховної роботи, 

вдосконалюючи свої вміння спілкуватися з дітьми і ефективно управляти їх діями, 

результати роботи висвітлювали на батьківських зборах класу, які проходили раз 

на чверть у визначені терміни. 

 Вся робота методоб’єднання класних керівників спрямована на всебічний, 

гармонійний розвиток особистості.  Робота методичного об’єднання класних 

керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, 

враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній 

роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності 

виховного процесу, різноманітних засобів навчання. 

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження 

індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу 

дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні 

учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна 

особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку 

вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і 

розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини. 



Ключовою фігурою в цьому процесі залишається класний керівник. Саме 

від його особистості залежать зміни, творчий підхід, плідність діяльності у 

становленні системи виховної роботи, що спирається на духовно-моральні 

цінності суспільства, етичні норми, культуру, поведінку, принципи співжиття у 

соціумі. 

Удосконалюючи систему виховної роботи школи, ми відчули необхідність 

нових підходів до формування духовно-моральних якостей особистості, 

докорінного переосмислення  парадигми виховання, оновлення якісних 

характеристик учня, власних компетенцій на основі гуманізації його 

життєдіяльності. 

Кожен із класних керівників  намагається відшукати свої шляхи вирішення, 

здавалося б, одних і тих самих завдань. І чим вища майстерність класного 

керівника, тим результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше 

доброти і взаєморозуміння у взаєминах між педагогом і його вихованцями. 

Помітно впроваджуються нові форми роботи, прагнення йти в ногу з часом. 

Працювати й творити в інтересах дитини задля дитини. 

Аналізуючи роботу методичного об’єднання класних керівників можна 

зробити висновок про те, що класні керівники підвищують свою фахову 

майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями, є активними 

учасниками акцій, проектів учнівського самоврядування.   Недостатньою є робота 

класних керівників щодо  друку матеріалів з виховної роботи у фахових виданнях. 

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження 

індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу 

дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні 

учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна 

особистість потребує творчого підходу, великого  терпіння і любові з боку 

вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і 

розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини. 

Необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження негативних проявів 

та правопорушень в учнівському та молодіжному середовищі, з учнями щодо 

корекційної роботи емоційних розладів, щодо підвищення самооцінки дитини. 

   Класні керівники мають досвід роботи з проєктних виховних технологій, 

що  дає підстави для подальшої проєктної діяльності за напрямками виховання.  

Разом з тим в практиці роботи м/о класних керівників є й невирішені 

проблеми, основними з яких є: 

     питання організації й керівництва процесом самовиховання школярів 

недостатньо широко висвітлювались в ході роботи; 

      недостатньо уваги приділялось питанням методики роботи з батьками з 

профорієнтації, спільної діяльності школи й родини у формуванні особистості 

дитини; 

    недостатнє використання можливостей дитячих громадських організацій, 

використання різноманітних інтерактивних ігор, що сприяють набуттю досвіду 

відповідальної й безпечної поведінки. 

Враховуючи набутий позитивний досвід в діяльності методичного 

об’єднання, відмічені недоліки, враховуючи проблему, над якою працює 

педагогічний колектив,методичне об’єднання класних керівників ставить перед 

собою завдання  на 2020 – 2021 навчальний рік:   



  підвищення теоретичного рівня класних керівників  з питань морально-

духовного виховання й вмінь застосовувати одержані знання в практичній 

діяльності, вдосконалення якості й форм роботи з громадянського виховання; 

  формування інформаційного банку, необхідного для керування виховним 

процесом, реалізація творчих здібностей класних керівників й узагальнення 

передового педагогічного досвіду через організацію відкритих заходів виховного 

характеру, обмін досвідом; 

   сприяння становленню й розвитку органів учнівського самоврядування, 

забезпечення єдиного принципового підходу до виховання й соціалізації учнів; 

  координація зусиль класних керівників й батьківської громадськості на 

організацію спільної роботи з профорієнтації учнів. 

 виконання рекомендацій практичного психолога по підвищенню рівня 

вихованості учнів. 

 спрямування роботи на реалізацію принципу особистого підходу до учня в 

педагогічній діяльності вчителів. 

 виховання учнів в дусі національної свідомості, людської гідності, патріота 

своєї держави. 

 збереження та зміцнення фізичного, морального та психічного розвитку 

дитини. 

 приділяти належну увагу формуванню дружнього колективу. 

 систематично проводити роботу з батьками по попередженню дитячого 

травматизму, збереженню здоров’я та життєдіяльності учнів. 

 проводити різноманітні бесіди з батьками по попередженню дитячої 

злочинності, на виявлення суїциду, бездоглядності дітей. 

 стежити за новинками педагогічної літератури, вивчати їх і впроваджувати 

в своїй роботі. 

 приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх 

адаптації до шкільного життя.  

 посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.  

 приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. 

Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, 

забезпечення їх самореалізації. .  

 залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних 

заходів.  

 формування ціннісного ставлення до себе, людей, довкілля, Батьківщини; 

 формування гуманістичної, життєтворчої, духовно багатої та морально 

чистої особистості з глибоко усвідомленою національною та громадянською 

позицією; 

 забезпечення кожній дитині умов для саморозвитку та самовдосконалення; 

 формування розуміння кожною дитиною особистої ролі в розвитку рідного 

краю та всього суспільства; 

 виховання інтелігентності, високого рівня освіти та культури; 

 формування навичок економічного та екологічного мислення, виховання 

основних рис ділової людини; 

 формування вміння швидко пристосовуватись до безперервних змін у 

суспільстві, економіці; уміння соціально адаптуватись, шукати найкращих шляхів 

розв’язання життєвих проблем; 



 виховання уміння не губитися у швидкоплинному інформаційному 

просторі, вміння володіти собою в складних життєвих ситуаціях; дотримуватись 

самодисципліни, самоконтролю; 

 формування потреб постійного навчання, безперервної освіти; 

 виховання вміти спілкуватись з однолітками, в міжстатевих відносинах і 

різновікових колективах; 

 формування екологічного мислення, діалектичного світогляду, 

оптимістичного погляду на життя; 

 формування засад здорового способу життя. 

   З метою профорієнтації класні керівники формували розуміння значущості 

праці як джерела саморозвитку та самовдосконалення, визнаючи ставлення до 

трудової діяльності, виховуючи працьовитість, відповідальність, бережливість, 

проводили такі форми виховної діяльності: презентації, години спілкування, 

бесіди 

    Класними керівники 9-11 класів спільно із міським центром 

зайнятості  проведено тренінг «Обираємо професію разом». 

    Крім того, для учнів 10-11 класів систематично були проведені зустрічі з 

представниками вищих навчальних закладів. 

У школі обладнано профорієнтаційний куточок, проводилося анкетування 

учнів старших класів щодо вибору професій. Як з'ясували, на вибір професії 

впливає порада батьків, друзів, престижність професії, її потреба в суспільстві, 

життєвий досвід. Інформацію про професію дізнаються з засобів масового зв'язку 

та преси, Інтернету, від батьків та знайомих. При виборі професії учні вважають 

важливим реалізувати свої інтереси, нахили, здібності, враховують умови праці та 

оплати. У результаті такої роботи в учнів початкової та середньої школи 

сформоване поняття та уявлення про важливість праці в житті людини; у 

більшості – сформована потреба у праці. Беручи участь у спільних видах 

діяльності, учні вчаться будувати взаємини з однолітками, входити в колектив 

ровесників. У старшокласників в основному сформовані поняття професійного 

самовизначення, а тому раніше випускники 9, 11 класів свідомо обирали 

майбутнє навчання. Свідченням цього є моніторинг вступу випускників до 

начальних закладів протягом попередніх навчальних років. 

Протягом навчального року адміністрацією та класними керівниками була 

проведена певна робота з батьками,батьків залучали до підготовки й проведення 

класних та загальношкільних форм виховної діяльності. 

Виховна робота в НВК№12  передбачає кінцеву мету – забезпечити 

суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною елітою, 

виховати життєво компетентну, творчу особистість, здатну до розвитку, 

самовдосконалення, як громадянин, професіонал, носій культури, сім’янин. 

Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання, 

у впровадженні й апробації інноваційних технологій виховання, планування 

відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів». 

Разом з тим під час організації виховної діяльності у школі було виявлено і 

ряд недоліків. 

Класним керівникам слід більше уваги приділяти протидії булінгу в 

учнівських колективах,  вихованню естетичних смаків учнів, їх зовнішньому 



вигляду, небайдужості, культури поведінки, вмінню виступати перед аудиторією 

тощо (особливо під час проведення відкритих виховних заходів). Усе це 

необхідно для розвитку індивідуальних здібностей дитини, її особистості. 

 

14. Аналіз роботи психологічної служби школи 

Аналіз роботи практичного психолога  НВК№12 за 2019 -2020 н.р. 

Впродовж даного навчального року практичним психологом здійснювався 

супровід навчально – виховного процесу відповідно до напрямків річного 

планування. 

Психодіагностична робота: 

 Перебіг призвичаєння до нових умов навчання та виховання включав групове та 

індивідуальне обстеження 185 здобувачів освіти перших класів та 178 

п’ятикласників. Труднощі адаптації зумовлені станом здоров’я та стилем 

сімейного виховання у першокласників. А також  спадом навчальної мотивації, 

труднощами у налагодженні комунікативної взаємодії у новостворених 

учнівських колективах, індивідуальними особливостями розвитку та 

поведінковими проблемами у здобувачів освіти 5 класів. За результатами перебігу 

адаптації реалізовувалась профілактична, консультаційна та розвиткові робота з 

окремою категорією дітей, які мали утруднення під час адаптації. 

Індивідуальною діагностикою охоплено 185 учнів початкової ланки, що на 6% 

менше порівняно з попереднім навчальним роком. Груповою діагностичною 

роботою охоплено 535 учнів середньої та старшої шкільної ланки. Зменшення 

кількості обстежуваних зумовлене введенням карантинних обмежень. 

Із здобувачами з особливими освітніми потребами (1 клас, 3 клас, 7 клас) 

проводилась індивідуальна діагностика та  корекційна робота направлена на 

розвиток пізнавальних процесів, зняття емоційної напруги, зниження рівня 

тривожності, підвищення самооцінки та  розвиток комунікативних умінь та  

індивідуальні консультації для батьків здобувачів освіти та асистентів, що 

проводять супровід даної категорії дітей.  До групової колекційної роботи 

залучено 27 учнів.  Проведена робота направлена на розвиток навичок взаємодії, 

самопізнання, формування стресотійкості та налагодження конструктивної 

взаємодії з однокласниками та вчителями. 

 Реалізація просвітницького напрямку роботи – це години спілкування для 

здобувачів освіти « Особливості віку», «Стреси шкільного середовища», «Ми - 

команда»,  цикл занять «КонфліктологіЯ», для педагогів  та батьків пошук та 

висвітлення матеріалів на сайті «Емоційний інтелект», «Професійне вигорання», 

«Баланс роботи і життя ( аспекти дистанційного навчання в умовах пандемії)», 

психолого – педагогічні консиліуми за результатами супроводу адаптаційного 

періоду та батьківські збори «Як діяти у ситуації булінгу», «Особливоті розвитку 

особистості у підлітковому віці», «Адаптація до нових умов навчання та 

виховання».  Даний напрям роботи реалізовано для 444 здобувачів освіти, 59 

педагогі та 130 батьків. У зв’язку із ситуацією в країні та введенням карантину 



реалізація профілактичного та просвітницького напрямків роботи проводилась 

дистанційно  і висвітлювалась онлайн. 

Консультування: 

- Індивідуальне ( тематика звернень 26 здобувачів освіти: як порозумітися з 

однолітками та педагогами., спад успішності «мотиваційний вакуум», 

конфліктні моменти, самопізнання, вибір майбутнього та реакція батьків, 

Тематика з боку 36 педагогів: адаптація до нових умов, профілактика булінгу 

в учнівському середовищі, навчальні труднощі, проблемні взаємини (діти – 

діти, діти – батьки, батьки – вчителі), психологічний клімат, проблема 

лідерства, особливості розвитку та поведінки. 

Тематика з боку батьків: труднощі навчання та спад мотивації, втрата близької 

людини, утруднення адаптації, постійні конфлікти (булінг) у середовищі 

ровесників, супровід дітей з особливими освітніми потребами, дитячі страхи, 

конфлікти з педагогами, готовність до школи та сімейне виховання. 

Групова консультаційна робота проводилась за результатами діагностики та 

зверненнями з боку педагогічних працівників та адміністрації. Нею охоплено 

552 учасника навчально – виховного процесу. 

Продовжено роботу консультпункту для батьків «Порадьтеся з психологом», 

де надавалась консультаційна допомога щодо  вирішення конфліктних 

ситуацій, проблем адаптації, вирішення конфліктів з однокласниками та 

педагогами, щодо кризових моментів у родині, профілактики агресивних 

проявів та подолання адаптаційних труднощів. 

Групова профілактична робота направлена на розвиток навичок стресотійкості 

та розвиток емоційного інтелекту, пошуку власного ресурсу самовідновлення. 

Нею охоплено 43 здобувача освіти та 178 батьків. 

На запити разом із соціальним педагогом було проведено обстеження 

матеріально – побутових умов  проживання здобувачів освіти, які знаходяться 

під опікою. 

 

 

У період 2019-2020 навчальний рік соціальним педагогом здійснювалися такі 

напрямки роботи як: діагностичний, консультаційний, просвітницький, 

профілактичний,  навчальна діяльність та зв’язки з громадскістю. 

Діагностичний напрям. У 2019-2020 н.р. груповим та індивідуальним 

діагностуванням було охоплено 415 учнів. В порівнянні з минулим навчальним 

роком це майже на половину менше у зв’язку з дистанційним навчанням. 

Зокрема, з метою вивчення рівня мотиваційної готовності та перебігу 



адаптаційного періоду було продіагностовано 205 учнів 1-х класів та 185 учні 5-х 

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, згідно 

плану, були проведені  та проаналізовані відповідні діагностичні дослідження. 

Також досліджувалась самооцінка, соціометричний статус учнів(за запитом), 

виявлялася схильність до девіантної поведінки тощо. 

Консультаційна робота проводилась за трьома напрямами: учні, батьки, 

педагогічний колектив.  

Причини звернень учасників навчального 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,за результатами діагностики, шляхи вирішення 

конфліктів, права та обов’язки учнів, використання насильства, з особистих 

питань тощо. 

Всього проконсультовано за допомогою групових консультацій 86 учнів та 

індивідуальних консультацій- 14 учнів. 

Проблеми, які найбільше хвилюють педагогічний колектив: використання 

насилля, організація та шляхи залучення учнів до навчання, а (за результатами 

діагностики) можливі причини невстигання дитини за навчальною програмою, 

невідвідування учнями школи та поведінка школярів, з приводу обстеження умов 

проживання неповнолітніх, організація батьківських зборів тощо. Всього 

охоплено консультаціями 16 педагогів. 

Батькам було надано консультативну допомогу з питань організації 

проведення обстеження умов проживання неповнолітніх, особливості відносин у 

класному колективі та сім’ї , щодо оформлення довідок,характеристик, наслідки 

невідвідування школи за результатами діагностики,  причини невстигання в 

навчанні та негативної поведінки, виховання гідної та доброї поведінки та ін. 

Загалом звернулося за консультаціями 13 батьків, опікунів. 

Звязки з громадскістю. 



Обстеження умов проживання неповнолітніх проводилися на запити батьків, 

опікунів, адміністрації закладу та різноманітних інстанцій, загалом  було 

проведено 9 обстежень умов проживання. Було оформлено 8 характеристик на 

дітей на запит служби у справа дітей та молоді, актів обстеження на сиріт та дітей 

під опікою. Також продовжували разом з класними керівниками контролювали 

динаміку пропусків уроків окремими учнями, зокрема учнями групи ризику. У 

контексті даного напряму роботи контролюється надання пільг дітям 

незахищених категорій, та використання Єдиних квитків дітьми-сиротами. 

 

Профілактичний напрям. 

Реалізовуючи профілактичний напрям роботи з учнями  провели години 

спілкування «Стоп булінг», «Знаємо права та виконуємо обов’язки », «ЗСЖ- 

повноцінне майбутнє», «Вчимося контролювати свої емоції» тощо. Оформлено 

стенди на різну тематику: «Адаптація першокласників до школи», «Шкільна 

мотивація». 

Просвітницька робота проводилась з метою профілактики негативних 

тенденцій в молодіжному середовищі і при дистанційному навчанні. На шкільних 

сторінка соціальних мереж Facebook, Instagram та на сайті школи. розміщувалися 

презентації та відео на різну тематику: «Безпека дитини в інтернеті», « Як 

подолати стрес», «Як підвищити впевненість у собі», «Як підготуватися до ЗНО». 

Просвітницький напрям. 

 

З метою реалізації просвітницького напряму роботи, службою було 

проведено психолого-педагогічний консиліум для класних керівників та вчителів- 

предметників 5-х класів  «Адаптація п’ятикласників», вчителів та класоводів 

учнів 1-х 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. 

 

 



16. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 

ПРОЕКТИ 

 

TPD 

Гете-інститут 

(Німеччина) 

 

Молодь в дії 

 

RITA 

Фундація постійної 

освіти 

(Нідерланди) 

 

e-Twinning 



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 

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 з реалізації проектного задуму відповідно до 

розробленої програми. Важливим етапом проектної діяльності є рефлексивна фаза 

проектування. Розробники та учасники проекту мають здійснити самооцінювання 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм створення та реалізації 
 міжнародних учнівських проектів у НВК № 12 

Аналіз ситуації 

Підготовчо-

органзаційний етап 

Діагностично-

концептуальний етап 

Соціальний  

запит 

Дослідження проблеми 

Мета Завдання Умови 

Визначення теми та змісту проекту 

Етапи Дії Результати 

Визначення 

 цілей 

Розробка варіантів 

реалізації проекту 

Планування заходів 

Вибір певного 

варіанту 

Практична 

діяльність 

Визначення 

перспектив 

Рефлексія 

Обгрунтування 

Планування і 

розробка 

Виконання 

Перелік 

 варіантів  

  Аналіз  

результатів  

Тиражування 

 проекту  



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 з 

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. 

Заходи проведені в рамках реалізації проєкту  PASCH 
№ 

п/п 

 

Дата 

 

Місце  

 

Подія  

 

Учасники  

 

1. 

 

18.09.2019 – 

20.09.2019  

 

м. Рівне, 

НВК №12 

 

Реалізація шкільного проекту 

«Молодь знімає соціальні 

ролики» 

 

Вікторія Юріївна Лагодюк –  

Директор НВК №12 

Ольга Володимирівна 

Середюк –  

заступник директора з 

виховної роботи 

Ольга Миколаївна Мороз – 

вчитель німецької мови  

Світлана Анатоліївна –  

вчитель німецької мови  

7 учнів з Рівного 

6 учнів з Вінниці 

6 учнів з Хмельницького  

 

 

2. 

 

18.07.2019 – 

23.09.2019  

 

м. Рівне,  

НВК №12  

 

Конкурс на стипендію для 

українських учнів та учениць 

PASCH «MINTMACHEN»  

 

Олександра Левшук –  

учениця 10 класу  

Микола Білоус –  

учень 11 класу  

 

 

3. 

 

16.09.2019 – 

24.11.2019 

 

м. Рівне,                

НВК №12 

 

Дистанційні інтенсивні курси 

вивчення німецької мови для 

вчителів – предметників   

 

Олександра Сергіївна 

Місюра – 

вчитель біології  



(Рівень А1.2) 

 

 

4. 

 

07.10.2019 – 

08.10.2019 

 

 

м. Львів, 

Навчально-

виховний 

комплекс 

міжнародних 

відносин ім. 

В.Стуса 

 

 

Семінар підвищення 

кваліфікації для вчителів 

німецької мови  «CLIL на уроці, 

чи можливо це?» 

 

 

Світлана Анатоліївна 

Ревуцька –  

вчитель німецької мови 

 

 

5. 

 

14.10.2019 – 

18.10.2019  

 

 

м. Київ,                 

Goethe-Institut  

 

Семінар підвищення 

кваліфікації  в рамках проекту 

«Методика ТеоПракс та 

проектна робота ТеоПракс» для 

вчителів німецької мови та 

вчителів природничих 

дисциплін, організований у 

співпраці з НЦ МАНУ та 

Фондом ТеоПракс  у Німеччині 

 

Вікторія Юріївна Лагодюк – 

вчитель математики  

 

Світлана Анатоліївна 

Ревуцька – 

вчитель німецької мови 

 

Олександра Сергіївна 

Місюра – 

вчитель біології  

 

 

 

 

6. 

 

20.10.2019 – 

30.10.2019 

 

м. Гьоттінген, 

Німеччина 

 

 

Академія MINT 

з точних та природничих наук 

 

Ольга Миколаївна Мороз –  

вчитель німецької мови 

 

 

 

7. 

 

30.09.2019 – 

15.12.2019  

 

м. Рівне,                

НВК №12 

 

Онлайн – курс DLL                   

«Вчимося навчати німецької. 

Модуль 8: Німецька для дітей 

 

Ольга Миколаївна Мороз – 

вчитель німецької мови 

 

 



 

8.  

 

08.11.2019 

 

м. Рівне,                

НВК №12 

 

Вебінар «Вільно розмовляти та 

писати на уроці німецької мови 

як другої іноземної» 

 

Ольга Миколаївна Мороз – 

вчитель німецької мови 

 

Світлана Анатоліївна 

Ревуцька – 

вчитель німецької мови 

 

 

9. 

 

14.11.2019 – 

16.11.2019 

 

м. Київ,                 

Goethe-Institut 

 

Майстерня цифрових 

технологій «Якою буде робота 

майбутнього» 

 

 

Анастасія Шинкарьова – 

учениця 10 класу 

Анастасія Колодинська – 

учениця 11 класу 

 

 

 

10. 

 

15.11.2019 – 

16.11.2019 

 

м. Київ,                 

Goethe-Institut 

 

Дигітальний конгрес                   

«Наука і навчання в епоху 

цифрових технологій» 

 

 

Вікторія Юріївна Лагодюк – 

вчитель математики 

 

Ольга Миколаївна Мороз – 

вчитель німецької мови 

 

 

 

11. 

 

17.10.2019 – 

30.10.2019  

 

м. Рівне,                

НВК №12 

 

Конкурс «Майстерня 

фотографії» 

 

 Антон Авдіюк – 

учень 8 класу 

Вікторія Швая – 

учениця 8 класу 

Єлизавета Кухарук – 

учениця 9 класу 

Дана Мазур – 

учениця 9 класу 

Анастасія Шинкарьова – 

учениця 10 класу 

 



 

12. 

 

19.11.2019 – 

01.12.2019 

 

м. Рівне,                

НВК №12 

 

Конкурс «Атомна енергетика 

vs.відновлювальні джерела 

енергії на прикладі Чорнобиля» 

 

 

Анастасія Шинкарьова –  

учениця 10 класу 

 

13. 

 

31.11.2019 

 

м. Київ,                 

Goethe-Institut 

 

Іспит рівня володіння 

німецькою мовою:    

Goethe-Zertifikat В1 

 

 

Анастасія Колодинська – 

учениця 11 класу  

 

14. 

 

06.12.2019 – 

31.12.2019 

 

м. Рівне,                

НВК №12 

Конкурс есе та відео 2020 для 

тих, хто вивчає німецьку мову 

Тема есе: «Що можуть німці та 

українці дізнатися один про 

одного?» 

Тема відео: «Представся та 

розкажи нам про мрію всього 

твого життя» 

 

Єлизавета Кухарук – 

учениця 9 класу 

Михайло Лесняк – 

учень 9 класу 

Андрій Колодинський – 

учень 9 класу 

 

15.  

 

09.12.2019 – 

20.01.2019  

 

м. Рівне,                

НВК №12 

 

Конкурс на стипендію для 

українських учнів та учениць 

PASCH «Що я роблю для 

навколишнього середовища?» 

 

 

Михайло Лесняк – 

учень 9 класу 

Єлизавета Кухарук – 

учениця 9 класу 

Андрій Колодинський – 

учень 9 класу 

Анастасія Шинкарьова – 

учениця 10 класу  

Олександра Левшук – 

учениця 10 класу 

Затірка Ганна – 

учениця 10 класу 

 

 

16.  

 

16.01.2020 – 

21.01.2020  

 

м. Рівне,                

НВК №12 

 

Конкурс для участі у воркшопі 

«Deutsch trifft Theater» та 

 

Єлизавета Кухарук – 

учениця 9 класу  



театральний фестиваль  Андрій Колодинський – 

учень 9 класу  

Дана Мазур  – 

учениця 9 класу  

Ольга Дем’янчук – 

 учениця 10 класу Анастасія 

Шинкарьова – 

учениця 10 класу 

Анастасія Колодинська –  

учениця 11 класу  

 

17.  

 

21.01.2020 – 

27.01.2020  

 

 м. Черкаси, 

Гімназія №31  

 

Воркшоп «Атомна енергетика 

vs. відновлювальні джерела 

енергії на прикладі Чорнобиля»  

 

 

Анастасія Шинкарьова – 

учениця 10 класу  

 

18. 

 

29.01.2020 

 

м. Київ,                 

Goethe-Institut 

 

 

Іспит рівня володіння 

німецькою мовою:    

Goethe-Zertifikat В2 

 

Ігнатюк Іоланта –  

учениця 9 класу 

 Ігнатюк Іларіон –  

учень 11 клас  

 

19. 

 

17.01.2020 – 

02.02.2020 

 

 

м. Рівне,                

НВК №12 

 

Історичний проект «75 років 

завершення війни – нехай стіни 

заговорять» 

 

Олександра Левшук – 

учениця 10 класу  

Затірка Ганна – 

 учениця 10 класу 

Гарват Костянтин – 

учень 10 класу 

Ілля Боліщук – 

учень 10 класу  

Зинаїда Володимирівна 

Жежук –  

вчитель англійської мови  

 

20. 

 

12.02.2020 – 

 

м. Київ,                 

 

Координаційна зустріч шкіл – 

партнерів ініціативи «Школи: 

 

Ольга Миколаївна Мороз –  



14.02.2020 Goethe-Institut партнери майбутнього» 

 

вчитель німецької мови  

 

 

21. 

 

13.02.2020 – 

14.02.2020 

 

м. Київ,                 

Goethe-Institut 

 

Майстерня «Вертикальне і мале 

рослинництво у школах» 

 

Ольга Миколаївна Мороз –  

вчитель німецької мови  

 

 

22. 

 

10.03.2020 – 

03.04.2020  

 

 

м. Рівне,  

НВК №12 

 

Фотоконкурс «Покажи історія, 

яка рухає людей» 

 

Антон Авдіюк – учень 8 

класу  

Вікторія Швая – учениця 8 

класу  

 

 

23. 

 

26.05.2020 – 

28.05.2020  

 

м. Рівне,  

НВК №12 

 

Семінар «Фонетика  на уроці 

німецької мови» 

 

Ольга Миколаївна Мороз – 

вчитель німецької мови  

Світлана Анатоліївна 

Ревуцька –  

вчитель німецької мови  

 

 

24. 

 

18.05.2020 – 

04.06.2020 

 

м. Рівне,  

НВК №12  

 

Майстерня «Комікси для 

сталого майбутнього» 

 

Світлана Анатоліївна 

Ревуцька –  

вчитель німецької мови  

 

 

25. 

 

20.05.2020 –  

31.05.2020 

 

м. Рівне,  

НВК №12 

 

Конкурс «Моя робота за 

кулісами» 

 

Єлизавета Кухарук – 

учениця 9 класу 

 Дана Мазур – 

учениця 9 класу  

 

 

26. 

 

01.01.2020 – 

10.06.2020 

 

м. Рівне,  

НВК №12 

 

Bildergeschichten – Wettbewerb 

«Wie du und ich» A1/A2 

Майя Кравець (6-В) 

Валерія Макаренко (6-В) 

Анна Руденко (6-В) 

Тарас Савчук (6-В) 



Костя Янушкевич (6-В) 

Яна Огороднік (6-В) 

Анастасія Гранатюк (6-Г) 

Світлана Шеремета (6-Г) 

Дана Воробей (6-Г) 

Софія Янчук (6-Г) 

Віолетта Костюк (6-Г) 

Захар Гниліцький (6-Д) 

Назар Андрощук (6-Д) 

Катерина Блищик (6-Д) 

Ангеліна Кузіна (6-Д) 

Олександра Кравчук (6-Д) 

Марія Кучерук (6-Д) 

Діана Пінчук  (6-Д) 

Кароліна Дем’янук (6-Д) 

Соломія Курятник (7-В) 

Дарина Лавренюк (7-В) 

Софія Кончинська (7-В) 

Анна Дмитрук (7-В) 

Ярина Горєлова (7-В) 

Юліана Костюк (7-В) 

Катерина Сидорук (8-В) 

Галина Тімраз (8-В) 

Тамара Столярчук (8-В) 

Анастасія Рубель (8-В) 

Артем Павловський (9-В) 

Єлизавета Кухарук (9-В) 

 

27. 

 

01.01.2020 – 

10.06.2020 

 

м. Рівне,  

НВК №12 

 

Video – Wettbewerb «Ja zu 

Vielfalt, Nein zu Diskriminierung» 

B1+ 

 

 

 

Іоланта Ігнатюк (9-Г) 

Вікторія Безушко (9-Г) 

Тетяна Пивоварчук (9-Г) 

Олександра Климчук (9-Г) 

Олексій Скурту (9-Г) 



 

 

28. 

 

15.07.2020 

 

м. Київ,                 

Goethe-Institut 

 

 

Іспит рівня володіння 

німецькою мовою:    

Goethe-Zertifikat В1 

 

 

Анастасія Шинкарьова – 

учениця 10 класу  

 

29. 

 

17.07.2020 

 

м. Київ,                 

Goethe-Institut 

 

 

Іспит рівня володіння 

німецькою мовою:    

Goethe-Zertifikat С1 

 

 

Іларіон Ігнатюк   

 

30. 

 

16.06.2020 – 

20.07.2020 

 

м. Рівне, 

НВК №12  

 

Мовні  онлайн – курси для 

вчителів –  предметників CLIL, 

MINT  

 

 

Вікторія Юріївна Лагодюк – 

вчитель математики  

Людмила Володимирівна 

Бондарук – вчитель фізики, 

Наталія Володимирівна 

Курилюк – вчитель фізики 

Ольга Ігорівна Чернова – 

вчитель інформатики  

Людмила Миколаївна 

Ковальова – вчитель 

інформатики 

Наталія Василівна Самолюк- 

вчитель хімії  

 

 

31. 

 

17.06.2020 – 

19.06.2020  

 

м. Рівне  

 

Дистанційний театральний 

воркшоп «Leben – Wunder – 

Vergänglichkeit»  

Андрій Колодинський – 

учень 9 класу 

Анастасія Колодинська – 

учениця 11 класу  

 

32. 

 

06.07.2020 – 

10.07.2020  

 

м. Рівне  

 

Дистанційний мовний табір 

(Одеська область, Совіньон)  

 

Олександра Левшук – 

учениця 10 класу  

 

33. 

 

13.07.2020 – 

 

м. Рівне 

 

Дистанційні мовні курси  

 

Анастасія Шинкарьова – 



24.07.2020  (м. Дудерштадт)  учениця 10 класу 

 

 

34. 

 

28.08.2020 

 

м. Київ,                 

Goethe-Institut 

 

 

Іспит рівня володіння 

німецькою мовою:    

Goethe-Zertifikat В1 

 

 

Аліна Пилипей  –   

учениця 10 класу  

 

PASCH 2019/2020 

«Школи – партнери майбутнього» 
 

Участь Рівненського НВК №12 у проектах, конкурсах, воркшопах: 

 

Шкільний проект «Молодь знімає соціальні ролики» 

1. Кухарук Єлизавета (9-В) 

2. Колодинський Андрій (9-В) 

3. Лесняк Михайло (9-В) 

4. Михальчин Мирослав (9-В) 

5. Дем’янчук Віра (10-В) 

6. Дем’янчук Ольга (10-В) 

 

Конкурс на стипендію для українських учнів та учениць PASCH «MINTMACHEN» 

1. Левшук Олександра (10-В) 

2. Білоус Микола (11-В)  

 

 

Майстерня цифрових технологій «Якою буде робота майбутнього» 

1. Шинкарьова Анастасія (10-В) 

2. Колодинська Анастасія (11-Б) 

 

 

Конкурс «Майстерня фотографії» 

1. Кухарук Єлизавета (9-В) 

2. Мазур Дана (9-В) 

3. Шинкарьова Анастасія (10-В) 

 

Конкурс «Атомна енергетика vs. відновлювальні джерела енергії на прикладі Чорнобиля»  

1. Шинкарьова Анастасія (10-В) 

 

 

Конкурс есе та відео 2020 для тих, хто вивчає німецьку мову 

Тема есе: «Що можуть німці та українці дізнатися один про одного?» 

Тема відео: «Представся та розкажи нам про мрію всього твого життя» 



1. Колодинський Андрій (9-В)  

2. Кухарук Єлизавета (9-В) 

3. Лесняк Михайло (9-В)  

 

Конкурс на стипендію для українських учнів та учениць PASCH «Що я роблю для 

навколишнього середовища?» 

1. Михайло Лесняк (9-В) 

2. Кухарук Єлизавета (9-В) 

3. Колодинський Андрій (9-В) 

4. Затірка Ганна (10-В) 

5. Левшук Олександра (10-В) 

6. Шинкарьова Анастасія (10-В) 

 

 

Конкурс для участі у воркшопі «Deutsch trifft Theater» та театральний фестиваль 

1. Кухарук Єлизавета (9-В) 

2. Колодинський Андрій (9-В) 

3. Мазур Дана (9-В) 

4. Дем’янчук Ольга (10-В) 

5. Шинкарьова Анастасія (10-В) 

6. Колодинська Анастасія (11-Б) 

 

Конкурс «Моя робота за кулісами» 

1. Кухарук Єлизавета (9-В) 

2. Мазур Дана (9-В) 

 

Фотоконкурс «Покажи історія, яка рухає людей» 

1. Авдіюк Антон (8-В) 

2. Швая Вікторія (8-В) 

 

Конкурс «Wie du und ich» A1/A2 

1. Кравець Майя  (6-В) 

2. Макаренко Валерія  (6-В) 

3. Руденко Анна  (6-В) 

4. Савчук  Тарас (6-В) 

5. Янушкевич Костя (6-В) 

6. Огороднік Яна  (6-В) 

7. Гранатюк Анастасія  (6-Г) 

8. Шеремета Світлана (6-Г) 

9. Воробей Дана (6-Г) 

10. Янчук Софія (6-Г) 

11. Костюк Віолетта  (6-Г) 

12. Гниліцький Захар (6-Д) 

13. Андрощук  Назар (6-Д) 

14. Блищик Катерина  (6-Д) 

15. Кузіна Ангеліна  (6-Д) 

16. Кравчук  Олександра (6-Д) 



17. Кучерук Марія  (6-Д) 

18. Пінчук Діана (6-Д) 

19. Дем’янук Кароліна (6-Д)  

20. Курятник Соломія (7-В) 

21. Лавренюк Дарина  (7-В) 

22. Кончинська Софія (7-В) 

23. Дмитрук Анна (7-В) 

24. Горєлова Ярина (7-В) 

25. Костюк Юліана (7-В) 

26. Сидорук Катерина (8-В) 

27. Тімраз  Галина (8-В) 

28. Столярчук Тамара (8-В) 

29. Рубель Анастасія (8-В) 

30. Павловський Артем (9-В) 

 

Конкурс «Ja zu Vielfalt, Nein zu Diskriminierung» B1+ 

1. Ігнатюк Іоланта (9-Г) 

2. Безушко Вікторія (9-Г) 

3. Пивоварчук Тетяна (9-Г) 

4. Климчук Олександра (9-Г) 

5. Скурту Олексій (9-Г) 

 

 

Участь у воркшопах/семінарах/ міжнародному мовному літньому таборі:  

1. Шинкарьова Анастасія – участь  у майстерні цифрових технологій «Якою буде робота 

майбутнього» (14.11.2019 – 16.11.2010, Київ, Гете-інститут) 

 

2. Колодинська Анастасія – участь  у майстерні цифрових технологій «Якою буде робота 

майбутнього» (14.11.2019 – 16.11.2010, Київ, Гете-інститут) 

 

3. Кухарук Єлизавета – участь  у фото-воркшопі (02.12.2019 – 03.12.2019, Київ, Гете-інститут) 

 

4.Шинкарьова Анастасія – участь у воркшопі «Атомна енергетика vs. відновлювальні джерела 

енергії на прикладі Чорнобиля» (21.01.2020 – 27.01.2020, Черкаси) 

 

5. Колодинський Андрій – участь  у театрально – музичному воркшопі   (13.03.2020 – 

14.03.2020, Київ, Гете-інститут), конкурс «Deutsch trifft Theater» 

 

6. Колодинська Анастасія  – участь  у театрально – музичному воркшопі   (13.03.2020 – 

14.03.2020, Київ, Гете-інститут), конкурс «Deutsch trifft Theater» 

 

7. Левшук Олександра – участь  у дистанційному мовному таборі (06.07.2020 – 10.07.2020, 

Рівне), конкурс «Що я роблю для навколишнього середовища?» 

 

8. Шинкарьова Анастасія – участь  у дистанційних мовних курсах (13.07.2020 – 24.07.2020, 

Рівне), конкурс «Що я роблю для навколишнього середовища?» 

Іспит B1, B2, C1 

Goethe – Zertifikat B1 



1. Колодинська Анастасія (11-Б) 

2. Шинкарьова Анастасія (10-В) 

3. Пилипей Аліна (10-В) 

Goethe – Zertifikat B2 

1. Ігнатюк Іларіон  

2. Ігнатюк Іоланта (9-Г) 

Goethe – Zertifikat C1 

1. Ігнатюк Іларіон 

 

 

17. Аналіз роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 
Згідно з планом роботи закладу на 2019-2020 н.р. було проаналізовано стан 

роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу в 

поточному навчальному році. У закладі організація роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності спрямована на створення та забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов освітнього процесу, збереження життя і здоров’я та 

здійснюється згідно 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 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 закладі  створена служба охорони праці, яка є головною ланкою системи 

управління охороною праці. Розроблені «Положення про службу охорони праці», 

основні положення з ОП, заходи з ОП  щодо профілактики та запобігання 

травматизму серед учасників освітнього процесу, інструкції з ОП, посадові 

інструкції працівників, де чітко визначені їх посадові обов’язки. 

Впродовж 2019 року в закладі проводилась відповідна робота з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. Приведена у відповідність до 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 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 графіка), наказ від 30 

серпня 2019р.  № 312-ОД «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 30 серпня 2019р.  № 

313-ОД «Про створення постійно діючої атестаційної 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 №9 від  04 листопада 2019р.). 

Проведено інструктажі з питань охорони праці з педагогічними працівниками 

школи, обслуговуючим персоналом та учнями з обов’язковою реєстрацією в 

журналах 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, система роботи класних керівників  та вчителів-предметників з питань 

безпеки життєдіяльності. 

На  батьківських зборах класними керівниками розглядалися питання 

профілактики дитячого травматизму. 

Здійснювався контроль щодо забезпечення учнів та працюючих засобами 

індивідуального захисту, кабінетів – засобами пожежогасіння, медичними 

аптечками. Проводились заміри опору ізоляції проводів та заземлень. 

Організовано проведення щорічного та періодичних медичних  оглядів 

здоров’я працівників та учнів закладу. 

При організації екскурсій працівники дотримувались вимог відповідного 

наказу (від 30 серпня 2019р.  № 317-ОД) та  інструкції №14 «Про порядок 

організації та проведення туристичних заходів та екскурсій». 

Контролювався санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, якість приготування 

їжі, організовано щоденне чергування вчителів та учнів закладу як у їдальні, так і 

по школі (згідно графіків чергування, затвердженими наказом по школі).  

 Комісією з розслідування нещасних випадків проводилось розслідування, 

складалися відповідні акти, вівся облік у відповідних журналах реєстрації 



нещасних випадків та реєстрації  мікротравм (у медпункті закладу). Стан 

травматизму подано у вигляді таблиці. 

Порівняльна таблиця кількості травм та мікротравм серед учнів 

за 2017, 2018 та 2019 роки. 

Рік Кількіст

ь 

випадкі

в 

Побуто

ві 

Дорожньо-

транспорт

ні 

Шкіль

ні 

Вулич

ні 

Спортив

ні 

Мікро

- 

травм

и 

201

7 

80 9 1 3 28 5 34 

201

8 

96 17 1 3 36 10 29 

201

9 

96 13 - 3 31 8 41 

Впродовж 2019-2020 н. року 24 учні отримали мікротравми під час 

освітнього процесу. 

Основними причинами, які призвели до мікротравм під час освітнього 

процесу, стали  порушення учнями норм поведінки під час перерви, прогулянки в 

групі продовженого дня, не дотримання учнями правил безпеки життєдіяльності 

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, 

не дотриманням учнями правил безпеки життєдіяльності на дорозі, формальним 

проведенням класними керівниками інструктажів з безпеки життєдіяльності дітей.  

Здійснюється організаційна робота щодо проведення у  закладі заходів із 

профілактики травматизму та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій: 

- проводяться  всі види інструктажів з безпеки життєдіяльності, які 

реєструються у відповідних журналах (перед початком навчальних занять, 

канікул, в разі організації позанавчальних заходів (екскурсії, змагання, конкурси, 

олімпіади), при нещасному випадку); 

- батьківські збори, засідання педагогічних рад з питання 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 згідно 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», ІІ призове місце, конкурс екологічних сумок «Стильна торба»); 

- 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 навчального року трапилося  3 

нещасних випадки невиробничого характеру (Андрощук Т.А., Федорчук І.В., 

Чукарова В.М.). 

З метою профілактики травматизму з працівниками закладу було 

проведено: 

- 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 2019-20 н. році свідчить про 

достатній рівень організації роботи з охорони праці та відповідних 

профілактичних заходів. 

Аналіз роботи з  цивільного захисту 

Робота з питань цивільного захисту в 2019-20 н. році в закладі 

здійснювалась  відповідно до плану роботи з цивільного захисту закладу, 

організаційно-методичних вказівок керівництва системи ЦЗ міста,  управління 

освіти, до вимог Кодексу цивільного захисту України від 02.04.2020р. № 5403-VІ, 

наказу МОН України від 21.11.2016р. №1400 «Про затвердження Положення про 

функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів 



діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної 

державної системи цивільного захисту», наказу МВС України від 05.11.2018  № 

879 «Про затвердження Правил техногенної безпеки», Постанови КМУ від 

26.01.2015 №18 «Про Державну комісію з питань ТЕБ та НС» зі змінами, 

внесеними Постановою КМУ від  21.02.2018  №100, Постанови КМУ від 

09.08.2017 р. № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності 

єдиної державної системи цивільного захисту», Постанови КМУ від 30.10.2013 № 

841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій», наказу ДСНС України від 12.07.2016 

№335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного 

захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання», наказу 

МВС від 10.07.2017 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

01.08.2017 за № 938/30806, «Про затвердження Методики планування заходів з 

евакуації», наказу МОН України від 15.08.2016 №974 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», 

наказу МОН України від 21.11.2016 №1400 «Про затвердження Положення про 

функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів 

діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної 

державної системи цивільного захисту» і була спрямована на  забезпечення 

готовності керівного та командно-начальницького складу 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 в закладі та 

навчанню правил безпечної поведінки під час надзвичайних ситуацій: 

- відкореговано документацію з питань ЦЗ; 

- проведено навчання постійного керівного та командно-начальницького складу 

згідно з типовою програмою навчання працівників органів управління освітою і 

наукою, навчальних закладів, установ, а навчання учнів – згідно нормативних 

дисциплін: «Основи медичних знань», «Захист Вітчизни»; 

- організовано практичне відпрацювання (об’єктове тренування) дій учасників 

освітнього процесу за сигналами оповіщення та інформування населення (21 

грудня 2019 року). 

Об’єктове тренування всіх учасників освітнього процесу відбулося якісно й 

оперативно (до 3-х хв.).  

 Упродовж навчального року в закладі проведено: 

- 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», «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 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/626-2017-п
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/626-2017-п
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0938-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0938-17


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 (відпрацювання дій учнів на уроках біології  та на 

заняттях курсу «Умій врятувати життя» (перша домедична допомога), основ 

здоров’я,  відповідно до варіантів можливої обстановки); 

- виставки малюнків з  тематики: «Пожежна безпека», «Захист людини у НС», 

«Стихійні лиха», «Запобігти, захистити, врятувати». 

План основних заходів цивільного захисту у 2019-2020 н. році в основному 

виконаний. 

 

Підготовка об’єкта цивільного захисту до сталого функціонування при 

надзвичайних ситуаціях, готовність до виконання евакуаційних заходів. 

В НВК №12 проводяться заходи щодо підготовки і забезпечення сталого 

функціонування закладу у випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного або природного характеру. Для цього  кабінетах підвищеної 

небезпеки є в наявності такі засоби: 

1. первинні засоби протипожежного захисту - вогнегасники; 

2. медичні аптечки для надання першої домедичної допомоги 

В усіх  учасників освітнього процесу в наявності є індивідуальні засоби 

захисту (маски/респіратори). 

У закладі створено : 

- евакуаційну комісію, призначено відповідальних членів евакуаційної комісії;  

- комісію з надзвичайних ситуацій; 

Відповідальним з питань цивільного захисту спільно з відповідальним за 

пожежну безпеку розроблено плани евакуації з приміщень 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 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 та зв’язку здійснюється відповідно вимог «Положення 

про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 



надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733.  

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 керівників системи ЦЗ 

міста чи області.  

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 до 

розроблених схем (додатків до плану дій). 

 

18.  Аналіз матеріально-технічної бази та фінансово-господарської 

діяльності 

 

Всього в НВК №12  є 41 навчальний кабінет в приміщенні старшої школи, 10 

навчальних кабінетів та 11 кабінетів для поділу на підгрупи в приміщенні 

початкової школи,  3 навчальні майстерні, 3 спортивних зали, 2 актові зали, зал 

хореографії, конференцзала. 

Атестовано:  15 навчальних кабінетів  1 спортзал  3 майстерні 

Всього технічних засобів навчання: 

- 54 плазмові панелі; 

- 45 ноутбуків; 

- 54 комп’ютерів; 

- 6 мультимедійні проектори; 

- 1 інтерактивний дисплей; 

- 2 інтерактивні дошки; 

- 30 принтерів та БФП; 

В двох примішення школи недоукомплектовано сім навчальних кабінетів: 5 

кабінетів у старшій школі (№105,№115,№109,№219, №220) та 2 кабінети у 

початковій школі (№1, №10). 

 
 

 

 



Організація ремонтно-будівельних робіт 

 

 

№ 

 

Зміст заходів 

Термін 

виконання 

 

Відповідальність 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Косметичний ремонт класних 

кімнат та навчальних кабінетів 

(фарбування, ремонт меблів та 

обладнання) 

20.08.20 Кл. керівники 

В.Лушпинська 

 

2 Ремонт сантехнічного 

обладнання та водопостачання 

11.08.20 Б. Максимчук  

Д.Белей  

 

3 Проведення ремонту 

повітрозабірників, заміна (в 

разі необхідності) 

31.08.20      М. Токарець 

     Д. Белей 

Б.Маесимчук  

 

4 Забезпечення здачі  системи 

опалення (акт  готовності) 

14.08.20 В.Лушпинська 

 

 

5 Ремонт стільців в кабінетах  15.08.20     М.Токарець 

    Б.Максимчук  

 

6. Монтаж опалення в каб.№208 01.08.20  В. Лушпинвька 

К.Куришко 

 

7 Благоустрій  території і 

спортмайданчиків (косіння 

газонів ,  вивіз сміття) 

20.08.20 В.Лушпинська  

М.Бондар       

 

8 Виконання ремонтних робіт з 

підготовкою інженерних 

мереж до роботи в осінньо-

зимовий період  

12.10.20 М. Токарець 

     Д.Белей 

Б. Максимчук 

 

10 Проведення технічного 

обслуговування та перевірки 

на працездатність шляхом 

пуску води внутрішніх 

пожежних кранів 

30.08.20 В. Лагодюк   

В.Лушпинська      

 

11 Капітальний ремонт санвузлів 

II поверх нової школи     

14.08.20 В. Лагодюк   

В.Лушпинська      

 



 

12 Проведення технічного 

обслуговування наявних 

вогнегасників  

31.08.20 В. Лагодюк    

В. Лушпинська 

 

13 Декоративне оформлення 

стіни (1 поверх нової школи) 

31.08.20 В. Лагодюк 

 

 

14 Заміна бачків, які вийшли з 

ладу в санвузлах 

31.08.20 Б.Максимчук 

Д.Белей 

 

15 Виготовлення меблів,  каб. 111 20.08.20   З. Жежук, 

 

 

16 Встановлення 

металопластикових вікон  

(каб.№301,302, санвузли) 

15.07.20 В.Лушпинська  

17 Обдирання та шпаклювання 

стін , стелі в спортзалі ІI 

поверху 

25.07.20 О. Цимбалюк 

К.Куришко 

В.Герасимович 

 

18 Монтаж батерей в санвузлах 

(переварювання) 

12.06.20 О.Трофімчук 

Д.Белей 

 

 

Покращення матеріально – технічної бази 

2020 -2221 н.р 

1. Придбано технічних навчальних засобів: 

  плазмові панелі (4 штуки);  

 

2.  Покращення матеріально-технічної бази за батьківські кошти: 

- замінено дверні блоки (3шт.); 

- замінено металопластикові вікна (каб.301,302, санвузли -13шт.); 

-  встановлено плазмові панелі (каб.5,4,3,7- 4 шт.); 

- замінено світильники на енергозберігаючі (каб№105,114 ,112 -31шт.); 

  - капітальний ремонт санвузлів (ІІ поверх, нова школа); 

- перезаряджено вогнегасники; 

- придбано  стіл (1 шт.); 

- придбано акрилові стенди ( центральний вхід); 

- придбано класну дошку (1 шт.) 



- отримано дивани (9 шт., хол ІІ пов.,I пов. коридори). 

- Придбано безконтактний спрей – диспансер (1 шт.) 

 

3.  Ремонтно-будівельні роботи за бюджетні  кошти: 

 

- проведено ремонт плаского даху основного корпусу; 

- зроблено косметичний ремонт спортивної зали; 

- придбано матеріали для ремонту санвузлів та опалення;  

- здійснено часткову оплату за ремонт трьох санвузлів; 

-продовжено заміну вікон на металопластикові по фасаду. 

4.  Покращення матеріально-технічної бази за бюджетні  кошти: 

5.  Охорона праці: 

- укомплектовано аптечки в навчальних кабінетах; 

- зроблено ремонт електрообладнання; 

- проведено вимірювання та випробовування електрообладнання; 

- проведено інструктажі з ОП для техперсоналу. 

 

6. Пожежна безпека: 

- поновлено  та перезаряджено вогнегасники; 

- пройдено перевірку знань з ПБ; 

- проведено інструктажі для працівників закладу; 

- відремонтовано світлові покажчики з написом “Вихід” над дверима 

евакуаційних виходів. 

 

7. Підготовка до опалюваного сезону: 

- проведено промивку системи опалення; 

- зроблено гідравлічне випробовування системи опалення; 

- проведено ревізію запірної та регулюючої арматури, обладнання 

трубопроводів; 

- пройдено перевірку знань  з теплоспоживання та розрахунків за теплову 

енергію; 

- посилено контроль за дотриманням лімітів, раціональним та дбайливим 

використанням енергетичних ресурсів; 

- проведено перевірку вимірювальних приладів; 

- підписано та здано акти готовності до опалюваного сезону 2020-2021 н. р. 

 

8. Заходи на виконання припису СЕ 



- замінено меблі (стільці); 

- проведено поточний ремонт всіх приміщень; 

- встановлено кабінки у санвузлах; 

 

9. Обслуговування приміщення та території закладу: 

- косіння газонів; 

- упорядкування клумб, зрізання сухого гілля; 

- вивіз сміття; 

- прання гардин; 

- чистка каналізації. 

 

   

 

 

 

18. Проблеми, вирішення яких потребує допомоги органів 

місцевого самоврядування 

1. Капітального ремонту потребують будівлі школи та каналізаційні мережі 

обох приміщень.  

Необхідно вирішити ряд наступних завдань: 

2. Продовження ремонту та реконструкція фасадів школи (двох приміщень). 

3. Ремонт шатрового даху у початковій та старшій школі. 

4. Відсутність огорожі території закладу. 

5. Матеріально-технічне забезпечення 3-х майстерень, спортзалів, 

футбольного поля. 

 

Відповідно до комплексного аналізу роботи Рівненського НВК №12 

головною метою закладу є розвиток дитини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, а також створення умов для навчання талановитої, обдарованої 

молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, 

експериментальної роботи. В НВК №12 створено умови для максимального 

розкриття особистості та реалізації здібностей школярів, для усебічного і 

психологічного розвитку дітей через співпрацю учнів і вчителів, що дозволяє 

якнайповніше об’єднати навчальну та позакласну сфери діяльності в умовах 

навчальної співдружності і дає можливість реалізовувати індивідуальні освітні 

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

функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси. Новий зміст освіти 

заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної 

самореалізації в суспільстві.  

У закладі забезпечено наскрізний процес виховання, який формує 

загальнолюдські цінності. Педагогічний колектив навчального закладу 

усвідомлює, що  майбутнє нашої держави визначається  через якісну освітню 

траєкторію!  



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Рівень навченості учнів 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


